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ACTA SANCTORVM OMNIVM 

ANNVNTIATA A. MDCVH 

PVBLICARI COEPTA A. MDCXLIII 

INTERMISSA A. MDCCXCVI 

RESVMPTA A. MDCCCXXXVII 

Mirari solent qui 4cfa Sanctorum levi opera obiterque evolvunt maiores nostros 

citato, ut ita dicam, passu ceteros anni menses decurrisse, nos vero in Novembri presso 

pede incedere; nec deerunt fortasse qui quintum sequentesque dies in hoc tomo se 

reperturos arbitrati et spe sua deiecti vitio nobis daturi sunt quod gradum referre et 

in propylaeis haerere deprehendamur, nedum ad metam festinemus. 

Haec ab is solis serio agi arbitror qui novissimis hisce annis nostra non legerunt. 

Adeo enim ab Actis Sanctorum promovendis non feriati sumus, ut nunquam impensius 

materiis requirendis, expoliendis, disponendis incumbere visi simus. Quis enim rebus 

nostris non utile modo sed plane necessarium existimet Analecta collegisse, codices 

latinos graecosque ubique locorum excussisse, Bibliothecam Hagiographicam utramque, 

latinam dico atque graecam, edidisse, Martyrologii Hieronymiani novam recensionem, 

ab aliis utique paratam, typis mandasse? Quae omnia virorum doctorum, qui hisce 

Studiis favent, suffragiis ita probari intelleximus, ut mmi abiecta cunctatione, 

Novembrem nostrum paululum seponere decreverimus ei in Graecorum fastos oculos 

convertere, ut, quae minus certa de synaxariis eórum menaeisque passim feruntur, 

ope librorum manu scriptorum illustrare conaremur. 

Primum quidem hüius argumenti gustum — ut eos taceam qui alterum menologii 

Basiliani semestre ediderunt — in Aétis nostris dederunt Daniel Papebrochius, cum in 

iomo primo Mai Ephemerides Graecorum οἱ Moscorum iHustravit, et recentius loannes 

Martinov, cuius Awnmus ecclesiasticus graeco-slavicus Octobris tomo undecimo praefixus 
est, egregie sane pro ratione temporum et opibus quibus instruebantur suo. munere 
uterque functus; sed ille in ipsis paene rei hagiographicae incunabulis, hie libris 
lmnressie ifa contentus 11} umm alaenunmva naf£anra manusanintera ni hana onaanadis 



.simum attingere satis habuerit. Qua. via quibusque accincii adiumentis opus aggressi 

simus, id ex ipso libro lector accipiet. 

Synaxarium ecclesiae Coustantinopolitanae im principio tomi tertii Novembris 

collocare propositum erat, ipsique huius mensis dies aliquot, quartum sequentes, 

sufficere. Verum eum libri moles nimium cresceret, lisque satisfaciendum videretur 

qui dierum seriem saepius interrumpi queruntur, maiorum nostrorum exempli 

opportune recordati sumus, qui Papebrochii tractationem de eaialogo Romanorum 

pontificum veluti propylaeum Maio praeposuerunt. 

Utinam hie noster conatus tantum utilitatis praebeat rerum hagiographicarum 

studiosis quam parum nobis attulit voluplatis. Utinam quoque — et haee spes 

laborantibus perpetuo stimulos addidit —. ex sinceris Graecorum fastis clarius 

splendeat antiquum illius ecclesiae decus, quae cum nostra de Matris Dei et Sanctorum 

veneratione .certabat, tandemque illucescat optata dies qua, priscis simultatibus 

semotis, eandem, consentientibus animis, pietatem aemulemur. 

Bruxellis, VÍ idus septemibres MDCCCCH. 
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PROLEGOMENA 

CAPUT PRIMUM 

DE SYNAXARIIS 

8 1. Operis ratio et consitium. 

Si qualis animo primum conceptus. est, vel ita 

numeris omnibus absolutus, ut nemini verum hagio- 

graphicarum perito non. placeret, hic liber fuisset 

edendus, nunquam. profecto manu missus esset. 

Synazariorum. enim. aliorumque id. genus libro- 

rum, nemine fere iler monstrante, silvam. horri- 

dam viz ingressi eramus, cum intellezimus wullum 

ex improbo labore meliovem fructum nos relaturos 

quam si studiosis viam aperwisse contenti, amplam, 

"futuro operi, materiam. colligeremus. Tanta. enim 

in. bibliothecis nostrarum orientaliumque partium 

huiusmodi librorum. copia iacet, ut. praestantiori- 

bus exemplaribus conguivendis obiterque  inspi- 

ciendis vel homini olio ac divitiis fruenti multi 

anni conswumendi essent. Quid, si optima quaeque 

seligere vellet, ad. genera. quaedam, praecipua sin- 

gulos codices reducere, ὦ libris recentioribus ad 

antiquiores ascendere, primum. omnium, si quem 

veperiret, parentem designare, allissimosque harum 

litterarum. fontes rimari? Cum tanto oneri susti- 

mendo wmeros impares fore perspieuwm esset, pro- 

gqositum, angustioribus. finibus 'circumscribendum 

duximus, melius id fore roti, si qua ex labore 

mostro qualicumque ad rem hagiographicam ma- 

mavet utilitas, etiamsi, quod non invidemus, penes 

«lios rem totam absolvendi laus futura sit. 

Postquam ergo synaxaria non. pauca. evolvera- 

mus, unum ex. iis seligere constituinws, quod inte- 

grum quam accuratissime exprieretur, ita tamen 

comparatum μὲ celera omnia ad eius normam 

educi possent; ex reliquis vero en segregare quae 

de synaxariorum origine variisque vecensionibus 

aliquid lucis conferre nata essent; apta. quoque. ex 

disdem excerpta. proferre, speciminis causa selecta 

et quae perpetui commentarii loco. essent. 

Neque quodnam ex tot exemplaribus veluti amus- 

sis proponendum esset, diu multumque dubitavimus, 

Lice enim. archetypum. nequaquam. dicendum sit 

Sirmondianwn. synacarium, ceteris omnibus, quae 

inspeximus, fot commodis praestare visum est, ut 

facile palmam tulerit, Etenim vel hac sola ratione 
SYNAXARIUM. ^ 

multis antecellit, quod- uno. volumine. duodecim. 

menses complectitur, cum in aliis plerisque vel dimi- 

día tautum anni pars vel ctiam minor contineatur, 

tec ita raro contingat ex geminis fratribus alterum 

in nostris regionibus, puta Parisiis, commorari, 

alterum, modo non interierit, in locis multum dissi- 

Hs, puta Hierosolymis vel penes monachos Athonen- 

ses, peregrinari, Integritate quoque alia. pleraque 

superat, quae vel capite truncata. vel foliis hinc 

dnde detractis mutila sunt, Et ne in externa. dum- 

taxat: specie immoremur, esto inler. vetustissima 

non connumeretur, antiqua tamen ex stirpe procul 

dubio ortum est, simulque uberrimum, ita ui sancto- 

rum nominibus festorumque commemorationibus 

afluat. Adde ex bonis fontibus haec omnia desumpta 

videri; adde, eximia humanitate corum, qui regiae 

Berolinensi bibliothecae praesunt, egregium. codi- 

cem ter. nobis commodatum fuisse; nec miraberis 

synazariuin Sirmondianum, a. maioribus nostris 

iam magni habitum, ceteris a, mobis antepositum 

fuisse. 

De reliquorum librorum delectu brevis erit ora- . 

fio. Ex multis, quos oculis lustravi, eos qui notam 

temporis exhibent ceteris paribus seligendos existi- 

amavi, et. antiquiores. recentioribus praeferendos. 

Qua ratione eos traclaverim aique. diversarum 

ope siglarum. codices paene integros non paucos 

repraesentare potuerim, ubi de singulis sermo érit, 

aperiam. ld temen lectorem iam monendum 

existimo, saepissime in locorum temporumque dif- 

ficultatibus atque in aliena voluntate causam fuisse 

eur hos codices diligentius iuspexerim illos levius, 

alios eliam α recensione penitus excluderem. Aliter 

profecto vem expediet, qui commorabitur in terra. 

Beata ubi quoslibet codices uno in loco et opportuno 

tempore congregatos habebit. Si cui ergo feliciter 

contigerit in codices incidere quos perperam 

meglexisse vel non pro dignitate tractasse videbi- 

mur, non. ideo quasi incuriosis nobis succensedt, 

qui opus utile condere quam. perfectum somniare 

maluimus. 

Quod autem. satis amplam rerum silvam futuro 

operi subministrare potuerimus, id illorum potissi- 
1. 

edidimus, 

alia 
excerpsimus. 



1 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM : Iv 

mum laus est, quorum ope libros manu seriptos per 

otium legere atque excerpere licuit. Mavimas ex ani- 

10 gratias ago non Berolinensis modo,de qua dici, 

Synaxarium 
dicitur 

quod et 
menologium. 

et typicum 

bibliothecae regiae moderatoribus, verum. iis quo- 

que qui Nationali Parisiensi, Caesareae Petropo- 

litanae, Caesareae Vindobonensi, Bodleianae Oxo- 

niensi et archivo Cryptoferratensi praesunt, atque 

v. cl. A. Papadopoulos- Kerameus, qui codices suos 

Bruzellas exulare libenter permiserunt, negue,quod 

alii pertimescere visi sunt, velut ab ultima Thule 

eos nunquam redituros existimarunt. Grato quoque 

amimo commemorandi sunt ij ommes qui vario 

officiorum genere onus nostrum allevarunt, impri- 

mmis viri clarissimi doctissimi Henricus Omont, 

qui interrogantibus nobis e codicibus Parisiensibus 

mulia submisit; Eduardus Kurtz, cui singulae 

gaene huius synaxavii paginae emendationis ali- 

quid debent; eb carissimus nobis Vedastus Gobart 

S. L, qui tum in plagulis emendandis tum in sche- 

dis indici parandis improbo labore perpetuo afuit. 

$2. Quid synaxaria, menologia, typica, ete. 

Age iam, ad synaxaria accedamus. Primo 

autem in limine, ne vocabulorum perturbatione 

retardemur, paucissima praelibanda sunt de libris 

Graecorum quibus proprium sanctorum, ut aiunt, 

aliqua. valione. continetur. Verborum proprietati, 

ubi de hisce libris agunt, parum tribuere solere eos 

qui codicum graecorum. catalogos conficiunt, el ab 

eis libros simillimos dissimilibus vocabulis desi- 

gari consuevisse, iisdem vero nominibus libros 

plane dissimiles, ita ut quid menologium,menaeum, 

synaxarium, canonarium audiat viv divinare 

possis, exemplis comprobare superfluum. duco. 

Aeque illos omnes vel ignorantiae vel. oscitantiae 

argui velim, cum ne eg ipsorum quidem Graecorum 

seriptis perspicuum sit. quaenam. vocabula. libro- 

rum sint propria. Quod. enim, συναξάριον aliis, 

aliis μηνολόγιον est : Συναξάριον ἀρχόμενον, ἀπὸ 

μηνὸς Σεπτεμβρίου μέχρι μηνὸς Αὐγούστου 

inscripta est in codice Paris. 53 lectionum tabula, 

quae a Latinis comes nuncupatur; in codice autem, 

Paris. 79 iia : ᾿Ἀρχὴ σὺν Θεῷ τοῦ umvoloyíou 

τῶν ιβ΄ μηνῶν (1), quam et alias κανονάριν appel- 

lotam invenies (2). Synavarium praeterea vel 

menologium, vel synopsis dicitur liber qui Vitis 

sanctorum, in epitomen redactis constat, wí ex 

infra. allatis codicibus apertissime constat. Obscu- 

rior et usu minus comprobata sequens formula 

est : Συναξάριον περιέχον τοῦ μηνολογίου τὰ ἐν τῇ 

ἁγίᾳ λειτουργίᾳ προκείμενα ἀποστόλων ἀλληλουϊά- 

ρια εὐαγγέλια καὶ κοινωνικά (3). Liber quoque qui 

groprio nomine qune τυπικόν dici solet, synazarii 

momine decoratur. Éwempli causa : Συναξάριον 

σὺν Θεῷ ἤτοι τυπικὸν ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας 

τῆς εὐατοῦς μονῆς τῆς ὑπερατίας. Θεοτόκου τῆς 

(1) Scnorz, Novum. Testamentum graece, 1, Lipsiae 1830, 

474. — (8) C. R. Gnrconv, Tertkritik des Neuen Testaments, 

Leipzig, I (1900), 365-386. — (3) Lawrnos, Catalogue of the 
Greek. manuscripts on. Mount Athos, 1, 6. — (& A. Ὅμι- 
TmRiEVSKU, Opisgnie lifurgiteskikh vukopisej. I, Τυπικά, 

Kiev, 1895, 256. Librum deinceps allegabimus sub titulo 

Εὐερτέτιδος (4). Jta veró typicum S; Bartholomaei 

Cryploferratense (cod. V. o. T) : Συνοξάριον σὺν 

Θεῷ ἤγουν τυπικὸν κανονάριον περιέχων τοῦ ὅλου 

χρόνου τὴν τῆς ἐκκλησίας ἀκολουθείαν κτλ. (5). 

Simili ferme modo inscriptum est typicim. Messa- 

nense S. Salvatoris (cod. 115, f. 17) : Συναξάριον 

ἤγουν τυπικὸν κανονάριον περιέχον τοῦ ὅλου 

χρόνου τὴν τῆς ἐκκλησίας ἀκολουθίαν τῆς μεγάλης 

καὶ περιβλέπτου μονῆς τοῦ Σωτῆρος. lubet 

S. Christodulus τυπικὸν ἐκτεθῆναι τῆς ἐκκλησίας 

ἤτοι συναξάριον (6). Et in (ypico monasteri? Con- 

stantinopolitani τοῦ Tlavroxpáropog ita legitur : 

ἀναγινώσκοντες καὶ τὸν βίον αὐτοῦ εἴτε μαρτύριον, 

ὡς δηλοῖ τοῦ μηνολογίου τὸ συναξάριον (7). 

Tandem. συναξάρια dicuntur brevia. sanctorum 

elogia quae in officio leguntur, ef quorum in unum 

librum. collectio eodem nomine, συναξάριον tuncu- 

gatur. Id ex multis codicibus, v. g., ex infra citan- 

dis O, Hc, cet. cernitur, ubi lectio de sancto. τὸ 

Guvo£ópw inscripta est; habetur etinm, ex titulo 

Νικηφόρου Καλλίστου᾽ τοῦ Ξανθοπούλου συναξά- 

pi εἰς τὰς ἐπισήμους ἑορτὰς τοῦ Τριῳδίου (8). 

His mihil addendum puto, cum. salis constet 

quam incertus sit in. libris designandis vocabulo- 

rum. delectus. Praestat porro πὲ, priusquam αὐ 

reliqua procedatur, quasi ex compacto cum lectore 

statuamus quibusnam nomiénibus singulos Graeco- 

vum libros, qui de ve nostra sunt, designare in 

animo sit. 

8) Menologium a nobis solus ille liber dicatur, 

qui Vitas Passionesve sanctorum. κατὰ πλάτος, uf 

aiunt, complectitur. soletque in. duodecim. portes 

dispertiri singulis. anni mensibus respondentes. 

Hune habebat "Theodorus Studita : ᾿Ετένετό uot 

γὰρ πολλῶν ἔντευξις μαρτυρίων ἐν δώδεκα δέλτοις 

ἀπογεγραμμένων (9). 

b) Menaeum seu Μηναῖον apte vocatur liber 

in duodecim etiam pories seu menses divisus, 

continensque troparia δὲ canones in divinis officiis 

recitanda, οἱ praeterea. ipsis carminibus. inserta. 

synazaria seu elogia sanctorum qui singulis diebus 

graecipue coluntur, addita plerumque obscuriorum 

sanctorum simplici, commemoratione, De hoc libro: 

epigrammota. concinnavit. Ioannes. Euchaitarum 

episcopus (c. 1050), quorum primum ita orditur : 

"Yyuvuvy ὑπελθὼν ἡμερησίων βίβλους (10). Est 

autem inter Graecorum. libros sacros omnium 

notissimus, quippe qui saepius typis editus fuerit. 

e) Canonarium ilum librum dicemus, qui 

graecipua. tantum. menaeorum. parte, canonibus 

inquam, constat, demptis sanctorum elogiis. sive 

rosa oratione sive carmine expressis. 

d) Synazarium maius, seu historicum, seu 

gotius Synazarium absque addito mobis esto 

liber: qui elogia sanctorum in epitomen redacta 

auccinctasque festorum. expositiones singulis anni 

diebus legenda, demptis canticis exhibet. 

Typica. — (6) Rocom, Codices Cryptenses, 909. — (6) Boing, 

Ἀκολουθία ἱερὰ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν 

Χριστοδούλου, Athenis, 1884, 92. — (7) Durrgigvsk, 

Typica, 901. — (8) Codex Parisiensis bibl, Nation. 1585, 

fol. 1; Sabbait, 150, fol, 849, — (9) Epist. 1. 2, P.G. XCIX, 

919. — (10) P.G. CXX. 1195. 

et elogium. 

Usus 
vocabulorum 

hoc in libro. 

Synaxaria 
in officio 

Cod. S, 
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e) Synaxarium minus illud appellaverim, 

quod mudis sanctorum. nomimibus per singulos 

anni dies distributis. absolvitur, sive lectio evange- 

lica. vel apostolica. simul. indicetur, sive non. Et 

haec synazaria minora nomine in his rebus usita- 

tissimo Kalendaria vocari fas esse existimo, 

quamquam, graecas kalendas mullas esse memo 

ignorat. 

f) Typicum ille liber est, in quo * a primo die 

anni singulis diebus quid inter missarum solem- 

nia, quid. ad. vesperas, quid. ad horas, quid ad 

anatutinum, quid denique ad reliqua. divina 

officia sive dies illi feriales sint sive festi, veci- 

tandum, quid psallendum aut legendwm. sit, 

quibus diebus ieiunandum, quibus e£ quomodo 

solvendum ieiunium, verbis clarissimis ac facil- 

» lima methodo praescribitur (1). , De typicorum 

varietate non est hic disserendi locus. Illud. tamen 

2 

mecessario notandum. est,. typicorum. praescripta 

haud raro in synaxariis moioribus cum. elogiis 

esse permixta. 

ἃ 3. Synaxariorum usus. 

Synaxariorum uswm. norunt, quotquot menaea 

manu versarunt. Si enim ea quae singulis diebus 

in. canone inter seziam septimamque oden legenda 

praescribuntur, seorsim | collegeris, synazarium 

habebis. Ne ideo tamen existimes, synumaria, quae 

ad normam breviarii latinorum exstiterunt, lectio- 

nes Vitarum proliziorum, homiliarum, expositio- 

mum ex officio graeco cotidiano (quod. in Occidente 

factum est) penitus exclusisse. Ex typicis enim evi- 

dentissime patet. menologia. aliosque libros lectioni 

deputatos diu postquam. synazariorum usus inva- 

luevat, usurpaía esse. Et ut paucis utar exemplis, 

in monte Galisio, a prima die Septembris ἄρχονται 

ἀναγινώσκεσθαι αἵ Μεταφράσεις τοῦ Λογοθέτου 

καὶ αἱ Μαργαρῖται τοῦ Χρυσοστόμου ἢ αἱ ἕρμη- 

νεῖαι τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου 

ΤΤαύλου (2). In typico monasterii B. Mariae τῆς 

Εὐεργέτιδος, praeter. plurimas Vitas Passionesve 

molissimas, quae apertissime designantur (ut 

Sept. 1: ᾿Ἀνάγνωσις" ὁ βίος τοῦ ὁσίου οὗ ἡ ἀρχή" 

Συμεῶνα τὸν πάνυ), lector revocatur ad. Merá- 

φρασιν, Tlorepixóv, ἸΤανηγυρικόν, Κλίμακα elc. (3). 

In typico Cryptoferraiensi S. Bartholomaei (cod. V. 

a. D) remittimur ad. Μετάφρασιν, βιβλίον τοῦ 

Νοεμβρίου, Παραδείσιον βιβλίον, βιβλίον roO κυροῦ 

Νήφωνος; τοῦ κυροῦ Νικοδήμου, τὸν μικρὸν μαρ- 

τυριογράφην ete.; in typico Messanensi S. Salva- 

toris (cod. Messan. 115) etiam elg τὸ βιβλίον τοῦ 

κυροῦ Δανιήλ, quod. est. menologium. grande. sub 

πη. 29, 80 hodie Messanae asservatum. 

Neque tamen idcirco integra, semper legebatur 

Vita .eel Passio longior, verum εἰς δόσεις δύο, 

εἰς δόσεις τρεῖς ... quemadmodum. non. varo. in 

typicis notatum est (K). Neque una tantum lectio 

praescripta. reperitur. Die Sept. 1, in mouasterio 

b. Mariae τῆς Ἐὐεργέτιδος, Vita S. Symeonis styli- 

tae legebatur ad matutinum primum ante canonem, 

dein, post oden tertiam (6), δὲ ila porro. Est ubi 

eum menologio synaxarium. adhibéatur. Exempli 

gratia sit ordo officiorum. die Sept. 25, in typico 

Cryptae Ferratae. Quoniam. die 26 (qui alias 

S. loanni theologo sacer est), agebatur festum 

S. Nili, coenobii conditoris, pridie cum S. Euphro- 

synae fiebat officium S. Ioannis apostoli. Ita vero 

ordinandae erani lectiones : 1) Eig τὸ ἀπόδειπνον, 

ost oden. sextam. canonis de apostolo ; τὸ συνοξά- 

piov τοῦ ἀποστόλου καὶ τῆς ὁσίας. --- 2) Εἰς τὸν 

ὄρθρον ... Μετὰ τὴν στιχολογίαν κάθισμα τοῦ ἀπο- 

στόλου καὶ ἀνάγνωσις: τὸ ὑπόμνημα αὐτοῦ εἰς 

τὴν Μετάφρασιν, — 3) .. ἀπὸ γ΄, κάθισμα τῆς 

ὁσίας καὶ ἀνάγνωσις" τὸ ἐπίλοιπον. ἀναγνώσεως 

τοῦ ἀποστόλου. 'O δὲ βίος τῆς ἁγίας. ἀναγινώ- 

σκεται εἰς τὴν τράπεζαν. Ex paucis quae attulimus 

exemplis manifestum, est vationem distributionem- 

que lectionum hagiographicarum in officio Graeco- 

rum, amplam eruditis praebere materiam, quam 

nemo fere attigisse. videtur. Illud. tomen asseve- 

vanter affirmare licet, synazaria iom. antiquitus 

dn. officio vecilari consuevisse, et quidem in canone, 

sipe post tertiam oden, sive, qui modus prae ceteris 

invaluisse videtur, uti apparet ex codicibus el 

testatur Symeon "Thessalonicensis (6), post sextam. 

CAPUT SECUNDUM 

DE SYNAXARIORUM CODICIBUS 

8 1. Codices S*. 

S — Codex bibliothecae vegiae Berolinensis, 

signatus 219 — Phillippicus 1622 — Meermannia- 

«us 372 — Claromontanus 209, foliorum. 300, 

quorum 1-12 chartacea sunt, veliqua. membranea, 

0",805 x 0,21. Margiui fol. 1 inscriptum est. : 

(1) AuammS, De bris ecclesiasticis. Graecorum, 2, — 

(2) M. GzpEoN, γνώσεις ἐκ τοῦ τυπικοῦ τῶν μονῶν τοῦ 

Γαλησίου ὄρους, in Ἐκκλησιαστικὴ ᾿Αλήθεια, XVIII (1898), 

Collegii Parisiensis Societatis lesu. Ab huiws. col- 

legii variis nominibus nuncupatum est synazarium 

Glaromontanum, Collegii. Ludovici Magni, Sir- 

mondianum autem, a bibliothecario qui decesso- 

ribus nostris illud commodavit. 

Duabus constat partibus, quarum prior in 

charta. saec. X V. descriptam: continet, fol. 1-12, 

64. — (3) Durrmevsku, Typicu, 957 et sqq. passim. — 
(4) Ibid. 465, 471. — (5) Ibid. 257. — (6) Dialogus, c. 312, 

P.G. CLV. 572. 

alüs libris 

minime 
exclusis, 

legebantur: 



vii SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM vul 

hane orationem : Γρητορίου τοῦ Κυπρίου λόγος 

εἰς τὸν μεταλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ μέγαν l'edip- 

γιον (--- BHG., p.48, Georg.8.); altera, fol. 13-300, 

lineis plenis, manu saec. X II- XILI exaratum com- 

plectitur. synaxarium. duodecim. mensium. Hanc 

partem. seu synaxarium integrum. summis in pagi- 

más binisque colummis expressimus. Notas quas 

librarius - correctorzo in. marginibus. identidem 

apposuit, in apparatu suis locis emscripsinus. 

Quae leguntur. fol. 95", ad. elogium. S. Theoduli 

siylitae : Vitam eius dedimus XXVIII mai, δὲ 

fol. 96 : imo μβ', Papebrochius oster sua, manu 

addidit. Fol. 8005 ad coleem libri habetwr ; 

O'ZB'N Δημήτριος ὁ ἁμαρτωλός, Quem Deme- 

trium. totum. librum exarasse ex ipso charactere 

affirmare non ausim. 

Egregium plane synazarium evcerpserunt tum 

ipse Sirmondus (1), tum. nostri maiores (2), tum 

recentissime P. Violet (8) aliique qui de libri prae- 

stantia dixerunt. Non ipsum codicem in manibus 

fuisse Joannis Martinov (4), sed. excerpta dumn- 

laxat in codice Bruxellensi. 11822-90 asservata 

lectorem. monitum. velim. Nos olim de synaxario 

Sirmondiano fuse egimus, ita tamen, ut quae obiter 

inspecto nondumque. descripto codice protulimus, 

retvactare necessarium. sif (D). Quaedam. tamen, 

quae semel divise satis est, minime iterare in 

animo est ; de quibus suis locis lectorem inonebimus. 

Librum. exaratum. fuisse ad. usum. monasterii 

τοῦ Βαθυρρύακος im Bithynia verisimile 6888 

existimavimus (6), minime certum. Nullum. porro 

novum indicium. reperire contigit, quo talis con- 

iectura confirmaretur. Quare, licel Peiri qui condi- 

toris Basilii loco. successit (Sept. 7*), Lucae qui 

domui tertius praefuit. (Sept. 75),  Ignatü qui 

quartus (Sept. 27*) et Jacobi oeconomi (Oct. 215) 

memoria. codici nostro inscripta. sit, et praeterea 

τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠλιοῦ τῆς μονῆς 

τοῦ Βαθυρρύακος (Jan. 139), haec talia non. sunt 

quibus locus dignosci queat; nam alia quoque 

synazaria passim easdem commemorationes affe- 

vunt, nec ulla locutio, qualis est. τῆς μονῆς ἡμῶν, 

vem plane efficit; tandem. aliquid. saltem dubii 

relinquit. quod. omissa. fuerit. Basilii. conditoris 

memoria, quae alibi celebranda indicitur Iul. 1. 

Quo tempore huius nostri. codicis archetypum. 

exaratum. fuerit, hic loci non est inquirere, et res 

ardua videtur, cum huiusmodi libros a singulis 

librariis augeri contingat. Id solum impraesentia- 

rum, observari velim, lul. 179 memoriam fieri 

tránslationis τοῦ ὁσίου Λαζάρου τοῦ ἐν τῷ l'oÀ- 

λησίῳ, is eutem anno 1054 obüsse fertur; dein 

Aug. 18!, pristinae recensioni, quae synazin in 

templo SS. Flori οἱ Lauri tantummodo indicebat, 

additum fuisse καὶ ἐν τῇ εὐαγεστάτῃ μονῇ τοῦ 

Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Παντοκράτορος. Hoc vero 

monasterium non ante Ioannem Comnenum (1118- 

1148) exstitisse videtur. 

(1) Opera varia, V, inler "esiimonia veterum. — 

(8) Praecipua excerpta enumeravimus in Anal. Boll. XiV, 

401. — (8) Die Palaestinischen Mártyrer des. Eusebius 

von Caesarea, ΤΈΧΤΕ up. ÜNTERSUCHUNGEN, XIV. 4, 110-19; 

Synazarium S expressimus quam. poluimus 

accuratissime, nisi quod. numeris arabicis varia 

unoguoque die occurrentia. elogia distinzimus. Et 

hi quidem numeri, ubi adducuntur in Synaxariis 

selectis, eos ipsos sanctos, ad quos referuntur, in 

aliis codicibus occurrere declarant, elsi per se nihil 

de verbis, quibus illi laudantur, definiant. Solita. 

codicum menda, e vocalium praecipue permixtione 

exortas, tacite correzimus; nomina, tomen homi- 

sum, vel locorum, nisi monito lectore, ad. communem 

seribendi vationem non reduximus. 

Sa — Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis, 

olim Regius 2485, membraneus, foliorum. 243, 

0",24 x 0,17, lineis plenis saec. .X1I exaratus. 

Synaxarium a. Seplembri ad. Februarium. Casu 

desunt dies Sept. 5, 6; et folia quaedam intertur- 

bata. ita collocanda. sunt : 9, 11, 12, 10, 13. Fol. 1*, 

manu paulo recentiore scriptum est: Μηνὶ σέπτεμ- 

βρίῳ v, ζήτει τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος BapuwoBà. Jtem fol. 548", τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 

μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βενδιανοῦ μαθητοῦ 

τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου. Fol. 2, in margine superiore, 

Uttero rubra : 

3 Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου ἔτους, 

ὦ καὶ παλαιὲ καὶ br ἀνθρώπους vée, 

qui sunt versiculi Christophori Mitylenensis, et 

sequitur statim praefatio, quam edidimus olim (7), 

quamque emendatam qnom repetemus, Tandem 

fol. 3 incipit Zuvo£áptov σὺν Oed τοῦ ὅλου χρόνου 

ἐνιαυτοῦ καὶ ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου, Μὴν σεπτέμβριος 

ἡμέρας ἔχων τριάκοντα ete. 

- Qodicem integrum. contulimus cum 5; quam 

porum ab eo discrepel legenti. ilico. manifestum 

erit. Elogio eorundem. sanctorum habef. iisdem 

verbis concepla, vim wno excepto, videlicet Pauli 

iunioris, Dec. 159, quod paucis lineis in 8 absolvi- 

tur, in Sa vero satis prolizum effertur. Cetera quae 

notatu digna erunt, in apparatu eritico lector 

reperiet. Inter selecta. autem syna«aria. collocavi- 

mus additamenta. nonnulla magni momenti de 

locis ubi celebratur synazis, v. g., ut de solo mense 

Septembri loquamur, ad dies 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 

16, 19, 22, 27, 30; et. sunt quaedam ex iis quibus 

colligas huius nostri exempli compilatorem recen- 

tioribus e fontibus hausisse quam quos adiit ille qui 

codicis S archetypum. composuit. Postquam enim 

scripserat, cwm S (Sept. 47), de S. Babyla et sociis : 

τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τοῖς Σαλουστίου 

καὶ ἐν τῇ μονῇ τῇ ἐπιλεγομένῃ τῆς Χῴρας, haec 

addidit : νῦν δὲ τελεῖται ἐν τῇ μονῇ τῶν Στουδίου, 

ἔνθα καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ σῶμα κατάκειται σῶον. 

Eodem pacto Sept. 30! synamim S. Gregori 

Armeni agi. solitam dixerat ἐν τῷ paprupetu τοῦ 

ἁγίου μάρτυρος Θεοδώρου. At vero eandem. dein- 

ceps alibi celebrari addidit ; νῦν δὲ τελεῖται ἧ 

αὐτοῦ μνήμῃ ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου ᾿Αβερκίου τῷ 

ὄντι ἐν τῷ Πατριαρχείῳ, ἔνθα καὶ fi ἁγία κάρα 

158-56. — (Δ) Annus ecclesiasticus graeco-slacicus, Aer. 8S. 

Oct. XI, 3-4. — (5) Le Synaxaire de Sirmond, AnaL. Bor. 

XIV. 396-434. — (6) Ibid. 415-17. — (7) Anal. Bóll. XIV. 

413-14. 

Cod. Sa. 

Prologus. 

IX PROLEGOMENA ES 

αὐτοῦ ἀπόκειται. Ceterum codicem S nonnulla 

eliam suo archetypo addidisse probabile est (6.9. ad 

diem Aug. 18), eb ne certiora de utriusque exempli 

coniunctione decernamus impedit quod. Sa. infelici 

casu dimidia parte mutilus est... 

Acceptissimus est, quem nobis servavit. Sa, pro- 

logus scriptoris dlius qui librum " ex variis 

synazaris, composuit, quique monachus fuisse 

videtur, cum. patris iussionibus se obtemperasse 

fateatur. Porro non huius exempli, sed codicis 

gprolotypi hoc prooemium. fuisse ex eo potet quod 

qui Sa exaravit non ea. omnia. praestitit quae se 

egisse iactat, cum neque varia synaxaria conge- 

vere meque dispersa colligere, neque «contracta 

dilatare vel quae prolixa videbantur "contrahere 

debuerit, siquidem. synazarium. antiquius totidem 

paene verbis, paucis, de quibus diximus additis, 

exscripsisse videatur. Age iam. haec lectorem monet 

qui synaxarüi Sirmondiani prototypum composuit: 

Tlarpikoig ὑπείκων ἐντάλμασιν, ὁ ἀμαθὴς ἐγὼ 

καὶ ἀνώνυμος, ἔστι δ᾽ εἰπεῖν καὶ ἀσύντακτος, ἐκ 

διαφόρων συναξαρίων συναξάριον συντάξαι προ- 

τεθύμημαι, οὐκ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τι προστιθεὶς οὐδὲ 

τοὺς λόγους ῥητορικῶς καλλωπίζων, ἀλλὰ συνά- 

τῶν εὐλαβῶς τὰ ἐσκορπισμένα καὶ ἀλληνάλλως ἐν 

ἄλλοις καὶ ἄλλως κείμενα, καὶ πλατύνων τὰ στενῶς 

πως καὶ ἀποκρύφως ἔχοντα, συντέμνων δὲ μᾶλλον 

τὰ φανερῶς καὶ εἰς πλατυσμὸν τοῖς πᾶσι κατὰ τὰς 

προσηκούσας ἡμέρας ἀναγινωσκόμενα᾽ καὶ οὕτως 

ποιῶν καὶ τὰ διακεκριμένα ἐρανιζόμενος καὶ 

συναρμολοτῶν ἄφελῶς --- πλὴν ὅση δύναμις -- τῇ 

ὑμετέρᾳ φιληκοΐᾳ παρατίθημι, πιστεύων ταῖς 

ὁσίαις ὑμῶν εὐχαῖς, ὡς ὅτι καὶ ὑπὲρ τοῦ μικροῦ 

τούτου καὶ εὐτελοῦς πονήματος, ἀντὶ ψυχροῦ 

ποτηρίου προσφερομένου, ἔσται μοι εὕρεσις 

μισθοῦ τινος συμπαθείας, τῷ ὑπὲρ πάντας ἀνθρώ- 

πους ἐξαμαρτήσαντι. 

Περιέξει δὲ τουτὶ τὸ βιβλίον πᾶσαν τὴν. τοῦ 

ἐνιαυτοῦ περίοδον, τῷ δωδεκαμήνῳ περιτρεχομέ- 

vnv καὶ τῷ ἀνακυκλοῦσθαι τὰς ἰνδικτιῶνας ἀνα- 

πληροῦσαν καὶ τοὺς μεμετρημένους αἰῶνας δι᾽ 

αὐτῶν ἐκμετροῦσαν, ἕως οὗ φθάσωμεν εἰς τὴν 

ἀρχὴν τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου ἀϊδίου, ἀρξομένου μὲν 

οὐ τελειωθησομένου δὲ διὰ τὸ εἰς τὸ ἀΐδιον 

συμπαρεκτείνεσθαι " καὶ ὑπεξηγήσεται μνήμας τε 

μαρτύρων, καὶ πόλεις γεννήσεως αὐτῶν καὶ τελειῴ- 

σεως καὶ βίους ὁσίων ἀνδρῶν, βασιλέων τε μνή- 

μας καὶ βίους προφητῶν, προρρήσεις καὶ φόνους 

αὐτῶν, τήν τε τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς ἐνδημίαν καὶ τὴν 

ἐν τῷ κόσμῳ θεανδρικὴν αὐτοῦ πολιτείαν καὶ τὴν 

εἰς οὐρανοὺς αὖθις ἀνέλευσιν καὶ πάντα τὰ τού- 

τοις παρεπόμενα καὶ τοὺς καιροὺς καὶ τὰς ἡμέρας, 

ἐν αἷς ταῦτα ἐτελέσθησαν καὶ τῆς δεσποίνης μου 

καὶ Θεοτόκου τὰς πανηγύρεις οὐ μὴν καὶ τὰ ψαλ- 

μῳδήματα καὶ τὰ ἱερὰ ὑπαναγνώσματα ἐκτεθή- 

σονται, διὰ τὸ τὴν δήλωσιν τούτων ἐκ τοῦ τυπικοῦ 

καθ᾽ ἡμέραν ἀκριβέστερον καὶ κατὰ ἀκολουθίαν 

ἐκλαμβάνεσθαι. ᾿ 

(1) Sax&xLros, Τατμιακὴ βιβλιοθήκη, 136. — (2) Typica, 
1-152. — (3) SakkELION, I. c. Hane quoque libri partem edi- 
dit. Dirreievskus, op. cit., 110-152. — (4). Létopis istoriko- 

Ἔσεται δὲ ἡ ἀρχὴ τῆς ὑπαναγνώσεως τοῦ 

βιβλίου ἀπὸ τῆς πρώτης τοῦ σεπτεμβρίου μηνός, 

καθ᾽ ἣν ἡμέραν καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς 

εἰσῆλθεν. ἐν τῷ ἱερῷ πρὸς τὴν συναγωγὴν τῶν 

Ἰουδαίων " καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ 

προφήτου, ὃ xoi ἀναπτύξας εὗρε τῷ θείῳ αὐτοῦ 

νεύματι τὸν τόπον, οὗ ἦν γετραμμένον τό" Πνεῦμα 

Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἔχρισέ με: καὶ ἀνέγνιυ 

ἀκολούθως καὶ πτύξας καὶ ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, 

καθίσας ἐδίδαξε μετ᾽ ἐξουσίας ὅτι" Σήμερον πεπλή- 

ρώται f γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν᾽ ὅτε καὶ 

ἐθαυμαστώθη ὑπὸ τῶν ὄχλων, βοώντων μεθ᾽ ἡμῶν, 

ὅτι αὐτῷ πρέπει δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

᾿Αμήν. 

Sb — Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis 

1571, olim. Reg. 2489. Membraneus, foliorum 266, 

07,28 x 0,91, binis columnis an. 1253 (fol. 264") 

exaratus. Menaeum. Decembris e£ Ianuarii, Hinc 

dude leguntur motae necrologicae, ut fol. 105" : 

3e .coxn' (1420) μηνὶ σεπτεμβρίῳ ιγ΄, ἡμέρᾳ δ', 

ἐκοιμήθη ἱερομόναχος Γερμανὸς καὶ ἀρχιμανδρίτης 

Ναυπλίου. Folia nonnulla desunt inter f. 259 et 

260, et ea .quae sequuntur .fol. 67. interturbata 

sunt. Inc. fol. 3 : ᾿Αρχὴ σὺν Θεῷ μηνὸς Δεκεμ- 

βρίου. Des. fol. 264" : Ἐἴληφε τέλος τὸ παρὸν 

δυμηναῖον μηνὸς Δεκεμβρίου ἅμα καὶ "lavoua- 

ρίου .. Quaenam. habeat nomina sanctorum, in 

synacarüs selectis notatum. reperies. Elogia. ple- 

vumque conveniunt cwm, S, nisi quod hinc inde 

gaulo proliziora. sunt, qualia in codicibus sequen- 

tibus saepe offendemus. At ea latius persequi 

minime necessarium duxi, cwm exigui momenti 

huius codicis sgmaxaria visa sint, in quibus etiam 

gqervaro ecclesiae, in. qua. synazis agitur, mentio 

occurrit, 

8 2. Codices P, H, O, Oa. 

P — Codex monasterii S. Ioannis theologi in. 

insula Patmo n. 266, viembraneus, formae qua- 

dratae, foliorum 241, saec. X, ut videtur exaratus, 

principio et fine mutilus (1). Continet primo loco 

synazariwum. cum. typico α Septembri ad. Augu- 

stum, quod edidit A. Dmitrieoskij (2); dein κανὼν 

τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας ἀναγνώ- 

σεων Πράξεων, Ἀποστόλων, Εὐαγγελίων, Προφη- 

τειῶν καὶ ἑκάστης ἀκολουθίας ἀπὸ τῆς κυριακῆς 

πρὸ τῆς ἀπόκρειυ μέχρι τῆς ἁγίας v' ἐπιδημίας τοῦ 

ἁγίου ΤΙνεύματος (8). Omnes singulasque memorias 

huius codicis, ex edito desumptas, inter synazaria 

selecta adnotare visum est. 

Tupicum esse hunc librum. existimarunt tum 

Sakkelion, tum qui illum edidit Dmitrievskij, tum 

etiam qui eundem commentario illustravit N. Kras- 

noseljcev (&). Synazarium contractum esse et typico 

commiztum ex locis plurimis efficitur, quibus repe- 

vies elogia trunca, a primis paene verbis, veluti 

illud, Sept. 28! : Mvüpn τοῦ θεοφόρου μοναχοῦ 

xoi ὁμολογητοῦ Xopíruvog καὶ καθηγητοῦ τῆς 

ἐρήμου ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ βασιλέως ἐκ τῆς πόλεως 

philologiteskago οὐξδορέσα, Odessa, I (1892), 158-254; VI 

(1896), 329-44. 

Lue. 1V,16.90. 

Cod. Sb. 

Cod. P. 



xod. ll. 

si SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM xn 

Ἰκονίου τῆς Λυκίων ἐπαρχίας ἤχθη τῷ ὑπατικῷ, 

et ita. quidem desinit; illudve, Νου. 571 : "Άθλησις 

τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου ἐν τοῖς χρόνοις 

"Ovuptov καὶ Θεοδοσίου βασιλέων τῶν Ρωμαίων" 

ἣν οἰκῶν ἐν Βηθλαβᾶ τῇ πόλει ἐν χώρῳ τῶν Tfep- 

σῶν, οἱ hic finis. Similia. multis in locis, v. 9. 

Sept. 12, 30, Oct. 20, Nov. 14, Dec. 1, 3, 21, quae in 

libro edito legere. est. Aliis autem. diebus integra 

habemus de sanctis nonnullis elogia, aliquando 

etiam valde prolixa, e.g. Nov. 95, Mart. 5, Tul. 12. 

Utriusque generis specimina dedimus gassim. (vid. 

Sept. 14, 80, Oct. 1, 24, Nov. 95, Dec. 2, Ian. 14, 

"sb. 7, 98, Mart. 5, 12, 13, April. 4, 8, 25, Iun. 3, 

Jul. 12, 15) quae synaxariin potius quam typicum. 

sapiunt. 

Consuetudinem liturgicam ecclesiae Constantino- 

golitanae hoc in. libro exprimi indubium est ; hunc 

a monacho. Hierosolymitano, leurae. S. Sabae, ni 

fallor, scriptum fuisse inde conicio, quod die Mai-7 

memoriam. notaverit quae « codicibus pure. Con- 

stantinopolitanis abesse solet : Ἢ μετάθεσις τῶν 

λειψάνων τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ 

μεγάλου. Quod recte dietum. esse εὐ € domestico 

fonte acceptum. constat ez. Cyrillo Seythopolitano 

in Vita 8. Euthymiü (1). ! 

H — Codex Hierosolymitanus, S. Crucis 40, 

olim laurae S. Sabae (9), membraneus, foliorum 

246, 07,275. x 0,91, lineis. plenis, saec, X-XI 

exaratus. Haec complectitur : 19 (Fol. 1-914). 

Synazarium cum typico a. mense Septembri. ad. 

Augustum, fine. autilum, deficientibus Aug. 29- 

S1. — 2 (Fol. 215-996). Synaxaria et typica 

Proxapostoli e£ Evangelii, a. principio Triodii 

«sque ad Pentecosten. — 3» (Fol. 2367-2897). 

«"Apxor&ke τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ τοῦ ἁγίου 

εὐαγγελίου σαββάτῳ καὶ κυριακῇ τὰ ἀναγινωσκό- 

μενα ἀπὸ τῆς ἁγίας v μέχρι τῆς κυριακῆς πρὸ τῆς 

ἀπόκρεω.» -- 4' (Fol. 340-948 « Προκείμενα 

ἀναγνώσματα κτλ. ...ὄ Εἰς διαφόρους λίτας, » — 

δ. (Fol. 244-245). « Ἱππολύτου ἐπισκόπου Ῥώμης 

καὶ Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου, καὶ ἱερομάρ- 

Tupog περὶ τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ...» — 

6" (Fol. 245-246). « Ἔκ τῆς διηγήσεως Ἱππολύτου 

ἐπισκόπου Ῥώμης καὶ Δωροθέου ἐπισκόπου 

Τύρου καὶ μάρτυρος.» Ju. margine scripsit libra- 

rius hoc loco : Ἐπιστολή. Est autem dedicatio 

quaedam, quae inc. : Σὺ μέν, ὦ θειότατε καὶ, κρά- 

τιστε βασιλεῦ, quam noz integram proferemus. 

Sanctorum nomina, quotquot in synacario repe- 

viuntur, eximia cum benignitate nobis transmisit 

v. d. 4. Papadopoulos-Kerameus, qui ea, cum Hie- 

rosolymis versabatur, sibi exscripserat. Haecomnia 

congessimus in. synazariis selectis. Aliquod ipsius 

scriptionis specimen debemus R. P. Μ.-1. Lagrange, 

0. P., qui tum principium libri, tum epistulam de 

qua dictum est, partin scripto partim. photogra- 

phice, ut aiunt, expressam, nobiscum benevolentis- 

sime communicavit, Aliquod exemplum. ez codice, 

qui tantam. antiquitatem prae $e fert, lectorem 

(1) Analecta graeca, 1-93. — (2) A. ParApoPOULOS-KERA- 

μεῦϑ, Ἱεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, LL. 89-90, — (8) Byzanti- 

libenter. accepturum. existimamus, Et ita. quidem 

incipit, in capite mensis Septembris. 

Μηνὶ σεπτεμβρίῳ o', τοῦ ὁσίου Συμεὼν. τοῦ 

στυλίτου ... καὶ τῶν ἁγίων p^ γυναικῶν μαρτύρων 

καὶ ἀσκητριῶν καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων ᾿Αειθαλᾶ 

καὶ ᾿Αμμών. Οὗτοι ἐμαρτύρησαν ἐπὶ ΔΛικινίου τοῦ 

βασιλέως ἐν ᾿Ἀδριανουπόλει τῆς Θράκης, ἥγεμο- 

νεύοντος ἐκεῖσε Βαύδου. Ἔστι δὲ xoi fj μνήμη τοῦ 

δσίου Xuueüv τοῦ στυλίτου, τοῦ εἰς τὴν μάνδραν.. 

«Οὗτος ἦν» ἐπὶ Λέοντος τοῦ βασιλέως ὁρμώμενος 

ἐκ πόλεως ᾿Αντιοχείας τῆς πρὸς Δάφνην᾽ μονάσας 

δὲ καὶ διὰ σκληροτάτης ἀσκήσεως διελθὼν καὶ 

πολλὴν ἐπιδειξάμενος θαυμάτων ἐνέργειαν καὶ ἐπὶ 

τεσσαράκοντα ἑπτὰ χρόνοις ἐν διαφόροις στύλοις 

ξαυτὸν ἀνυψώῴσας πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. — Τῇ 

αὐτῇ ἡμέρᾳ fj κοίμησις Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ. Ὃς. 

προεφήτευσεν ἔτη εἴκοσι ἑπτά, — Καὶ μνήμη τοῦ 

μεγάλου ἐμπρησμοῦ, γενομένου κατὰ ταύτην τὴν 

βασιλίδα πόλιν. --- Ἔτι δὲ καὶ f μνήμη τῶν ἁγίων 

μαρτύρων ᾿Αγαθοκλείας, Καλλίστης, Εὐόδου καὶ 

ἝἙἝρρμοτένους. ^ 

Ἢ δὲ ἀκολουθία τῆς ἰνδίκτου γίνεται οὕτως. 

Ἑσπέρας εἰς τὴν παραμονὴν λέγεται τὸ τελευταῖον 

ἀντίφωνον, τὸ Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου, καὶ μετὰ 

τοῦτο τὸ Κύριε ἐκέκραξα καὶ εἶθ᾽ οὕτως εἰσοδεύει 

ὁ πατριάρχης καὶ λέγει ὁ ψάλτης ... κτλ, Sequuntur 

typici praescripta valde prolixa, a quibus afferen- 

dis consulto abstinemus, ne quicquam, operi v. d. 

Papadopoulos-Kerameus detrahatur, cui ea edere 

in animo est. 

Alia aliis locis protulit idem vir doctus, inter 

quae elogia S. Eomani anelodi (3), de quo Oct. 13, 

eb sanctorum illorum quorum memoria agitur 

Jun. 2. Hoc vero his verbis conceptum est: Mni 

τῷ αὐτῷ β', μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλειως. 

τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστο- 

λείῳ τῶν ἁγίων. καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν 

μετάλων, ἔνθα τὸ τίμιον ἀὐτοῦ κατάκειται λείψα- 

νον, τῆς λίτης ἕωθεν ἀπὸ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 

ἐν τῷ Φόρῳ ἀπερχομένης, καὶ μετὰ τὰς ἐκεῖ 

συνήθεις εὐχὰς παραγινομένης ἐν τῇ εἰρημένῃ 

συνάξει. Ἢ δὲ ἀκολουθία γίνεται καθὼς προε- 

τράφη τῇ ti τοῦ νοεμβρίου μηνὸς ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ 

Χρυσοστόμου. Ἦν δὲ κατὰ πάντα ὅμοιος Κυρίλλῳ 

τῷ τῆς ᾿Αλεξανδρείας, ἐκτὸς τοῦ οὔλου τῆς κεφα- 

λῆς καὶ τῆς γενειάδος καὶ τοῦ μιξαιπολίου" πολιὸς 

γὰρ εἰσάπαξ καὶ τετανόθριξ καὶ οὔτε προσπίπτων 

τὸ διάφραγμα τῶν μυκτήρων, οὔτε παχέα ἔχων τὰ 

χείλη. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων 

ἡμῶν Πύρρου ἐπισκόπου, Γερασίμου καὶ Ἐρασί- 

μου. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀκακίου (4). 

Ex his aliisque, quae habuimus, excerptis deduci- 

mus synaxarium Hierosolymitanum, si elogia 

spectes, contractum. 55e; si vero iypici excerpta, 

satis prolixum. 

Librum compositum fuisse inira annos 950-956 

ex eo collegerunt, quod. cumi e. serie patriarcharum 

Tryphon (f. 932) ultimus hisce fastis inscriptus sit 

nische Zeitschrift, TL, 599-605; cf. Anal. Boll., XIII, 440-42.— 

(&) ᾿Εκκλησιαστικὴ ᾿Αλήθεια, XX (1900), 340. 

Prologus. 

xm PROLEGOMENA XN 

CApril. 18), minime vero Theophylactus (f 056), 

die fan. 98 translatio 8. Gregorii, Nazianzeni 

memoretur, quae non. anle an. 950. peracta est (1). 

JDe his postea. Hic tantum. obiter lectorem monemus 

ipsius Theophylacti memoriam in mullo ex nostris 

codicibus occurrere, cum tamen non pauci post eius 

obitum compilali fuerint. 

Defendit praeterea. laudatus A. Papadopoulos- 

Kerameus epistulam, quae perperam inscripta est 

Ἐκ τῆς διηγήσεως Ἱππολύτου ἐπισκόπου Ρώμης 

xoi Δωροθέου xrÀ. directam, esse ὦ synacariü 

auctore imperatori Constantino VII Porphyroge- 

nilo. Sed. ipsius epistulae verba prinum audienda 

sunt. : 

Σὺ μέν, ὦ θειότατε καὶ κράτιστε βασιλεῦ, μέτα 

τι περὶ ἡμῶν καὶ γενναῖον ἴσως οἰηθείς, ἐπέταξας 

ἐν βραχεῖ μνήμην ἅμα καὶ σύνοψιν τῆς ἱστορίας 

τῶν ταῖς κυκλοφορικαῖς τοῦ ἔτους περιόδοις τελου- 

μένων ἁγίων γενέσθαι σοι. Ἐγὼ δὲ τῷ χρόνῳ τού- 

τῶν λειπόμενος, ὡς αὐτόπτης καὶ αὐτήκοος ! εἶναι 

καὶ περὶ αὐτῶν ἐξ ἐμαυτοῦ ἀποφοίνεσθαι, καὶ οὐδὲ 

διαφόρους συγγραφεῖς εὑρηκώς, ἐξ ὧν ἄν τις 

παρεξετάζων τὸ ἀληθὲς ἀπὸ τῆς πολυπλανοῦς 

ἐκκρίνειεν ἱστορίας, κατ᾽ ἐμαυτὸν ἀνεδυόμην τοὐ- 

πίτατμα, Ἡτησάμενος δὲ δεῖν πάντας πείθεσθαι 

οἷσπερ ἂν fp θεσπεσία καὶ βασιλικὴ κεφαλὴ ἐπι- 

νεύσῃ, ἐκ τῶν περὶ αὐτοὺς γεγραμμένων, τίς τε ἦν: 

ἕκαστος καὶ πρὸς οὖς ἀντετάχθη, καὶ τὸν χρόνον 

καθ᾽ ὃν καὶ τὸν τρόπον τῆς ἀγωνίας καὶ τῆς νίκης, 

τοῖς Ye? παροῦσιν ἐνέταξα, τὰς τῶν λεγομένων 

πίστεις εἰς τοὺς πρώτους περὶ αὐτῶν γράψαντας 

ἀναθείς" εἰ δὲ ἀκατάσκευος καὶ χαρίτων ἄμοιρος 

καὶ πάσης κομψείας ὁ λόγος ἀπήλλακται, ἔστι μὲν 

ἴσως ἀμαθείας τοῦτο γνώρισμα τῆς ἐσχάτης fj 

συνεῖναι ὁμολογῶ καὶ αὐτός πλὴν ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐγκω- 

ψμίοις καθ᾽ ἕκαστον τούτων τιμῆσαι προέκειτο, οἷς 

ἐπάναγκες καὶ τὸ προσὸν ἀγαθὸν αὐξῆσαι καὶ τὸ 

ὑποτρέχον ἐλάττωμα περιστεῖλαι καὶ τὸν λόγον 

τοῖς ὑποκειμένοις πάθεσι συμμορφῶσαι. Καὶ ἅμα 

τούτῳ καὶ χρόνου μακροῦ καὶ πόνου ἐδεῖτο πολλοῦ 

καὶ μεῖζον ἦν ἢ κατὰ τὴν παροῦσαν ὁρμήν. Αὐτὰς 

δὲ ψιλὰς τὰς φάσεις κατεθέμην εἰς μέσον, τὰ 

δοκοῦντα τῇ ἱστὸρίᾳ προσίστασθαι ἐξελὼν καὶ 

ὑποτεμόμενος ὅ, καίτοι τοῖς πνευματικοῖς οὐδέν 

φασιν εἶναι ἀδύνατον" οὐδὲ γὰρ φύσεως ἀκολουθίᾳ 

δουλεύουσιν. Ἀλλ᾽ ἐγὼ τῆς τῶν πολλῶν ἀκοῆς ἐφει- 

σάμην, οἱ τοῖς ἀνθρώποις ἕπεσθαι τὰ θεῖα νομί- 

ζουσιν- οὕτω δὲ τοῦ λόγου ἀφελῶς τε καὶ ἁπλοῖ- 

κῶς ἔχοντος, ᾧμην εὐθύνας ἰδιωτείας ὑποσχεῖν 

καὶ κατ᾽ ἐμαυτὸν ἠσχυνόμην τὴν νέμεσιν (. Ὁ δὲ 

χριστὸς βασιλεὺς ἀφεὶς τὸ μέμφεσθαι, πόρους 

ἐπινοεῖ δι’ ὧν ἐπανορθώσεταί μου τὸ ἐνδεές. Οὐ 

γὰρ κατάλληλον ἑκάστῳ τῶν εἰργασμένιυν ἀντί- 

δοσιν, ἔνθα δέον εὐεργετῆσαι, --- ἦ τὰρ ἂν ὀλίγοι 

τῆς εὐποίΐας μετείληφαν, --- ἀλλὰ χριστομιμήτως 

τὴν ἑαυτῷ προσήκουσαν ἐκφωνεῖ καὶ βασιλικὸν 

ἡγεῖται ἐκτείνειν μὲν ἐπὶ σωτηρίᾳ τὴν χεῖρα καὶ 

μείζονα ἢ ἔδρασαν τοῖς ὑπηκόοις παρέχειν τὰ 

1 αὐτήκος H. — 5 τε H. — ? ὑποτεμνόμενος H. — 
* ἔμεσιν H. — 5 ἐνθά bé νέον H. — δ ὑπονοίας H. — 

(1) Bérzazv inFizantijskij Fremennik, III, 437-38; A.PApA- 

ἀγαθὰ xoi τὰς ἀμοιβὰς δαψιλεύεσθαι, ἐπὶ δὲ τιμω- 

ρίᾳ συστέλλειν καὶ τὰς εἰσπράξεις τῶν ἡμαρτημέ- 

vuv κωλύειν καὶ ταύτῃ μόνον τὴν τοῦ δικαίου 

ψῆφον παρακινεῖν. "Ἐπεὶ ἐν τε τοῖς λοιποῖς τίς τῆς 

θεοφρουρήτου βασιλείας ὀξύτερος τὸ δέον ἰδεῖν 

καὶ δικαίαν ἀλλὰ μὴ χάριτι δεδικασμένην ἐξενεγκεῖν 

τὴν ἀπόφασιν; εἰ δὲ μὴ κολακείας ὑπονοίαις πέρι- 

πεσεῖν ἐδεδοίκειν, εἶπον ἂν ἐν παντοκρατορίας 

ὑπεροχῇ φρόνημα μέτριον, πρόνοιαν μέλλοντος, 

κρίσιν πραγμάτων ὀρθήν, τὸ μηδὲν παρέργως, 

ὀλλὰ τὰ πάντα περισκοπεῖν σὺν σπουδῇ, ἀγρυπνίαν 

καὶ τὸ μόνον ἐν τοσούτοις καθεύδουσι μὴ καθεύ- 

δειν, ἀλλὰ νῦν μὲν ἡλίῳ τε καὶ νυκτὸς ἐπελθούσης 

πυρὶ πᾶσαν βίβλον ἀνελίττειν τε καὶ ἐκμελετᾶν καὶ 

τὰς πολαιὰς ἀναλέτεσθαι ἱστορίας, ἐξ ὧν ἔμπειρον 

εἶναι παντοίων συμβαίνει πραγμάτων καὶ τὰ τῷ 

χρόνῳ καὶ τῷ τόπῳ διεστηκότα καθορᾶν ὡς 

παρόντα καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν ἀρχῶν ἐν διδασκάλου " 

καθίστασθαι τάξει καὶ κατὰ τὸν ὁμηρικὸν Ὀδυσσέα 

νιφάδεσσιν ἐοικότας χειμερίησι λόγους ἐκτίθεσθαι, 

νῦν δὲ ὑπὲρ «τῆς τῶν ἀρχομένωνϑ» ἀσχολεῖσθαι 

σχολῆς koi δεῖν οἴεσθαι τὸν ἑαυτῷ βεβαιοῦντα τὴν 

προσηγορίαν τῆς βασιλείας πλεονεκτεῖν μὲν πόνων, 

μειονεκτεῖν δὲ τῶν κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονῶν, ἐπεὶ τῶν 

γε κατὰ λόγους μακρῷ πάντων ἀπληστότερος σύ. 

Ὁ δὲ λόγοις τε ἐντρυφῶν καὶ vukróc πρὸ τῶν ὀρνί- 

θων τοῖς βιβλίοις ᾷδων καὶ ταῖς κοιναῖς φροντίσι 

τὸν βίον ἀπασχολῶν πρότερον δήπου τὴν γαστέρα 

καὶ τὰ περὶ τὴν γαστέρα ἂν εἴη κεκολακώς, Οὐδὲ 

γὰρ συνελθεῖν δύναται πόνος τε καὶ τρυφή. Καὶ 

οὕτως ἡμῖν ὁ βασιλεύς; τὰ τε πρὸς Θεὸν εὐσεβὴς 

καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπους δίκαιος, καὶ πάντων τοῖς 

τῆς ἀρετῆς προτερήμοσιν ὑπερέχων καὶ τῶν πρὸ 

αὐτοῦ βασιλέων βασιλικώτερος. Ἐγὼ δὲ διπλῆς 

νῦν τῆς εὐτυχίας μετείληφα, εἴ γε πρότερον μὲν 

κοινῇ ἢ μετὰ πάντων ἐχόρευον ὑπὸ βασιλέως ἀρί- 

στου μόνον ἀρχόμενος, νῦν δὲ πρὸς τῇ κοινῇ καὶ 

ἰδιάζουσαν πρόνοιαν προσλαβών" ἀνθ᾽ ὧν εὔξα- 

σθαι τῷ βασιλεῖ δίκαιον. Τιθωνοῦ γῆρας ἢ μᾶλλον 

᾿Αβραμιαίαν αὐτῷ γενέσθαι χρόνῳ᾽ τὴν πολιὰν καὶ 

πρατμάτων εὐμάρειαν xoi κατ᾽ ἐχθρῶν τρόπαια 

καὶ παίδων παῖδας εἰς προσήκουσαν γενεὰν καὶ 

τὴν ἐν βαθεῖ γήρᾳ τῆς ἐπιτείου βασιλείας τῶν 

οὐρανίων ἀντάμειψιν. 

Statim. sequitur. in. codice : Μὴν σεπτέμβριος 

ἡμέρας ἔχει λ΄" ἡ ἡμέρα ὡρῶν ιβ΄ xal ἡ νὺξ ὡρῶν 

18^. Ὀκτώβριος ἡμέρας ἔχει λα΄" ἡ ἡμέρα ὡρῶν τα΄ 

καὶ ἡ νύξ ὡρῶν w' et ita. porro. 

Quisquis hane epistulam conscripsit, huius nostri 

synazarii, quale iacet, collectorem non. esse eredi- 

derim, cum mulia. in. eo rescissa sint. et αὖ epito- 

matore male habita. Adde, epistulam alieno loco 

gositam et αὐ calcem codicis cum, ementita inscri- 

tione. vetrusam. Certe, pretiosissimum. est docu- 

mentum, quo. comprobatur synacarium quoddam, 

et, ni fallor, primum omnium, a. quo. codex H 

proxime descendit, imperatore iubente concinnatum 

fuisse. Quis ille fuerit imperator, postea quaeremus. 

3? διδασκάλοις H. — 9 suppl, om. fol. lacero. H. — 

? xoyf] H. 

popoutos-KERAMEUS, Ἱεροσολυκιτικὴ βιβλιοθήκη, HIT. 89, 485. 

TI. 1H, 222. 



(οὐ. OQ. 

Cod. Oa. 

xv SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM XVI 

O — Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis 

1583,olim Medie. Reg, 2488. Membraneus (praeter 

folia 1-23, 309-15, quae chariacea sunt) folio- 

vum. 315, 0",30 x 0,92, binis columnis saec. XIII 

exaratus. Folia 1-93 utpote peregrina negleximus. 

Reliqua veplet menaeum. Septembris, Octobris. et 

Novembris. Fol. 24 legitur : t Mn σεπτεμβρίῳ 

πρώτῃ ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, καὶ 

μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ στυ- 

λίτου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μάρθας, καὶ μνήμη 

τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιασινῶν, ᾿Απολυτί- 

κιον ἦχος B' τῆς ἰνδίκτου. Ὃ πάσης δημιουργὸς. 

τῆς κτίσευις eic. Dein, post oden 3, ea quae 

exseripsimus inter synawaria. selecta, ubi sancto-- 

vum nomina, quotquot habet hoce menaegum, repe- 

ries, cum elogiorum specimine ad dies Sept. 1, 2, 3, 

6, 14, 17, 24, 95, Ocl.6, 8. Plurima synazaria sunt 

contracta, et totiens visus est codex etiam in rebus 

aninimis congruere cum H, ut c simillimo exemplari 

mnanasse censendus sit. Adverte, praeler ea quae 

attulimus, ad. Sept. 5 : ᾿Αβδιοῦ pro ᾿Αβδᾶ, Βεβλίας 

pro Βεβαίας, Sepi. 7 : Εὐψυχίου καὶ Σευήρου. 

Oct. 808 : Néwvog καὶ Θεογείλης ete. Notatu 

dignum. est elogia sanctorum, nunc inter oden. tev- 

tiam et quartam (v. g. Sept. 1, 9, 8, 4, 5, Oct. 5, 9, 

15, 88 elc. nunc inter. sextam. et septimam (v. 9. 

Nov. 1, 2,3, 4, 6, 7, 8 etc.) inserta esse. 

Oa — Codex Venetus S. Marci Cl. IT. 166, olim 

Nan. Giac. 307. Membraneus (praeter folia 

monmulla, quae ex chavía suppleta sunt) folio- 

rum 302, 0",255 x 0,195, binis columnis saec. X ITI 

et XIV (fol. 151-202) exaratus. Menaewn à. Sep- 

tembri ad. Februarium. Ine. fol. 1, in membrana : 

Μὴν Σεπτέμβριος͵ ἔχει ἡμέρας λ΄... £n folio char- 

taceo, rursum Mi Σεπτέμβριος, οὐ diei 1 officium 

quod. ab hoc codice reapse alienum est. 

Codex cum praecedente indubie cognatus est ut 

vel primos Septembris dies utriusque conferenti 

snanifestum est ; attamen in serie sanctorum. non- 

mihil discrepant. Lrogia saepe hrevissima. sunt 

(e. g. Sept. 1, 2, 8, 7 etc), nunc omnino. longa 

(Sept. 13, 17, 30), nune ad. nudam nominis men- 

tionem redacta (Sept. 10, Ian. 22), neque semper 

momen sanció quod im lemmate exprimitur, in 

synaxario vecurril. Speciminis causa mensis 

lanuarii synopsin efferre iwvat. lan. 1: 2. — 

9:1,.—3:2.— 4: 6,— 5 : Συγκλητική (Jan. 47). — 

6:1,— 7:1 (absque elogio). — 8:3. — 9:1. -- 

10 : 1 (absque elogio). — 11: 1.— 12: 1,— 18:.1.--- 

14: 1. — 15 : 1 (addit autem Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ τῷ ὄντι πλη- 

σίον D. — 16 : 1. —17:1. — 18: 1. — 19:4. 

90:1, — 91:3. — 39 : 1, — 93 : 1, — 24 : Neo- 

qórou. — 95: 1. — 26: 1. -- 97:1. —28: 1. — 

99 : 1 (absque elogio), — 30 : 3. — 31: 1. — Haec 

pleraque elogia cwm S. conveniunt, vel sallem 

cognata sunt. (Ian. 11 — Cb, Jau. 20 — ἘΔ Codex: 

summa cum. incuria exaratus est, et « nobis cetera. 

neglectus. Ludicrum est lemma. Sept. 27 : Τῶν 

ἁγίων μαρτύρων Καλλιστράτου καὶ Γυμνασίου. 

Nomine siquidem. Γυμνασίου nullum. unguam 

at. dormitans exstitisse sanctum. exploratum. est; 

legerat synaicarista, canonem, ubi Callistrato suc- 

clamatur Μάρτυς ἱερὲ γυμνάσιε. 

8 3. Godiees D. 

Dp -— Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis 

1587, olim. Colbertinus 1892, Regius 2475. 3. Mem- 

braneus, foliorum 211, 07,98 x 0,20, lineis plenis 

saec. XII exaratus. A Ioanne quodam presbytero, 

qui subscripsit fol. 211 : Ἐγράφη διὰ χειρὸς Ἰωάν- 

vou ἐλαχίστου πρεσβυτέρου. Synazariwm men- 

sium Martii ad Augustum cum hoc titulo, fol. 1 : 

Σύνοψις τῶν ἕξ μηνῶν ἀπὸ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς ἐν 

λειτουργίαις καὶ λοιπῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολου- 

θίας, καὶ διήγησις ἐν ἐπιτομῇ τῶν καθ᾽ ἑκάστην 

τελουμένων ἁγίων ὅθεν. τε ἕκαστος καὶ ἐκ τίνων 

ἔφυ καὶ ἐν οἷς γέγονε χρόνοις καὶ εἴτε τὸ διὰ μὰρ- 

τυρίου εἴτε τὸ δι᾿ ἀσκήσεως ἐδέξατο τέλος. 

Désunt folia. inter 6 et 7 (Mart. 7), inter 146 οἱ 

147 (Iul. 9), inter 175 et 176 (Aug. 2), inter 209 et 

210 (Aug. 25-97), iter 210-211 (Aug. 29, 80). 

Synazarüis iniermizta: sunt typicorum. prae- 

cepta, nunc longiora, nume vero breviora, vel nulla 

pro vatione dierum. Sedulo signantur loca. ubi 

agenda est synaxis, e arta. est cum, S cognatio, ita. 

μὲ imaior elogiorum pars cum eo conveniat. Quae- 

dam sunt paulo prolimiora; sunt et contracta vel 

ad simplicem commemorationem. redacta, isdem 

iamen semper e fontibus deprompta. Sanctorum 

nomina in synazaria selecta recepimus, e£ elogia 

ainpliora, siquidem. lectu. utilia videntur, integra 

exscripsimus ad Mart. 5, 6, 13, 20, 31; April. 3, 

6, 7, 14, 15, 18, 19, 22, 30; Mai 1, 2,3, 8,9, 10, 12, 

18, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 30; Iun. 8, 15, 19, 26, 27, 

38; Iul. 1, 4,5, 7, 11, 14, 16, 18, 23, 24, 27 ; Aug. 1, 

7, 9, 16, 20, 22, 23. Integros menses tres, Tuniwm, 

Julium et Augustum cum 8 contulimus, e in prae- 

cedent. triméstri locos eliam. non. paucos, ulà alii 

codices deficiebant. 

pa — Codex Oxoniensis bibliothecae Bodleianae, 

signatus Auclar. T. HII 16. * E bibliotheca. Sai- 

bantiana, apud. Maffeum wm. 26 ,. Membraneus, 

foliorum 124, 0",27 x 0,195, binis columnis exa- 

vatus an. 1307, teste ipso librario, fol. 1945: 

Ἐτελειῴθη τὸ παρὸν συναξάριον διὰ χειρὸς ἁμαρ- 

τωλοῦ πάνυ Γεωργίου ᾿ἀναγνώστου τοῦ ἐν Γένζ 

μὲν τυγχάνοντος τῶν Σαρακινοπούλων ἔτους 

τρέχοντος ςωτε΄. ϑυηασαγίμην tofius anni, quod 

ita inscribitur fol.2 : Διήγησις ἐν. ἐπιτόμῳ καθ᾽ 

ἑκάστην ἡμέραν ἁγίων, πόθεν, τε ἕκαστος καὶ ἐκ 

τίνων ἔφυ καὶ ἐν οἷς γέτονε χρόνοις καὶ εἴτε τὸν 

διὰ μαρτυρίου. εἴτε τὸν δ ἀσκήσεως ἐδέξατο 

στέφανον. Μὴν σεπτέμβριος ἡμέρας ἔχει elc. 

Sequitur diei Sept. 1 lemma, dein singulorum 

sanctorum. elogia. qualia illa. ex codice Dc inferius 

descripsimus. Nomina sanctorum inde a mense 

Novembri in synaxavia selecta veltulimus, atque 

hinc inde in. primo semestri. specimina, dediaus, 

uti Nov. 2, 8, 80; Dec. 1, 46, 9, 10, 11, 12, 19; 

lun.10, 14, 15, 32, 97, 28; Feb. 8, 10, 25. In 

aliero semestri. exemplis hoc ex codice afferendis 

supersedere visum est, cim eiusdem. plane prosa- 

Cod. D. 

Cod. Da. 

Uod. De. 

xen PROLEGOMENA ΠῚ 

piae sit ae. D, multo aninor matu e£. passim 

incomptus, Eundem, quam in posteriore anui 

semestri. siecessiludinem. inter 1) et. S intercedere 

dicimus, in primis mensibus deprehendere est 

inter 8 et Da. Nulla adsunt typicorum praescripta. 

Db — Codex bibliothecae: Ambrosianae B. 133 

Sup. (olim. 0..129). Membraneus, foliorum 196, 

07.32 x 0,92, lineis plenis saec. XII exaratus. 

Fol. 1 peregrinum. est, pertinetque, ut. notatum 

vepperi in folio chartaceo graevio, ad cod. L. 88 

Sup.; continet autem Anastasii Sinaitae Quaest. Xx 

(P.G. LX XXIX. 525-5928). Cetera veplel synaxa- 

rium tolius anni, casu mutilum, incipiens nempe a. 

die Nov. 9 et desinens in. Aug, 17. Sanctorum 

nomina, quotquot codex continet, im synazaria. 

selecta illata. sunt. Unum tantum elogii specimen 

dedimus ad. diem Nov. 24. Librarius, qui etiam ple- 

rumque locum synazeos indicare neglexit, ab inse- 

vendis typicorum praeceptis omnino abstinuit. His 

vero prototypum non caruisse ostendunt sententiae 

quaedam, quas incaute exscripsit, v. g. lan. 81: 

fj δὲ ἀκολουθία γίνεται οὕτως, mec quicquam 

Ῥγαείογθα." 

De Ξε. Codex bibliothecae Nationalis Pavisien- 

sis 1588, olim Colbert. 371, Reg. 2016, 6, membra- 

neus, foliorum 270, 0",32 χ 0,915, binis columnis 

saec, XII exaratus. Synaxarium incipiens α 

Sept. 1, desinens vero in Iul. 27. Plurimae in mar- 

ginibus. appositae sunt notae necrologicae. Libri 

inscriptio, quae fuisse videtur : Σύνοψις ὅλου τοῦ 

ἐνιαυτοῦ, vix non evanida est. Fol. 170, ad calcem 

mensis Februarii legitur : Τέλος τοῦ πριύτου ἕξα- 

μήνου. Μὴν Μάρτιος ἔχων ἡμέρας λα’ etc. 

Principium. huius codicis veluti specimen pro 

veliquis huius classis codicibus afferre utile duxi- 

mus. Quae uncis inclusa sunt, in Dc lectu difficilia, 

restituimus ex Dd. 

᾿Αρχὴ τῆς ivbix tou ἤτοι τοῦ νέου ἔτους. Koi 

μνήμη τοῦ ὁσίου Συμεὼν τοῦ στυλίτου. Καὶ τῆς 

μητρὸς αὐτοῦ Μάρθας. Καὶ μνήμη τῆς Θεοτό- 

κου τῶν Μιασηνῶν. Καὶ -τῶν. ἁγίων τεσσαρά- 

κοντα γυναικῶν. παρθένων καὶ ᾿Αμμὼν διακό- 

νου. Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Καλλίστης, 

Ἑρμογένους καὶ Εὐόδου. Καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ 

μεγάλου ἐμπρησμοῦ. Καὶ μνήμη Ἰησοῦ “τοῦ 

Ναυῆ. Καὶ ἡ ἀνάμνησις Ταύλου. 

Ἰστέον ὅτι τὴν ἴνδικτον ἑορτάζει f] ἐκκλησία 

ἀπὸ τῶν ἀρχαίων παραλαβοῦσα διὰ τὸ νομίζεσθαι. 

παρὰ Ῥωμαίοις ὁρισμός. 

Συμεὼν ὁ στυλίτης ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Λέοντος τοῦ μεγάλου καὶ Μαρτυρίου τῆς ᾿Αντιο- 

χέων ἀρχοῦντος, ὁρμώμενος τῆς Κιλίκων ἐπαρχίας, 

κώμης Σισάν, “Ὃς ὑπελθὼν τὸν μοναστὴν βίον καὶ 

ἐπὶ κίονος ἀνελθών --- ὑπῆρχε δὲ ὁ κίων τὸ ὕψος 

πηχέων τεσσαράκοντα --- καὶ τεσσαράκοντα ἑπτὰ 

χρόνους ἐν αὐτῷ προσκαρτερήσας καὶ «πολλῶν 

θαυμάτων." γενόμενος αὐτουργὸς ἐν εἰρήνῃ ἐκοι- 

μήθη. 
"'H μνήμη τῆς «Θεοτόκου τῶν Μιασηνῶν τελεῖ- 

ται διὰ τὴν - παραδοξοποιὸν καὶ ἁγίαν εἰκόνα τῆς 

Θεοτόκου ἐν τῇ λίμνῃ μὲν τῆς Γαζουρᾶ διὰ τὸν 

φόβον τῶν εἰκονομάχων ἐμβληθεῖσαν καὶ μετὰ 
SYNAXARYUM. 

πολὺν χρόνον ἀναδοθεῖσαν, μονῆ δὲ τῶν Μιασηνῶν 

ἀνατεθειμένην. . d 

Αἱ τεσσαράκοντα τυναῖκες. παρθένοι ἤθλῃ- 

σαν ἐπὶ Λικινίου ἐν ᾿Αδριανουπόλει τῆς Θράκης 

ἡγεμονεύοντος Βαύδου. Καὶ ὁ μὲν διάκονος Ἀμμὼν 

χαλκὴν περικεφαλαίαν καταφλεχθεῖσαν κατὰ τῆς 

κεφαλῆς δεξάμενος ἐτελειώθη ai δὲ παρθένοι δέκα 

μὲν πυρὶ ὁλοκαυτοῦνται, ὀκτὼ δὲ ἀφαιροῦνται τὰς 

κεφαλάς" καὶ ἑτέραι δέκα περονοῦνται τὰς καρδίας. 

Αἱ δὲ λοιπαὶ βωλοὺς σιδηροὺς πυρωθέντας τοῖς 

σώμασι δεξάμεναι τὴν μαρτυρίαν ἐτελείωσαν. 

Ἡ μνήμη τοῦ ἐμπρησμοῦ ἐστι διὰ τὸ συμβῆναι 

μέγαν ἐμπρησμὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει γενέσθαι 

ἐπὶ Λέοντος τοῦ μεγάλου διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 

καὶ πυρποληθῆναι τὸ πλεῖστον μέρος τῆς πόλεως 

ἐπὶ ἡμέρας τέσσαρας. 

Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ ὑπῆρχεν ἑβραῖος τῷ γένει, 

φυλῆς Ἐφραΐμ, θεράπων Μωῦυσέως τοῦ θεόπτου, 

᾿Ασὴς πρώην ὀνομαζόμενος. Ὃς πρότερον μὲν τὴν 

τῶν Χαναναίων γῆν παρὰ τοῦ Μωῦσέως κατασκο- 

πῆσαι στέλλεται, ὕστερον δὲ τὴν ἡγεμονίαν ἐγχει- 

ρίζεται τῶν Ἰουδαίων" καὶ τὸν Ἰορδάνην ἐπὶ τῇ 

τοῦ λαοῦ διαβάσει ἀναστέλλεται καὶ τὸν δρόμον 

τοῦ ἡλίου ἵστησι καὶ τὸν ἀρχιστράτηγον Κυρίου 

ἑώρακεν ἐσπασμένην ἔχοντα τὴν ῥομφαίαν - ὃς καὶ 

ἐνίσχυσεν αὐτὸν καὶ τὰς πόλεις τῶν Χαναναίων 

εἷλε, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπατγελίας τοῖξ Ἰουδαίοις ἐν 

σχοινίῳ ἐκληροδότησε᾽ καὶ πολλὰ ἔργα λόγου καὶ 

μνήμης ἄξια διαπρᾳξάμενος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται 

ὑπάρχων ἐτῶν ἑκατὸν δέκα, 

Nomina sanctorum qui reliquis. Septembris dic- 

bus colendi proponuntur, speciminis gratia afferi- 

quus 

Sept.2:1.2,3. —3:1.3. 4,2. 5.— 4: 1.2. 3. 

46.—5:15.43.— 6:13.45.— 1:12. 

3.— 8:1. — 9: 1.2. 3. — 10: TTpockóvnoig τῶν 

ἁτίων ξύλων. — 1. 2. 3. 4. — 11: ΤΙροσκύνησις. --- 

12 : Προσκύνησις. --- 1. 2. δ. 3. 4. — 18:2. 4. 7. 
5. — 14: 1. 2. 4. — Συμεών (Gept, 18). — Dowi- 

NICA POST FESTUM CRUCIS. — 15 : 2.9, 8. 4. — 

16: 1. 3. 8. ἀ. — 17:1. 2.3. — 18:3. 1.8. — 

19 : 1. 8. £ —.80 : 1. 4. — 91 : Kobpárov 

(Sept. 22V), — 3. 4. — 22 : 3. — Ἰωνᾶ (Sept. 217). — 

928: 1.2.3. 4. — 94:1, — 95 :5.4. 39, — 96 : 1. 

27:2.1. — 28:1. 2. 3911. 2, — 30:1. 

Dd — Codez bibliothecae Nationalis Parisiensis 

1501, olim. Colbert. 2822, Reg. 2483, 33. Membra- 

neus, foliorum 191, 0", 295 x. 0,205, binis columnis 

saec. X11 exaratus, Synazarium, intermiztis bre- 

vibus typicorum praeceptis, a mense Septembri ad 

Februarium, ewm. hac inscriptione : Συναξάριον 

σὺν Θεῷ τοῦ α΄ ξξαμήνου. Σύνοψις τοῦ πρώτου 

ἑξαμήνου τῆς ἐν λειτουρτγείᾳ. καὶ λοιπῆς ἐκκλη- 

σιαστικῆς ἀκολουθίαςς"» καὶ διήγησις ἐν ἐπιτόμῳ 

τῶν καθ᾽ ἑκάστην τελουμένων ἁγίων ὅθεν τε 

ἕκαστος καὶ ἐκ τίνων ἔφυ καὶ ἐν οἷς γέτονε χρόνοις 

καὶ εἴτε τὸν διὰ μαρτυρίας εἴτε τὸν δι᾿ ἀσκήσεως 

ἐδέξατο στέφανον. In marginibus nonnullae legun- 

fur ποίας necrologicae. Deest folium inter 198 

et 159. 

K -- Codex bibliothecae Caesaraeae Petropoli- 

tanae CCXL. Chartaceus, foliorum 154, 0",255 x 

Cod. Dd. 

Cod. k. 



Prologus. 

XIX SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM XX 

0,205, binis columnis anno 1949 exaratus, teste 

ipso librario ad calcem codicis : Ἰστέον ὅτι ἐν τῷ 

πληρώματι τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς ἐπληρώθη 

καὶ τὸ παρὸν βιβλίον αὐτῇ τῇ παραμονῇ τοῦ ἁτίου 

καὶ δικαίου Λαζάρου, ὥρᾳ θ΄, διὰ χειρὸς Ἰωνᾶ 

μοναχοῦ ἀναγνώστου " ὃς καὶ πληρώσας καὶ 

ἀναστὰς ὄρθιος καὶ τὰς χείρας ἐκτείνας εἶπεν 

(εἶπον cod.) τὸ δόξα σοι ὁ Θεὸς ἐκ τρίτου, καὶ σὺν 

τῷ λόγῳ ἐσήμανεν καὶ ἡ θ', καὶ πάλιν δόξα ὁ Θεὸς 

ó εὐδοκήσας καὶ κατευθύνας ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ 

τὸ χωρικώτατον ἔργον, ἔτος ςψντ᾽ T. 

In fronte huius codicis legitur praefatio, quam 

iam edidit parum. emendate archimandrita. Ser- 

gius (1), qui. ob nomen Pelri in eadem. allatum 

Synaxarium Petri /ibrum nuncupavit. Huius pro- 

logi, quem. lectorum oculis subiciendum ezisti- 

quamus, antiquam versionem slavicam se repperisse 

gutavit, quae tamen potius. cum. praefatione codi- 

cis L conferenda est. 

Ὑπόθεσις ἀρίστη τῆσδε τῆς βίβλου. 

Πολλοὶ τῶν ἐπὶ φιλοσοφίᾳ μέγα λαμψάντων διὰ 

σπουδῆς ὅτι πλείστης ἔθεντο τῶν καθ᾽ ἡμέραν 

ἑκάστην τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ μνημονευομένων 
ἁγίων 

πατρίδα καὶ βίον καὶ τέλος ὁποῖον ἔσχηκεν ἕκαστος, 

ὅποι καὶ πότε αἱ τούτων μνῆμαι τελοῦνται ἀνα- 

τάξασθαι καὶ μέντοι καὶ τὰ δι᾿ ἔτους ὑπαναγινω- 

σκόμενά τε καὶ ἀδόμενα κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν 

θεσμὸν τραφῇ παραδοῦναι. Τούτων δὲ οἱ μὲν 

ῥᾳθυμίᾳ, oi δὲ ἀπειρίᾳ οὐχ ὅπως ἐφικέσθαι διὰ 

τέλους ἴσχυσαν τοῦ σπουδάσματος, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ 

τὰ πονηθέντα οὐ καθ᾽ εἱρμὸν οὐδὲ κατὰ τάξιν ἀλλὰ 

συγκεχυμένως καὶ ἀνακολούθως ἐξέθεντο, ᾿Αλλ᾽ ὁ 

φιλοπονώτατος Πέτρος πολὺς ὧν καὶ τὸν ζῆλον 

καὶ τὸ φιλόθεον, πολὺς τὸ πρόθυμόν τε καὶ ἄοκνον, 

ἀγώνισμα θέμενος πάσης ἀσχολίας ὑπέρτερον xot- 

νωφελές τι χρῆμα καταλιπεῖν τοῖς μετέπειτα, χρονίᾳ 

μελέτῃ. ἑαυτὸν καὶ πόνον ἐκδίδωσι καὶ τοῦτο μὲν 

ἱστορίας 1 βίβλους τοῦτο δὲ συγγράμματα παλαιῶν: 

διελθὼν καὶ τόπον μηδένα σχεδὸν τῆς ἑῴας καὶ 

ἑσπερίου λήξεως ἀνεξερεύνητον καταλιπὼν τὸ τοῖς 

ἄλλοις ἐλλειφθὲν ἄριστα ἀνεπλήρωσεν, οὐ μόνον 

τοὺς ἁπανταχοῦ τελειωθέντας ἁγίους πρὸς ὄνομα 

κατὰ τάξιν ἐν τῆδε τῇ βίβλῳ ἐπ᾽ ἀκριβείας ἐκθέμε- 

γος, ἀλλὰ προσθεὶς καὶ ἃ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 

ἄδεσθαί τε καὶ ὑπαναγινώσκεσθαι δεόντως» 3 

ἐποφείλεται, ὡς ἂν τούτοις περιτυγχάνοντες 
οἱ μὲν 

εἰδότες εἰς ὑπόμνησιν ἄτοιντο, οἱ δ᾽ ἀγνοοῦντες 

μανθάνειν ἔχοιεν ἀμειότεροί τε πρὸς τὸ ὑπὲρ τοῦ τὸ 

παρὸν φιλοπόνημα συντεταχότος ἐπεύχεσθαι τρέ- 

ποῖντο προθυμότοτα. 

Σύνοψις τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καὶ διήγησις ἐν ἐπι- 

τομῇ τῶν καθ᾽ ἑκάστην τελουμένων ἁγίων ὅθεν τε 

ἕκαστος καὶ ἐκ τίνων ἔφυ καὶ ἐν οἷς γέγονε χρό- 

νοις καὶ εἴτε τὸ διὰ μαρτυρίου εἴτε τὰ δι᾿ ἀσκήσεως 

ἐδέξατο τέλος. 

τἴστορας K. -α ὃ δέον!!! K, δεόντως Kurtz, δεομένῳ 

(1) Polnyj Mécjatseslov Vostoka, 1, 239-34, — (2) A. PArA- 

porouLos-Kenausus, Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη, II, 728- 

799. Cf. S, Va1a£, Les laures de Saint Gérasime et de Cala- 

mon, Echos p'OntesT, 11 (1899), 106-119. — (3) RosrácNo- 

Nomina sanctorum inde a mense. Martio inter 

synaxaria. selecta. veperiet lector. Prioris semestris " 

specimen. hoc loco. exhibemus, sanctos videlicel qui 

singulis diebus Septembris et Octobris in codice Καὶ 

swuntiantur. . 

Sser. 1 : 1. 2 (Συμέων) 8. 8.7. 6, — 2: 1.2.8.— 

3:1.8.4.2.85.6. — 4:1.2.8.4.6. — 8.11. δ. 

4.8. - 6:1:3.4.5.— 111. 3.8. --- 8 τἾ. τ θ 11. 

2.9, — 10: 1.3. 8. 4. — 11: Τροσκύνησις τῶν 

ἁγίων ξύλων. --- 1, 2, — Κορνηλίου (Sept. 135. — 

18: ΤΙροσκύνησις. --- 1. 2.5. 8. 4. — 18 : Τροσκύ-- 

νησις, --- 2.4. 7. 5. — 14: 1. 8. 2, 4. — DoNiNICA 

ANTE FESTUM CRvoIs : Συμεών. — DowmiGA POST 

FESTUM : τῶν ἁτίων πατέρων ἐν τῇ ς΄ συνόδῳ. — 

45:1. 3. 8.4. -- 161 1.3. 8. 4. — 11..1..3.. 8, — 

18:3.1.5.— 19 : 1. 8.4.-- 90 : 1. 4. — 31: Κοδρά- 

τοῦ (Sept. 223). — 3. 4. — 29 : 8, — Ἰωνᾶ προφ. 

(Sept. 215). — 23 : 1. 2. 8. 4, — 94: 1. — 95:85. 

4.3,—96:1.—97:2.1.--98:1.2. —29:1. 

2. — 80:1. 

Oc. 1:1.2.3. δ. — 2:1. 2..8:1.2.— 4:1. 

5.6. 8 (Δομετιανοῦ). — 4. 10. — 5.13. 1.0. — 6:1. 

2.—1:1.2.8.—8:14.8.—9:1.2. 8.
 12. — 

10: 1. 2.— 11:1. 2. 5. 4 (deest ^Apcaxiov). — 3. — 

j2.: 1.8.4 ('Avbpouáyov).— 13:1.2.—1
4:1.2.— 

15:1.2.— 10:1. — 17:3. 1: — Χρυσάνθου καὶ 

Aopetac (Mart, 199). — 2. — 18:1. 2, — 19:1. 2. 

3. — 90 : "Avbp£ou τῆς Κρητῶν. — 21 Σ 1. 9. — 

22: 1. 2. -- 48 1.3. 8. — 934. τ 1. 8. --α 25 : 1, — 

Νέστορος (Oct.27*). — 26 : 1. 2.— 97:2. —28:3. 

4. 11. — 99:1. 2, — 90:2. 8. — Μαρκιανοῦ. — 

81: 2, 3; — Ἰουλιανοῦ (Oct. 805). 

8 4. Codices F*. 

EF — Coder Mediceo-Laurentianus, signatus 

San Marco 787, membroneus, foliorum. | 287, 

07,935 x 0,18, lineis plenis in. Palaestina, ut vide- 

tur (8), an. 1050. exaratus, quod. docet. subscriptio 

fol. 252" : Τθλος σὺν Θεῷ τῶν ἕξ μηνῶν τοῦ 

συναξαρίου * ἐτελιύθη 58 ἐν ἔτει ςφγη΄" σελήνης 

κύκλος γ΄, ἡλίου κύκλος γ΄  τραφὲν διὰ χειρῶν 

ἀχρειῶν Σάβα μοναχοῦ ἁμαρτωλῷ καὶ ἐλαχιστῶ 

μονῆς τῆς ὑπερατίας Θεοτόκου τοῦ Kokopíou * οἱ 

ἐντυτχάνοντες εὔχεσθαι ὑπεὲρ αὐτοῦ». Folia 1-16 

si non manu altera, alio tamen scripta sunt tenore. 

Nonnulla in ma«yinibus apposita, sunt memorabi- 

lia, imprimis note necrologicae pleraeque vecentia- 

ris aetatis, v. g. fol. 84", 165", 204, 212. 

Folia 1-982 complet synacarium a mense Septem- 

bri ad. Februarium, reliqua, Wnonpopíov τοῦ 

Πάσχα et alia similia a groposito nostro aliena (8. 

Ita legenda, est. libri inscriptio, fol. 1: Kovovápiw 

ἤκγουν» -συναξάραιν» ἑορτῶν καὶ σαββατοκυρια- 

κῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ μηνολόγειν» τῶν ἁγίων ἀπὸ 

μηνὸς Σεπτεμβρίου μέχρι μηνὸς Αὐγούστου, καθὼς 

Sergius. 

Fssra, Indice dei codici greci Laurenziani mon comp
resi nel 

Catalogo del Bandini, STub: IrAniANt DI FILOLOGIA CLASSICA, 

I(1893), 196. 

Cod. F. 

1 

1 
; 

GBSRRRNPIS - 

Cod. Fa. 

XXI PROLEGOMENA XXH C 

ὑποτέτακται ὑπὸ τῆς ἁτίας τοῦ Θεοῦ καθολικῆς 

καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς νέας Ρώμης. Μὴν 

Σεπτέμβριος ἡμέρας ἔχων τριάκοντα ele, In. prin- 

eipio cuiusque mensis nominis eiusdem interpreta- 

tiones adscripsit. Sabas monachus, v. g., fol. 114", 

ineunte Decembre : Ἑλληνιστὶ Αὐδύνεος, ᾿Άρμη- 

νιστὶ ΤΖιχανί, Συριστὶ Αἰγόκηρος. 

Τυρϊοὶ praecepta, quae diebus festis principalio- 

vibus elogiis intermizta, leguntur, prorsus omisi ; 

momina. sanctorum. quotquot. in. codice insunt, in 

synacariis selectis enumerata, lector veperiet. Ὁ 

Non pauca ex hoc codice elogia exscripsi, v. g. ad 

dies Sept. 14; Oct. 12, 13, 16, 17,18, 24, 29; Nov. 5; 

10, 11, 12, 13, 16, 17; Dec. 4, 9, 12, 13, 19, 28; 

Ian. 2, 10, 13, 20, 22, 27; Feb. 8, 26. Plura libenter 

excerpsissem, si librum. diutius evolvere licuisset. 

At, qui praeest bibliothecae Laurentianae, librum 

illum. Bruxellas mitti posse negavit ; quam ob cau- 

sam prohibitus sum quominus volumen cum eo 

conferrem, quod a bibliotheca (Nationali Parisiensi 

perhumaniter comanodatum. mox sum. vecensitu- 

rus (Fa). Etenim mihi constat Florentinum exem- 

plar in. omnibus fere, etiam, si. externam. tantum 

facieni spectes, Parisiensi simillimum esse, et eodem 

loco, ex eodem. prototypo, paucis interiectis annis, 

eadem forsan manu exaratum. Proin excerptis ex 

codice Fa feliciter ea complentur quae ex P'pro- 

ferre potui. : 
Fa — Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 

sis 1590, olim-Colbertinus 2455, Hegius 2477. 6, 

membraneus, foliorum 228 ( praeter insiticia tria), 

07,965. x 0,180, lineis plenis an. 1068 exaratus, ut 

fol. 298* subseriptio testatur. Nonnullae in margi- 

nibus appictae sunt molae mecrologicae, variis 

manibus temporibusque exaratae, uli fol. 28 : Τῇ 

αὐτῇ ἡμέρᾳ (Sept. 29) ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ 

Θεοῦ Κοσμᾶς μοναχός᾽ εὔχεσθε ὑπὲρ αὐτοῦ, -- 

Fol. 42: Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (Oct. 14) ἐκοιμήθη ὁ 

δοῦλος τοῦ Θεοῦ Φίλιππος μοναχός" εὔχεσθε ὑπὲρ 

αὐτοῦ. --- Fol. 108" : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (Dec. 5) ἐκοι- 

μήθη ὁ τοῦ Χριστοῦ γνησιώτατος δοῦλος μοναχὸς 

Δομέτιος καὶ καθηγούμενος χρημάτίσαντος τῆς 

καθ᾽ ἡμᾶς σεβασμίας μονῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτό- 

κου τῶν Φορβίων, μηνὶ δεκεμβρίῳ e' ἡμέρᾳ τετράδι, 

ἔτους ςχνθ', (1151) t Δομέτιος καύχημα τῶν μονο- 

τρόπων | μύστης πεφυκὼς προπάτορος Σάβα | τῷ 

μυσταγωτγῷ πατρί τε καὶ ποιμένι | συναπελειτοῦρ- 

γῆσε φυσικὸν χρέος. Haec haud longe αὖ Hiero- 

solymis βογίρία fuisse via est cur moneamus. 

Codicem. complet synazarium a. mense Septem- 

. bri ad. Februavium, intermixtis hinc inde brevibus 

de ordinando officio indiciis, quae etiam. in 
veperta sunt. Incipit fol. 1 : Μὴν σεπτέμβριος κατὰ 
“Ῥωμαίους πρῶτος ἀπὸ Αὐγούστου Καίσαρος τῶν 

ἰνδίκτων ἀρχή. 

Κανωνάριν ἤγουν συναξάριν ἑορτῶν καὶ σαββα- 
τοκυριακῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ μηνολόγην τῶν 
ἁγίων ἀπὸ μηνὸς σεπτεμβρίου μέχρι μηνὸς μαρτίου 
καθὼς ὑποτέτακται ὑπὸ τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ καθο- 
λικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας τῆς νέας Ρώμης. 

(1) Rocemr, Codices Cryptenses, 178,831. 

Jnterpretationes nominum. mensium (non. tamen 

Septembris) tribus linguis easdem quas F habet. 

Fol. 298* ; Τέλος σὺν Θεῷ τῶν ἕξ μηνῶν τοῦ 

συναξαρίου. 

Omnium. sanctorum totius codicis seriem, syna- 

maiis selectis inseruimus ; specimina. addidimus 

diebus Sept. 1, 2, 8, 27; Oct. 1, 14; Nov. 1, 8, 23, 

24; Dec. 10, 14; lan. 28; Feb. 10, 18 ; sed et. inte- 

gros aliquot dies habes, ut Sept. 1, 2, Nov. 1, 8. Si 

omina lantum sanctorum spectes, mulla paene 

sunt in F*,quae in S quoque mon reperiantur; 

conira. S: aulto uberior est. Si vero orationem 

atendas, artam, utriusque. classis. cognationem 

perspicies, ita. μὲ elogia vel iisdem utrinque. verbis 

concepta. sint, eel paulo proliziora in. F*, mágis 

contracta in S; tandem saepius contigit ut quae 

satis late S persequitur αὐ perbrevem commemora- 

tionem in. .F* redigerentur. Solent. enim hi codices 

unum tantum quoque die et summwm duos sanctos 

ubertim laudare, reliquos parcissime (v. g. Nov. 17 : 

μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ Λαζάρου τοῦ 

ζωγράφου. — Nov. 27 : μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ θαυματουργοῦ. — Dec. 1: 

τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Ανανίου. --- Dec. 91: μνήμη 

τοῦ ἐν ἁτίοις πατρὸς ἡρῶν Φιλογονίου γεναμένου 

ἀπὸ δικολόγου ἐπισκόπου) ef inm principio libri 

graesertim, ut ez allatis a nobis Sept, 1, 2 exemplis 

constat, omnia passim elogia in epitomen redigere. 

FE in universum codicibus D* valde affines sunt 

cum rebus tum. sententis, 

Ceterum, in codicibus F* deest annuntiatio loco- 

vum in quibus synazis agenda est, et inter pauca 

illa quae veluti propria afferunt (uti Oct. 30, Nov. 5 

Dec. 8) duae sunt, Feb. 1 et 13, dedicationes. eccle- 

siarum, quae quo loco exstiterint, utinam aliquando 

veperiamus. Etenim. habemus exempla. synaxarii 

Coustantinopolitani ad. alienae ecclesiae, Palaesti- 

mensis, ut videtur, usum accommodati. 

Fb — Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 

sis 1592, olim Colbertinus 4969, Hegius 2483, 2. 2, 

membraneus, foliorum. 163, 07,27 x 0,19, lineis 

plenis saec. X11 exaratus. Principio et fine muti- 

lus est, et inde a fol. 126 ita umore corruptus, ut 

folia dissolutum. iri. crederes, quotiens manum 

admoveas, Synasarium a Septembri (incipit die 2) 

ad. Februarium (desinit mutilum in die 6). Desunt 

typicorum indicia ; ceterum, congruit cum. F, Fa. 

Nomina. sanctorum mensium, Septembris et. Octo- 

bris in synaxaria sdecta velata sunt, celera negle- 

genda duximus, praeler. elogium, Dec. 17, τοῦ 

ὁσίου Δουναλέ, quod. a. ceteris in. epitomen. veda- 

ctum. affertur, e& Dec. 20, Μιχαὴλ τοῦ συγκέλλου. 

Fe — Codex Cryptoferratensis B. v. XVIII 

etiam. ἃ. o. ΧΧΧΙ (1). Membraneus, folio- 

rum 120, 07,89 x 0,98, lineis plenis saec. XII 

exaratus. Menaeum αὖ Octobri ad. Ianuarium, 

principio et. fine. mutilum. Casu. desunt Oct. 1, 2, 

7, 81, Nov. 1, 17, Dec. 1, 8, 9, 19, Ian. 12, 17, 20, 

21, 35 ei reliqua. Licet non ad amussim praeceden- 

tes sequatur, frustraque in eo requiras nonnulla 

Cod. Fb. 

Cod. Fc. 
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sanctorum nomina (v. g. Dec. 17, Διουναλέ), tamen 

grocul dubio referendum est ad prosapiaan F*, non 

tantum quia elogia illa proliziora, de quibus dixi- 

anus, ei commemorationes iisdem, eerbis expressas 

glerumque habel, sed. δὲ minora, quaedam, quae 

cognationem manifestant, eodem. plane pacto vefe- 

vat. Iia, v. c. Nov. 5, meminit Θεοδώρου ἐπισκό- 

που ᾿Αγκύρων, qui a celeris codicibus hac die 

exulat, recteque pridie ab aliis nuncupatur Ocó- 

botoc. Conferre quoque operae pretium est Nov. 7, 

20, Dec. 2 (cf. Dec. 3?), Dec. 23, aliosque locos de 

quibus supervacaneum. duco plura. afferre, cum 

codex valde mutilus sit neque lectionibus insignis 

videatur. ] 

Fd — Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 

sis 1584, membraneus, paginarum 266, 07,305 x 

0,98, binis columnis saec, XII mitide exaratus. 

Folium. chariaceum. 159-60 peregrinum est. Pagi- 

nae 1-140 post 266 collocandae sunt. Synazarium, 

cum brevibus typici excerptis, mensitm Octobris ad 

Januarium, initio et fine mutilum. Incipit enim ab 

Oct. 10, et des. Ian. 21. 

8 5. Codices B*. 

B — Codex Vaticanus 1618, paginarum 480, 

07,866 x 0,384, saec, XT exoratus, picturis 430 

elegantissimis ornatus. Praecedunt folia sex char- 

iacea. cum. indice, quem. Allatius exaravit (fol. 6 : 

Leo Allatius concinnabat) Menologium Basilii 

dichum, reapse synacarium α Septembri ad 

Februarium, Constantinopoli ad Ludovicum Sfor- 

Ham Mediolani ducem allatum, deinde apud 

Sfondratorum gentem servatum, e ὦ Paulo 

8. Caeciliae cardinali Sfondrato Paulo V p. m. 

dono datum. De codice celeberrimo inde α Baronio 

disseruerunt quotquot de e hagiographica Graeco- 

vum verba fecerunt atque de eorundem, arte picto- 

via in media aetate. Testimonia nonnulla, collegit, 

qui librum integrum edidit I. S. Assemani, Barónii 

videlicet, Allatii, Ughelli, Bollandi, ' Ciampinii. 

His adde ipsum Assemami (1) I. Martinov (2), 

archimandritam Sergium) aliosque, eos mazime 

qui picturas codicis nonnullas varia arte exprés- 

serunt, uli. D'Agincourt (Δ), Ν. Kondakoff (5), 

card. Pitra (6), St. Beissel (T), G. Schlumber- 

ger (8) etc. Breviter de eodem. dici in Anal. Boll. 

XIV. 404-407, mec fuse de libro disserendum 

existimo, cum prae omnium manibus sit, ei “ὦ 

moderatoribus bibliothecae Vaticanae photolypice, 

μὲ aiunt, sit edendus. 

Menologium graecorum a Petro Arcudio latine 

versum primus protulit Ughelli (9). Anno autem 

1727 “ consilio, studio, sumptibus » Annibalis tit. 

(1) Kalendario ecclesiae universae, 1. 99. — (2) Ánnus 

graeco-slavicus, 2. — (3) Polnyj Mécjatseslov Vostoka, Y. 

916-31. — (Ὁ Histoire de l'art par. les smonuments, Paris, 

1823, pl. XXXI, XXXII, XXXIII CHI, CIV. — (5) Histoire 

de l'art byzantin, trad. Trawinski, II, 102. — (6) Al sommo 

pontefice Leone XII] omaggio güutilare delia. biblioteca. 

Vaticana, Roma, 1888, n. 4. — (7) Vaticanische Miniaturen, 

Freiburg im B.,1893, pl.xvi.— (8) Un Empereur bysantin au 

Χο sidcle, Nicéphore Phocas, Paris, 1890, 357, 451; L'Épopéc 

byzantine à la fin du dixióme silcle, Y. 97, 117, 169, 481, 632; 

1I. 117, 145, 153, 184, 196, 349, 464, 556, 557, 5877. — (9) Italia 

S. Clementis présbyleri. cardinalis Albani; opera 

vero I. S, Assemani Urbini prodiit, " Meuologium ,, 

seu synaxariwm integrum, duodecim videlicel men- 

sium, quorum. sex priores e codice Vaticano 1613 

desumpsit, posteriores vero, e schedis Clementis XI, 

qui * οἷα annum, actatis decimum seplimum egres- 

sus, ex vetustis codicibus monasterii Cryptae Fer- 

ratae alteram illam Basiliani menologii partem, 

quam, periisse litterati viri dolebant, a, se inventam 

sua. manu descripserat. et accuratissima. interpre- 

tatione latinam fecerat (10) ,,. Liber in Patrologia 

graeca (ἐ. CXVIT) anno 1864 recusus, anno 1894 

dmmutatus iterum prodit. Menses ullimos sex 

sub Bo seorsim recensuimus, cum minime constet 

illos e codice desumptos esse qui ceu. tomus alter 

codicis B habendus sit. 

De latinis uiriusque partis. versionibus deque 

illis qui eusdem  castigarunt, ubertim. disseruit 

1. S. Assemani (11). Notatu dignum, est libri ara- 

bice redditi exemplar repertum esse (12). 

Sanclorum. nomina e codieg B in synaxaria 

selecta vecepimus, elogia; vero paucissima, Sept. 18, 

26, 26, Oct. 2, 12, 19, Feb. 24. Cetera, si opus est, 

lector facile reperiet, perspicitique nativa phrasi ab
 

aliis plerumque differe, licet dn ve conveniant. In 

codice B viz adsunt commemorationes simplices, ei 

aynaatum. indictio ubique dempta 'est. Libro prae- 

fixa. est. metrica graefatio, quam ex alio codice 

collato hoc nostro B mox proferemus. ! 

Codicem. Vaticanum archetypum non esse multa 

suadent. Manifestum enim est codicem grimigenium 

mon pauca habuisse quae in hoc nostro exemplari 

vecisa sunt. Ita in mensibus Januario el Februario 

vestigia. deprehendere est commemorationum. san- 

ctorum qui nuspiam. elogio ornati fuisse videntur 

(v. g. Ian. 1, 9, 14, Feb. 6,7,8, 11, 14, 15, 20, 22, 26). 

Fit uno saltem die (Feb, 12) nulla omnino laudatio 

occurrit ; quod in synazariis nostris inauditum 
est. , 

Praeterea, ex elogiis Θαλελαίου, Μαράνας καὶ Kíp - 

ρας, Δομνίνης (Feb. 28), deducenduim est avchety - 

guum e dis fuisse synawariis qui librum. Theodoreti 

φιλόθεος ἱστορία assumpserunt (13). Iamvero haec 

iria dumtaxat elogia e triginta circiter, quae Theo- 

doretus subministrat, codex B servavit. 

Ba — Code bibliothecae Nationalis Parisien- 

sis 1589, olim, Colbertinus 481, Hegius 2034.2. 

 Membraneus, foliorum 284, 07,310 x 0,935, binis 

columnis saec. XII exaratus. Desuit folia inter 

ff. 191-92, 247-58, 260-61, 266-67, 272-73, 275-76. 

Fol. 1-12 legitur Viivo£ ἐν ἐπιτόμῳ συναξαρίου, de 

quo mox sub Bb. Ni onnullae in marginibus scriptae 

sunt notae plerumque necrologicae; ita, fol. 26 τ 

T τὸν ὀκτωβρ. μήνα ἐν χρώνοις τοῦ Χριστοῦ 

sacra, Vi, 1049-1230; Ucuerur-Couer,, X. 249-348. — 

(10) Menologiwm Graecorum. iussu Basilii impe
ratoris graece 

olim editum, munificentia et liberalitate sanctissimi domini 

nostri Benedicti XIll in tres partes divisum nunc primum 

graece et latine prodit, studio eL opera. Annibalis 4it. S. Cle- 

mentis presbyteri card. Albani. Urbini, 1727, 8 vol — 

(11) Ibid. L, in praefatione " TTypographus candido lectori ,. 

De versione a monachis Cryptensibus adornata etiam 

Gn. PrcesrIUS, De sepulchro Benedicti IX p. m. Romae, 

1757,13.— (12) Sàcuau, Sitzungsberichte der k. Preussisc
hen. 

"Academie, 1899, 506. — (13). Anal. Boll. XIV, 480-91. 

Cod. Ba. 

Cod. Bb. 

Prologus. 

Ps. 103, 2. 
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,üTv8' [2359] ἐκοιμήθυ ὁ ῥήτας Κύπρου δεκατι 

τοῦ μηνὸς ἡμέρα ε΄. Et fol. 969»: p τὴν αὐτὴν 

βίβλον ἔδωκέν τὴν Θεόδιυρος ὅ ἱερεὺς ὁ ἁγιοάθα- 

σασιτίης) καὶ οἰκονόμος τῆς ἁτιωτότης ἐπισκο- 

πίῆς) Λευκοσίας εἰς τὸν ναὸν τῆς καθολικῆς δδι- 

τητρίας τὸ ὄπιον ἤτον χάμενον πολλὴν καιρὸν καὶ 

ἐμεταστρεψημένοι εἰς τὸν αὐτὸ ναὸν ὁ κύρης 

ΤΙαύλος μοναχὸς Πτωρίας᾽ εὔχεσθαι διὰ τὸν κύριον 

ἄψις" Χ(ριστο)ῦ, καὶ εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτόν' κύριος 

ὃ Θεὸς ἀναπαύση τὰς ψυχὰς αὐτούς. Fol. 13-284 

complet synazarium. a, Septembri αὐ Februarium, 

principio mutilum. Elogiis -permixta. sunt. typici 

praecepta, desunt vero plerumque clausulae illae : 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις, quibus S abundat. 

Nomina sanctorum inier synaxario selecta 

relata sunt. Maxima elogiorum pars iisdem. con- 

scripta sunt verbis, quibus utitur B; non desunt 

tamen quae ab eo recedant, ei vel cum S plane con- 

veniant vel etiam proliviora sint, ex eodem tamen 

fonte deprompta, qualia in codicibus D*, F'* inesse 

iam diximus. Et elogia quidem integra adduvimus 

ad dies Sept. 2, 4, 5, 11, 12, 16, 20, 28, 80; Oct. 8, 

4,7, 9, 11, 13, 15, 23, 28; Nov.9, 15, 20, 22; Dec. 1, 
2, 3,6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 16, 19, 80, 96; 
Ian. 2, 8,5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 

27, 98, 29, 31; Feb. 1, 4, 8, 10, 17, 18, 25. 

Bh — Codicis Ba folia 1-12", quae sub lemmate 

Πίναξ τοῦ ἐν ἐπιτόμῳ συναξαρίου, synaxarii pleni, 

videlicet a mense Septembri ad Augustum loco 

habemus. Sanctorum. quoiquot πίναξ complectitur 

(folio avulso desunt Oct. 20- Nov. 25) nomina syna- 

mavis selectis adiungere utile ducimus, quoniam 

exemplarium integrorum penuria laboramus. Prio- 

ris Semesiris series sanclorum non ad amussim 

respondet iis qui in corpore.codicis Ba continentur. 

Sitne ab oscitante librario inducta. dissensio, an 

vero alterius synacarüi ex eadem stirpe indicem 

habeamus, incertum. Hanc esse stirpem B* non ex 

ipso indice dumtavat efficitur, sed. et. ex. prologo 

mebrico qui subsequitur. Quod prooemium, col- 

lato B (quem hae de causa nobis rogantibus ite- 

rum. inspexit v. d. P. Franchi de Cavalieri) eo 

aagis exprimendwm censemus quod ab editore 

(— ed) codicis B male habitus fuerit. 

Στίχοι ἀπὸ τοῦ πρωτοτύπου βιβλίου. 

Ἐνταῦθα νῦν σκόπησον ὀρθῶς ὁ βλέπων 

Ἄριστον ἔργον ἐξ ἀρίστων πραγμάτων, 

Ἔρτον Θεοῦ κάλλιστον ἐκπλῆττον φρένας, 

"Epyov τὸ τέρπον πᾶσαν εἰκότως κτίσιν. 

Ἄνω γὰρ αὐτὸς ὡς Θεὸς καὶ δεσπότης 

Ἄστρων χορείοις ζωγραφήσας τὸν πόλον, 

^Ov? οἷα δέρριν ἐξέτεινε τῷ λότῳ, 

Κόσμον δᾳδουχεῖ πανσόφιῳ προμηθείᾳ, 

Κάτω δ᾽ 6? τοῦτον εἰκονίζων τοῖς τρόποις 

Ἄναξ ὅλης ὁ γῆς, ἥλιος τῆς πορφύρας 

Βασίλειος, τὸ θρέμμα τῆς ἁλουργίδος, 

Κράτιστος ἀμφοῖν, καὶ τροπαίοις καὶ λόγοις, 

'Qc ἄλλον ὄντως οὐρανὸν τεύξας βίβλον 

* B, ἔνω Bb. — 5 B, ἕν ΒΡ, — 8 (κάτω δ᾽ δ) ὁ δὲ ed, — 

" τῆς add. ed. — 5 (μαρτύρων - δικαίων) om. ed. — 

Ἐκ δέρρεων ταθεῖσαν, ὡς ἔχει φύσις, 

Φέρουσαν ὡς φωστῆρας ὡραίους τύπους 

ΤΙρῶτον μὲν αὐτοῦ τοῦ θεανθρώπου Λόγου, 

Ἔπειτα Μητρὸς τῆς τεκούσης ἀσπόρως, 

Σοφῶν προφητῶν, μαρτύρων, ἀποστόλων, 

Tiávruv δικαίων 5, ἀγτγτέλων, ἀρχαγγέλων, 

Τῶν ὀρθοδόξων πᾶσαν εὐφραίνει φρένα, 

Τέρπει δὲ πᾶσαν τερπνότητι καὶ θέαν. 

Ἄλλ᾽ οὕσπερ εἰκόνισεν ἐκ τῶν χρωμάτων, 

Εὕροι βοηθοὺς πάντας ἐκ τῶν πραγμάτων 

Κράτους συνεργούς, συμμάχους ἐν ταῖς μάχαις. 

ΤΤαθῶν λυτρωτάς, φαρμακευτὰς τῶν νόσων, 

Ἐν τῇ κρίσει πλέον δὲ πρὸς τὸν Δεσπότην 

Θεῤμοὺς μεσίτας, προξένους καὶ τῆς ἄνω 

Δόξης ἀφράστου ὅ καὶ Θεοῦ σκηπτουχίας. 

Be — “ Menologüi Graecorum. pars tertia, a. 

mense Martio ad Augustum ,, qualis edita est ab 

I. 8. Assemani, ut dicimus ad. B, ex schedis Cle- 

mentis XI, qui hos sez menses dééumpserat 6 codice 

Cryptoferratensi «nutilo, ita ut. avulsis. nonnullis 

foliis dies aliquot desiderarentur, nimirum Iundi 9, 

10, 11, Augusti 4, 13, 14, 28, 29, 30, 81, quos ex 

amenaeis excusis descriptos editor se addidisse affir- 

suat. Singulos menses eodem. ex fonte graece-iam. 

protulerant decessores nostri; Martium, in Act. SS., 

Mart. 1. 864-75; Aprilem, ib, April 1, rx; 

Maium, lb., Mai I. 720-32; Iunium, ib., Iun. VI, 

1-vit (inter p. 274 eb indicem. historicum); Iulium, 

ib., Iul. Ὁ 687-98; Augustum, ib., Aug. I. 663-69. 

Liber edétus nobis pro codice manuscripto est, qui 

wegue in. Cryptoferratensi. bibliotheca, neque. alibi 

adhuc repertus est. ᾿ 

Bà! — Codex Cryptoferratensis B. v. Ll, mem- 

braneus, foliorum 182, 07,245 x 0,18, lineis plenis 

saec, X TH exaratus. Synazarium mensium Septem- 

bris ad Novembrem. Fol. 1 inc. : Mijv σεπτέμβριος 

καὶ ἀρχὴ τῆς ἱνδίκτου, πάτερ εὐλόγησον. Μὲ im 

margine superiore : κατὰ τοὺς ἕλληνας Γορπιαῖος 

καὶ ἔχει ἡμέρας λ΄, ἡ ἡμέρα ὥρας ιβ' καὶ ἡ νὺξ ιβ΄. 

Fol. 5, in. margine, αὐ diem. Sept. 2, quo festum. 

agitur Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ haec scripta legun- 

tur : Κλήμης ιβ΄ μακαρμύτατος πάπα Ῥώμης διὰ 

συνοδίας τῶν καρδιναλίων ἐκέλευσεν πάλιν γενέ- 

σϑαι τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ 

νηστευτοῦ ἐν ἔτει αψλα΄, μηνὶ μαίῳ c, ἡμέρῳ 

κυριακῇ, Elogiis intermirta sunt brevia excerpta ex 

typico. Desunt. folia. inter f. 48-49, 119-120, 125- 

126; el dies mensium hinc inde erasi sunt. 

Elogiorum. phrasis plane convenit cum B, neque 

ἦρθα plerumque sanctorum, series diversa est, si 

qaucos dies excipias, quibus celerum. nihil notatu 

dignum. occurrit. Praeter elogia, tamen. hinc inde 

habet breves comanemorationes. Exempli causa, sint 

Sept. 4 : ἑτέρου Βαβύλα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ὀγδοή- 

κοντὰ τεσσάρων νηπίων. --- Sept, 5: τῆς ἁγίας 

Ἡραΐδος. — Sept. 6 : Οὐρβανοῦ, Θεοδώρου καὶ 

τῶν σὺν αὐτοῖς. — ϑερέ. 7: τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρὸς Στεφάνου πάπα Ῥώμης et ifa porro. Aliquot 

etios. sanclorum. commemoraliones in margine 

5 ἀφράστους ed. — * μέμνησο τῷ τράψαντι xol κεκτη- 

μένω add. Bb. 

Cod. Be. 

Cod. Bd*. 



Cod. Bd*. 

Cod. Be. 
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seripsit librarius. Nov. 7: καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου 

πατρὸς ἡμῶν Λουκᾶ. — Nov. 14: καὶ μνήμη τοῦ 

ὁσίου Φαντίνου τοῦ νέου καὶ θαυματουρτοῦ. --- 

Nov. 17 : καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Λαζάρου τοῦ ζωτρά- 

φου. Vix non tumultuarie haec additamenta proto- 

typo inserta fuisse videntur, cum. eadem. nomina 

passim. iterata. fuerint, v. C. Κορνηλίου ἕκατον- 

τάρχου βρέ. 11 et 18; Ἰέτρου Καπετολίας Oct. 4 

et 5. 

3d? — Codex. Cryptoferratensis B Y. 1L mem- 

braneus, foliorum 122, 05,345 x 0,18, lineis plenis 

saec. XLI scriptus, eadem, wt videtur, manu quae 

praecedentem. | exaravit. Synaxariun a mense 

Decembri ad. Februarium.. Incipit. fol. 1: Μηρὴ 

Δεκεμβρίῳ α΄, τοῦ ἁγίου προφήτου Ναούμ, e in 

margine : ó κατὰ ἕλληνας »Απέλλοϊος. Ἔχει ἡμέρας 

λα΄, f ἡμέρα ἔχει ὥρας € καὶ ἡ νὺξ ὥρας τε΄. Folia 

desunt inter 14-10, 54-55, 60-61, 114-115, 190-191. 

Quae de codicis praecedentis forina et genere dixi- 

mus, hic üeranda sunt. Ex commemorationibus 

brepioribus hae motatu dignae videntur. Ian. 18: 

Ἰακώβου. --- Jan. 17 : Ἰουλιανοῦ τοῦ καὶ Σάβα. --- 

Jan. 18 : Μαρκιανοῦ, et ita. porro, paucis exceptis, 

sequitur series ascetarum, qualem eam alias exscri- 

psimus (1) et quorum ultimi sunt. Feb. 19 : Μάρις, 

Feb. 20 Ἰάκωβος (desunt autem, ob folia. avulsa, 

dies 21-28). — Ian. 20 : Πέτρου τοῦ τελώνου. — 

Feb.4: Νικολάου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Στουδιώ- 

του. — Με. 7 : Λουκᾶ τοῦ ἐν τῷ Στειρίῳ. — 

Feb. 9: Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Φωτίου 

ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 

pe --- Codex. Oryploferratensis B. Y. IIl, mem- 

braneus, foliorum. 200, 0,22 x 0,17, lineis ple- 

nis saec. XII exaratus, eadem, ut videtur, manu 

qua. praecedens. Synazarium à mense Martio ad 

Augustum, quod. unum. cum Bd exemplum efficere 

crederem nisi plane deessent typici praescripta. Ea 

est elogiorum ratio, ut primo aspectu illum codicem 

manibus tenere existimes, ex quo Bc editus est. At 

vero hoc synaaurio nunc uberior, nunc brevior est; 

wt exemplum afferam, qui in ultimum Aprilis diem 

incidat, statim ea offendet quibus Be omnino caret. 

Haec enim eo die leguntur : Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ 

Κυρίου. --- Περὶ τοῦ γενομένου θαύματος ἐν τῇ 

χώρᾳ τῇ ̓ Αφρικῇ. — ΤΤερὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ὑποκότω 

τῆς τῆς καὶ τῶν θερμῶν ὁδάτων ἐκ τοῦ λόγου τοῦ 

ἁγίου μάρτυρος Tlarpixfov. Ceterum non disdem in 

locis, quos supra ad Bc notavimus, folia. deside- 

vantur. Desunt. videlicet inter 11-12 (Mart. 8, 9), 

14-15 (Mart. 11, 12), 21-22 (Mart. 16-18), 27-28 

(Mart. 29-94), 80-81 (Mart. 26-97), 49-50 

CApril. 9), 88-89 (Mai 8-9), 93-94 (Mai 10-12), 

198-199 (Iun. 4-14), 118-79 (Aug. 4-6), 183-84 

(Aug. 11-13); folia 56,67,73, 74,79 mutila sunt 

οὲ codex mancus. desinit in Aug. 28. Plurimae ex 

brevioribus commemorationibus, quae in. Bo fusio- 

vibus elogiis adnexae sunt, et aliae nonnullae mar- 

ginibus. inscriptae veperiuntur, prima manu, vel 

certe non multum. recentiore, ut. Mart. 28, 29, 30, 

April. 13, 29, Mai 6, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 80, 

(131 ἀφῶ Roll. XIV. 420-91. 
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Iun. 1, 18, 19, 21, 28, Iul. 4,5, 10, 18, 23, 26, 28, 

Aug. 8, 9, 14, 20. ! 

Bf — Codex Cryptoferratensis B Y. V, mem- 

braneus, foliorum 109, 07,27 x 0,90, lineis plenis 

saec. XI-XII exaratus. Fuit olim monasterii Car- 

bonensis, cum. in. margine fol. 88, ad Mai 9 haec 

seripta sint; Mmi μοῖος εἰς ταῖς θ΄ ἀπέθανε ὃ 

ἀρχιμανδρίτης ἡμῶν τοῦ προφήτου Ἡλίου τὸν 

Καρβούνο αφνε' ἔτη χρόνους |. Praemissum est 

folium. adiectum anno Domini MDCCCLXVII : 

Μηνὶ τῷ αὐτῷ (νοεμβρίῳ) ἄθλησις τοῦ ὁσίου 

πατρὸς ἡμῶν Ἰωσαφὰτ ἀρχιεπισκόπου ἸΤολοκίας, 

Synaxarium inifio et fine mutilum, α Nov. 21 ad 

Jun. 23. Foliis avulsis desunt. Nov. 23-28, Dec. 8- 

95, 29-81, Tan. 1-2, 17-27, April. 25-99, 
Mai 10-16. 

Typici praescripta paucissima sunt et diebus festis 

maioribus tantum. afferuntur. Elogiorum praeci- 

gua pars congruit cum B, Bo; nonnul
la tamen ad 

S proxime accedunt. Speciminis gratia sit dnitium. 

Martii, ubi quae affinia sunt S, signo distinzimus. 

Manr. 1: Εὐδοκίας.--- Νέστορος καὶ Τριβ
ιμίου.--- 

ΞΑντωνίνης. — 3: Κοίμησις Παρμενᾶ τοῦ ἀποστό- 

λὸυ ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων. — Κοΐντου, Tpua- 

bíou.— Εὐθαλίας. — Ἀνδρονίκου καὶ ̓ Ἀθανασίας. --- 

3: Ἐὐτροπίου, Κλεονίκον xti, — 4 : Γερασίμου 

(-8)—5: Ἡσυχίου, — Μάρκου μοναχοῦ 

(- P-S8)-—6: Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ (— 8, 

Mart, 55). — Κόνωνος τοῦ ἐν Ἰσαυρίᾳ (— S). — 

Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα δύο (— 5). --Ἴ: Ἄθλη- 

σις τῶν ἐν Χερσῶνι, --- Παύλου (-- 8). — 8: Oco- 

φυλάκτου. — 9: Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα 

(o 8). — Διονυσίου. — 10: Κοδράτου. « 

Notatu digna sunt quae leguntur April. 80. 

Haec autem sunt : ᾿Ιακώβου. — Θαῦμα τενόμενον 

ἐν ᾿Αφρικῇ ἐν πόλει Καρθαγένης (— €g) — Τοῦ 

ἁγίου ΤΙατρικίου τοῦ ἐπισκόπου περὶ τοῦ ἐκ τῆς 

χῆς ἀναδιδομένου πυρὸς ἐν διαφόροις τόποις, ἐκ 

τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου Thovíou (— 0$, sed des. in 

φογδῖδ : καὶ κατεπαύθη). — Τοῦ ἁγίου Ἐφραΐμ περὶ 

τῆς τοῦ κόσμου ματαιότητος κοὶ ἀναστάσεως 

νεκρῶν (ap. I. ΑΒΘΈΜΑΝΙ, S, P. N. Ephrem Syri 

opera, gr.-lat. ILI, 396). 

τ — Codes bibliothecae Nationalis Taurinensis 

Q. 1. 12. Membraneus (praeter folia 1-8, 8), folio- 

rum 292, 07,31 x 0,396, binis columnis saec. XIV. 

exarabus. Menaeum. a Septembri ad Decembrem. 

Folia desunt inter f. 56-57, 60.6.1, et mut
ilum desi- 

ait in Dec. 25. Fol. 1: 'Apxh σὺν Θεῷ ἁγίῳ τοῦ 

μηναίου, Umius tantum, ub plurimum, saneti 

nomen singulis diebus annuntigt; quae om
nia inter 

synazaria secta recepimus. Elogiorum maaima 

gars convenit cum B. Eaxcipienda sunt. Sept. 4, 16; 

Oct. 7, 8, 9 (Ιακώβου), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 21, 22, 23, 94, 95,27, 26,
 29, 30; Nov. 1, 

4, 11, 22, 29; Dec. 1, 2, 3, 19, 22, 23 (δέκα μαρτύ- 

ρων), 34. Et haec, quantum videre potui, magis 

accedunt ad. S eiusque cognatos. Formulam
 consue- 

iom de synami semel tantum vepperi, et quidem 

tanquam clausulam. synaazarii τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupog Βαβύλα ἐν Νικομηδείᾳ γενομένου διδασκά- 

Cod. Bf. 

Cod. T. 

Cod. C. 
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Xov his verbis : τελεῖται δὲ ἡ σύναξις αὐτῶν ἐν τῇ 

μονῇ τῆς Χῴρας, ἔνθα καὶ τὰ λείψανα αὐτῶν εἰσιν, 

quae alias de altero. Βαύψία episcopo Antiocheno 

(Sept. 47) efferuntur. Haec non. esse menaea Tau- 

rinensia. ducis Sabaudiae, quae. decessores nostri 

ddentidem excerpserunt, notandum est ; quippe quae 

iem anno 1680 flammis absumpla erant, teste 

Papebrochio (1). 

8 6. Codices ΟἿ. 

α « Codex bibliothecae Universitatis Messa- 

mensis 108, olim q E, foliorum 264,0",28 χ 0,22, 

geminis columnis saec. X II exaratus. Folia desunt 

inter. f. 8-4 (Sept. 12-16), 11-12 (Sept. 24), 50-51 

(Nov. 11), 58-59 (Nov. 21, Dec. 2), 62-63 (Dec. 7,8), 

258-259 (Aug. 23). Foliwm 73 excipit 78, et 

189 sequitur 200, ita tamen ut nihil his locis desit. 

Ordo nonnullorum. foliorum interturbatus est, et 

dta restituendus : 250, 257, 951, 254, 952, 253, 955, 

956, 258. Synazarium tolius anni, principio et fine 

mutilum, incipiens α die Septembris 1 et desinens 

Aug. 28. Multae in. marginibus leguntur. notae 

variis manibus exaratae, quarum. aliae historicae 

sunt, ut fol. ὅδ᾽ : τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (Nov. 17) εἰς τὰς 

ιζ΄, ἡμέρᾳ δ΄, ὥρᾳ € ἐγένετο σεισμὸς μέγας koi 

φοβερὸς, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τῆς τῆς, 

ςψζδ', id. τδ΄ (1256); aliae ad ordinandas lectio- 

mes veferuntur, ut fol. 98 (Oct. 25) : τοῦ ἁγίου 

Νέστορος, ἔασον αὐτὸ eig τὴν κζ΄ τοῦ μηνός, et 

fol. 895 (Oct, 27) : τήτει τὸ συναξάριον τοῦ ἁγίου 

Νέστορος ὄπισθεν φίλα β΄. Saepe recurrit. illud 

ἄφες αὐτό, Dies mensis non pauci seripti sunt in 

rasura, et hinc inde diem notare neglexit librarius, 

v. g. April. 19. 

Omnia sanctorum nomina in synaxariüs selectis 

veposuimus, Specimina elogiorum invenies Sept. 19, 

20, 21, 22, 23, Nov. 5, 19, Feb. 9, Mart. 1, 2, 6, 

quae complentur exemplis e codicibus eiusdem. stir- 

pis desumptis. Et ea procul dubio sufficiunt ut 

horum codicum species exhibeatur. Eadem est enim 

in omnibus rerum distributio, et. disdem. verbis 

concepta sanctorum elogia, quae non exscripsimus 

quando congruunt cwm S vel ab eo in. rebus tantum 

levioribus dissentiunt. Ea vero quae integra protu- 

limus saepe cum. B intime coneza esse lector facile 

deprehendet, e os hine inde manifestius veddere 

conati sumus codices wiriusque propaginis confe- 

rendo. Notanda sunt quaedam minora quae in solo 

codice C eiusque cognatis hucusque repperi, die 

Oct. 1, memoria, Δομνίνου τοῦ ἐν Περσίδι, Nov. 11, 

Δρακονᾶ, Sept. 17, Heraclidis cum Sophia ei 

Jrene én eadem societate coniunctio, omisso Myrone. 

Solius codicis C propria est Dec. 10 memoria 

Λουκᾷ ἐπισκόπου Εἰσόλων, quae. ostendit synaza- 

vium ad usum ecclesiae. cuiusdam dtalo-graecae 

scriptum esse. Eandem patriam significant addita- 

menta marginibus inscripta, quae dedimus ad. dies 

Mai 12, Iun. 15, 18, 23, Iul. 7, 24, 26, Aug. 18, 19, 

quibus adde Iun. 3 : τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ὁσίου μάρ- 

(1) Act. SS, Mai I, 428, Huius synaxarii T&urinensis parti- 

Tupoc Kóvovoc τοῦ κηπουροῦ, καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 

τοῦ ἁτίου μάρτυρος Κόνου τοῦ ἐν ἸΙσαυρίᾳ" ζήτει 

μαρτύριον εἰς T. ς΄. Hic autem obiter notandum exi- 

stimo codices omnes qui ex prosapia huius nostri C 

videntur, 6 Calabria vel Sicilia advectos fuisse. 

Füeritne in. hisce regionibus exaratum eorundem 

exemplar archetypum, postea expendémus. 

Ca, — Codex bibliothecae Universitatis Messa- 

mensis 76, olim TI, membraneus, foliorum | 75, 

0",32 x: 0,24, geminis columnis saec. XI exaratus. 

Fragmentum. synazarii α die Oct. 4 ad. Ian. 19. 

Absunt folia inter f. 24-25, 40-41, 68-69, 69-70. 

Non desunt notae necrologicae in. marginibus v. g. 

Fol.47 : (Dec, 8) τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος 

τὸῦ Θεοῦ Θεοδύσιος μοναχὸς ἐν ἔτι ςψ ς᾽, ivo. v 

(1288); historicae, ut fol. 50" : (Dec. 13) Δεκεμβρίῳ 

μηνὴ τῆς iv6. τα’ ἐφώρεσεν ὁ Ἰακώβ τὸ ἅγιον καὶ 

ἀγτγελικὸν. σχίμα διὰ χηρὸς τοῦ εὐλαβεστάτου 

κυροῦ Βαρθολομοῖον (sic) καθηγουμένου τοῦ ἀπο- 

στόλου Βαρθολομέου τοῦ Τρυτονίου, ἔτος ςψᾷ α΄ 

(1283); hagiographicae, nempe, fol. 51" : καὶ τῇ 

αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ὀσίου πατρὸς ἡμῶν Νικολάου τοῦ 

νέου θαυματουργοῦ ἐπισκόπου. Tota codicis ratio 

et facies simillima est. codici. C, unde ilum inter 

synacaria selecta. rettulimus, quando supplendus 

erat C. 

Cb — Codex bibliothecae Ambrosianae B. 104 

Sup., olim V. 432 et V. 393, membraneus, 0",25 x 

0,29, lineis plenis saec. XI1- XIII exaratus. Codex 

vescriptus est. Initio libri, in charta parva legitur : 

Menologium graecorum continensVitas sanctorum 

ἃ Septembri mense usque ad Februarium. Codex 

pervetustus Crotonae emptus 1606. Synazarium 

est initio el. fine mutilum. Incipit Sept. 6, desinit 

vero in. Mart. 2. Avulsis foliis desunt Feb. 21-93. 

Sanctorum nomina omnia inter synazaria, selecta. 

velata. sunt; elogia vero. integru. exscripsimus ad 

Sept. 7, 8, 10, 12, 18, 14, 15, 27, 29; Oct. 1,3, 5, : 

19, 20, 23; Dec. 22; lan. 11, 29; Feb. 2, ὃ, 4, 6, 

38. Elogiorum phrasis ea est quae legitur et in C. 

Qe — Codex bibliothecae  Ambrosianae D. 74 

Sup., olim N. 89, N. 103 εἰ F. 77. Membraneus, 

foliorum 154, 07,80 x 0,22, binis colummis 

saec, XII exaratus. Fol. 2 scriptum. est : Menolo- 

gium continens vitas mensium Octobris, Novem- 

bris, Decembris et Januarii. Codex perantiquus 

et optimus quamvis mutilus ex Calabria advectus 

1606. Eeipsa synaxariwm. principio et fine muti- 

lum, à die Oct. 1 ad Feb. 6. Folium 1 lacerum est. 

Nescio quo casu hwius nostri codicis folium unwm. 

geregrinelur τη cod. bibliothecae | Ambrosianae 

D. 72 Sup., huius scil. fol. 30, quod in altero repo- 

nendum est inter. 152. et 153, continetque. finem 

Januarii et initium Februarii. Quod vero sequeba- 

bur, periisse videtur. In marginibus leguntur notae 

mecrologicae, manu barbara exaratae, v. g. fol. 125 

(Jan. 7) : Ἐκημιθη 0 ἐν μακαρια τι. μνημὴ νεοφυ- 

τος καθηγουμένος μονης ἀγηου αγγελου τρόπέον 

ἐν er εξακισχήληα οκτακοσια ἃ μηνῆ avyova- 

eno Z' nbbnkrou meymme ἡμέρα πεμπτη (1322), ef 

eulas in cod. Bruxellensi 11322-26 exscriptas esse existimo. 

Cod. Ca. 

Cod. Cb. 

Cod. Cc. . 



Cod. Cà. 

Cod. Ce. 

Cod. Cf. 
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fol. 127 (Ian. 10): ἐκειμοιθι ὃ πνευματικος. πατὴρ 

Λεόνος ἱερομονάζων καὶ καθειτουμίξνος) μωνίης) 

τῶν ἀσωμί(άτων) Τρωπαιὼν μὴν ovvovap(tw) εἰς 

τὴν ι' τοῦ ἔτους «οψξα' ivo. ια΄ (1253). De alio 

eiusdem monasterii Tropeae in Calabria. siti καθη- 

voupévu, qui obiit anno 1271, mentio occurrit ad. 

Dec. 10. Ceteras motas fol. 6*, 16*, 63, 66*, 130, 

142. de. aliis edendas velinguimus. Codice Cb 

paulo uberior est, οἱ" omnia sanctorum nomina. in 

synaxaria selecta, accepimus, mon omissis elogiis 

ad dies Oct. 4, 8, 17, 18, Nov. 20, Dec. 1, Ion. 14. 

(4 — Codex. Cryploferratensis B. Y. IV, olim 

F. V. 1. Membraneus, foliorum 147, 07,305 x 0,34, 

geminis columnis saec. XII exaratus. Synazarium 

initio i fine mulilum, a. Sept. 25 ad April. 16. 

Desunt praeterea. folia, inter 1-2, 4-5, 132-133. In 

marginibus fol. 32 et 108 leguntur notae neorolo- 

gicae anni 1168. Notas vero hagiegraphicus ad 

dies Nov. 6 et Feb. 38 additas, reperies dn synaza- 

siis selectis, cum. aliis sanctorum nominibus, inde 

α Nov. 1. Elogia habes integra ad dies Nov. 1, 2, 

4, 6, 7, 10, 13, 14; Dec. 2,19; lan. 1, 3, 6, 15, 

17, 19, 21, 92, 23, 25, 27, 30, 31; Fe
b. 11, 27. 

Qe — Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 

sis gr. 1624, olim Mazarinaeus, 
Regius 3013, * ex 

bibliotheca Gabr. Naudei. ,, Membraneus, folio- 

vum. 260, 0,93 χ 0,175, lineis plenis nom. una 

manu saec. XLI exaratus. Partin rescriptus est. 

Folium. praevium, non signatum, quod primum 

erat, lacerum est,necintegram. serva
vit libri inscrip- 

onem  Xuvakáptov σὺν Θεῷ περιςέχον;» ἀνα- 

γνώσματα ἐν ἐπιτόμῳ πάντων τῶν «ἁγίων» τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ἀρχόμενον ἀπὸ μηνὸς 
σεπτεμβρίου. Δεῖδὲ 

ψινῴσκειν ὅτι τὴν ἴνδικτον ἑορτάςζει fi» τοῦ Θεοῦ 

ἐκκλησία κτλ. Notae necrologicae plurimae partin 

cultro recisae in marginibus leguntur
, v. g. fol. 122 : 

ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Δωρόθεος ἱερομό- 

ναχος καὶ καθηγούμενος qeupouopíw εἰς T. ", 

ἡμέρα γ' wp. θ΄, ἔτους cum (1278); fol. 187 : 

xoi τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (Mai 26) ἐκοιμήθη Παῦλος 

ἡγούμενος τῆς ἁγίας μονῆς τοῦ ἁγίου Βίτου τοῦ 

ἄκρου ἐπὶ ἔτους SUAE! ivb. υγ' (2380); et fol. 136, 

ad Mart. 17, hoc notatu. dignum veperio : ἐν τῇ 

αὐτῆ ἡμέρᾳ ἀρχινήσαμεν τοῦ ποιῆσαι τὴν ἐκκλη- 

σίαν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Βίτου, Νεκτάριος ὑπάρ- 

χων εὐτελὴς καθηγούμενος ἐν ἔτει τρέχοντος 

,swl|in. Sanctorum nomina in. snazaris selectis 

veperies, et elogium. wnum ad Jul. 15. 

Cf — Coder bibliotheeae Ambrosianae Q. 40 

Sup., olim. T. 364. Membraneus, foliorum. 186, 

07,98 x 0,16, lineis glenis saec, XI-X1I exara- 

ius. Codes veseriptus est, cui graemissum est 

folium chartaceum in quo haec leguntur : Mineum 

graecorum continens vitas eorum sanctorum 

quorum dies festi septem mensibus nempe ab 

octob. usque ad iunium celebrantur. Codex quin- 

gentorum cireiter annorum emptus Rhegii in 

Calabria 1606. Synazarium initio et fine mutilum, 

a Sept. 29 ad. Tun. 21. Ei notis in margi
nibus exa- 

ratis has solas afferimus. Fol 1": ἐκοιμήθὴ ὁ 

δοῦλος τοῦ Θεοῦ Γουλιέλμος ἀρχιεπίσκοπος. 

γόροντ, τῇ τριακοστῇ τοῦ σεπτεμβρίου. Et 

fol. 110 : τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ (on. 14) εἰσῆλθεν ó 

εὐτελὴς "Aufpócioc ἱερομονά
ζων τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς 

ἁγίας παρθενομάρτυρος Βαρβάρας ἐν ἔτει ςχὰ ζ', 

τριακοστῷ δὲ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἡλικίας (1189). Εϊοσία 

werbis conveniunt cum. C, sed numero gauciora 

sunt, ui patet ex mense Maio, quem speciminis 

gratia, exhibemus : Μαι1:1;3:1; 8:1) ἀ:8; 

5:1; 6:11; 7:3.1; 811.3; 9:12; 10:1; 

11:1.2; 12:2; 13:1; 15:1; 15:1; 16:5; 

17 : 1; 18 : τῆς ἁγίας Εὐφροσίας; 19: 1; 20: 1; 

91:1;92:1; 98:1; 95:1; 35 : τοῦ ἁγίου iepo- 

μάρτυρος Θεράποντος (— Mai 365); 36: 1; 31: 

Θεῤράποντος (— Mai 269); 98 : Ἑλλαδίου (— 

Mai 277); 99 : 1590: 4; 91: 1. . 

σε — Codex bibliothecae civitatis Lipsiensis 

signatus. R. II. 25 (NauwANN, n. 186). Membra- 

meus, foliorum 171, 0"955 x 0,28, duabus 

columnis anno 1172 exaratus, ipso testante libra- 

rio, gui haec fol. 168" subscripsit : ἱ ἐγράφη τὸ 

παρὸν συναξάριον διὰ χειρὸς Βασιλείου τοῦ "Puri 

νοῦ ἐν ἔτει ςχπ΄, ivo. € T- Fol. 1-160, synacarium. 

a Μαγέο ad. Augustum; fol. 160-168" : τοῦ ἐν 

ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου μοναχοῦ καὶ mpeopo- 

τέρου τοῦ Δαμασκηνοῦ περὶ τῶν ἐν πίστει κεκοι- 

μημένων, ὅπως oi ὑπὲρ αὐτῶν λειτουργίαι καὶ 

εὐποῖαι τούτοις τὰ μέγιστα ὠνίνησιν. Fol. 169- 

170 additamenta ad aynacarium diversis manibus 

exarata : Μηνὶ pato w' τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

καὶ θαυματουργοῦ ΤΙαυσικάκου ἐπισκόπου Συνά- 

δων. Οὗτος ó μακάριος πατρίδα μὲν ἔσχεν XT. — 

Μηνὶ μαίῳ δ' ἄθλησις τῆς ἁγίας παρθενομάρτυρος 

τοῦ Χριστοῦ Εἰρήνης. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ Μακεδώ- 

vog τῆς ἐν Ἀσίᾳ κειμένης κτλ.-
-- Μηνὶ ὀκτωβρίῳ xc 

τοῦ ἁτίου μάρτυρος Δημητρίου, Οὗ
τος ó ἔνδοξος 

μάρτυς τοῦ Χριστοῦ κτλ. Dein manu mulío-recen- 

fiore : Koi τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς μετὰ φιλαν- 

θρωπίας ἐπενεχθείσης ἡμῖν φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ 

σεισμοῦ. Τῷ εἰκοστῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας 

Λέοντος κτλ. 

Nolae in marginibus nmecrologicae leguntur, v. 9. 

fol. 875: Y καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 
(April. 25) ἐκοιμήθη 

ὃ ἀείμνηστος πατὴρ ἡμῶν Γεράσιμος ἀρχιμανδρί- 

τῆς ἔτει ςχπη΄ (1190). Lülera rubra et manu 

antiqua. scripta est quae exstat. fol. 148" : Ko τῇ 

αὐτῇ ἡμέρᾳ (Aug. 38-19) ἐκοιμήθη xupóg Νικό- 

bnpoc ἀρχιμανὸρίτης ὁ πρὼ τοῦ λικκοὺς (9) τοῦ 

,sx£e', ivo. ς (1158). Incorpore autem synazarit 

prima manu, fol. 118" : τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ (Iul. 23) 

ἐκοιμήθη Λουκᾶς ὁ ἡγούμενος ἐν ἔτι ςχος΄, 

ivb. α' (1168). : 

Multo maioris momenti sunt notae hagiogra- 

phicae quas una manu eademque antiqua. exarata 

invenies im ápso synawario interpolatas ad dies 

Mai 1, 2, 5, 9, 12, Jun. 8, Iun. 14, Aug. 9; sunt 

enim indicia pérspicua usus Calabro-Siculi. Has 

eum aliorum sanctorum nominibus reperire est. in 

nosiris synacaris selectis, in. quibus etiam elogia. 

ex hoc codice dedimus ad dies. April. 2, 3, 80, 

Moi 4, 29, 31, Tun. 12, 16, 20, 95, Iul. 8, 6, 9, 1
1, 

16, 18, 38, Aug. 2, 7,8, 14, 19, 23, 24, 27. 

Ch — Codex bibliothecae | Nationalis Neapoli- 

tanae IL. C. 51. Membraneus, foliorum 214, 

Cod. Og. 

Cod, Ch. 

Lue, 4,17, 

XXXI PROLEGOMENA 
XXXIV 

07,94 x 0,17, lineis plenis, saec. XILXHI ezara- 

tus. Folia. 1-40 rescripta suni, οὐ manu recentiore 

exarata. Synazarium a Septembri ad. Augustum. 

Desunt. nonnulla. inter. f. 40-41 (Sept. 30-Oct. δ), 

f. 129-130 (Jan. 11-Ian. 18), f. 200-901 (lun. 12- 

Iul. 9), f. 208-209 (Iul. 30- Aug. 96), ubi inserenda 

sunt f. 212-213. (Aug. 20-24, et inter f. 187-188 

gonatur f. 194. Ad calcem libri fol. 214 scriptum 

est : Μόλις τέλος δέδωκα τοῦ βιβλιδίου, Folii 214* 

pars superior deleta est. Ex vesiduo fragmento 

colligitur ibidem scriptam fuisse narrationem ἹΤερὶ 

τοῦ πυρὸς ὑποκάτω τῆς τῆς (infra, 641 22). 

Codicis distributio eb phrasis eae sunt quas 

in C repperimus; attamen series sanctorum, in 

ultimis praecipue mensibus, magis ieiuna est. 

Habet hinc inde proprias. suas formulas. Ubi enim. 

in ceteris synaxariis Μνήμη vel "Ἄθλησις sancto- 

rum suntiatur, Ch. identidem scribit v. g. Oct. 18 : 

Bíog τοῦ ἁγίου ámocróAou Λουκᾶ — Μαρτύριον 

τοῦ ἁγίου Mopivou. --- Oct. 19 : Μαρτύριον τοῦ 

ἁγίου Σαδῴθ --- Ὑπόμνημα εἰς τὸν προφήτην 

᾿ωήλ. --- Oct. 20 : Βίος τοῦ ἁγίου Κορνηλίου. Pro- 

grios eliam. habel errores. Mai 4 duplex memoria 

Σιλβανοῦ ef ᾿Ολβιανοῦ im unam eoaluit : Μαρτύ- 

piov τοῦ ἁγίου Σιλβιανοῦ ἐπισκόπου, et sequitur 

elogium Olbiani. Aug.27 nuntiatur Bioc τοῦ ὁσίου 

πατρὸς ἡμῶν ἸΤοιμένος τοῦ λετομένου. Βασιανοῦ. 

Sequitur autem historia S. Bassiani (Oct. 10), ei 

nihil prorsus de Poemene. 

Cum inter nostros codices prioris semestris nul- 

lus ex stirpe Οὐ, acephalus non sif, praeter Ch, 

operae pretium ducimus primum Septembris diem 

integrum exhibere, quo facilius exemploria eiusdem 

cognationis agnosci queant. 

Εἰς τὴν α΄, ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου ἤτοι τοῦ νέου ἔτους 

καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ στυλίτου 

τοῦ ἐν τῇ Μάνδρᾳ, καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μάρθας. 

Δεῖ γινώσκειν ὅτι τὴν ἴνδικτον ἑορτάζει fj τοῦ 

Θεοῦ ἐκκλησία ἀπὸ τῶν ἀρχαίων ὡς παραλαβοῦσα 

διὰ τὸ νομίζεσθαι παρὰ Ῥωμαίοις ἀρχὴν εἶναι τοῦ 

ἔτους ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας ἴνδικτος παρὰ 

Ῥωμαίοις ὁ δρισμός. Ἔστιν οὖν καὶ fj πρώτη 

ἡμέρα τοῦ Σεπτεμβρίου οἱονεὶ ὁρισμὸς καὶ ἀρχὴ 

ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ. Δεῖ δὲ γινώσκειν ὅτι οἷ μὲν 

Ῥωμαῖοι τὸν Ἰανουάριον μῆνα ποιοῦσι τὴν ἀρχήν, 

οἱ δὲ Ἑβραῖοι τὸν Μάρτιον, ὃς παρ᾽ αὐτοῖς Νυσ- 

σὰν καλεῖται, οἱ δὲ “Ἕλληνες τὸν Σεπτέμβριον. 

Ἐπεὶ δὲ Χριστὸς ὁ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ 

Θεὸς ἡμῶν σαρκωϑεὶς πάντας εἰς ἕν συνήγαγεν 

"Ἰουδαίους, Ῥωμαίους καὶ Ἕλληνας, καὶ μίαν ἐκκλη- 

σίαν ἐποίησε, καὶ βουληθεὶς εὐλογῆσαι τὴν ἀρχὴν͵ 

τοῦ χρόνου, μᾶλλον δὲ ὅλον τὸν χρόνον τοῦ παρόν- 

τος αἰῶνος, ὃν αὐτὸς πρὸ πάντων τῶν αἰώνων 

ἐποίησεν, ὡς τῶν αἰώνων καὶ πρὸ αἰώνων βασι- 

λεὺς καὶ δεσπότης, ἠθέλησε κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἡμέραν 

τὴν πρώτην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνὸς ἀπελθεῖν εἰς 

τὴν συναγωγὴν τῶν Ἑβραίων: καὶ ἀπελθὼν ἔλαβε 

βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου καὶ ἀναπτύξας αὐτὸ 

εὗρεν οὕτω" « Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ" οὗ εἵνεκεν 

ἔχρισέ με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς" ἀπέστολκέ ue 

ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ κηρύξας 

αἰχμαλύτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, κηρῦ- 
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ξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου bekróv.'» Ἔκτοτε οὖν εὐλογή- 

θεῖσα f ἡμέρα παρὰ τοῦ δημιουργοῦ ^ro ἀεὶ 

ὄντος xoi εὐλοτοῦντος τὰ σύμπαντα καὶ συνέχον- 

τος ἑορτάζεται παρὰ πάντων τῶν ἐκκλησιῶν εἰς 

δόξαν καὶ αἶνον καὶ τιμὴν αὐτοῦ. — Τῇ αὐτῇ 

ἡμέρᾳ ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας εἰκόνος τῆς Θεοτόκου 

λεγομένης τῶν ᾿Αμασινῶν. Λίμνη τίς ἐστιν ἐν τοῖς 

μέρεσι τῆς μεγάλης Φρυγίας Καππαδοκίας, Γαζο- 

βρὸς καλουμένη, ἐν fj κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἐπικρα- 

τείας τῶν εἰκονομάχων, τῶν ἁγίων εἰκόνων παρ᾽ 

αὐτῶν ἐξαλειφομένων ἢ καιομένων, ἀπερρίφη fà 

εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ὑλόγραφος ἐν σανίδι, διὰ τὸ 

μὴ καῆναι, ἥτις ἦν ἐκ τῆς μονῆς τῶν Μασιανῶν, 

τῆς ἐν αὐτῇ τῇ λίμνῃ διακειμένης, ἐν νήσῳ μικρᾷ. 

Καὶ μετὰ πολὺν χρόνον εὐδοκίᾳ Θεοῦ ἄσπιλος ἀνα- 

δοθεῖσα, πάντας ἐξέπληξε τοὺς ὀρθοδόξους καὶ 

ηὔφρανε, τοὺς δὲ αἱρετικοὺς κατήσχυνε. — Τῇ 

αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ κοίμησις Ἰησοῦ τοῦ Noi --Ξ 8..-- 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄτθησις τῶν ἁγίων μ' μεταλο- 

μαρτύρων γυναικῶν καὶ ᾿Αμμὼν ToO δικαίου 

καὶ διδασκάλου αὐτῶν. —' Τῇ αὐτῇ ἡμέρα τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμειὼν τοῦ στυλίτου. Ὁ 

περιβόητος οὗτος Συμεὼν ὑπῆρχε μὲν ἐξ ᾿Ἄντιο- 

χείας τῆς Συρίας, ἔμαθε δὲ. παρὰ τῶν γονέων 

αὐτοῦ ποιμαίνειν πρόβατα, Σχολάσας δέ ποτε 

χειμῶνος ὥρᾳ καὶ εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Θεοῦ ἐκκλη- 

σίαν εἰσελθὼν καὶ τοῦ θείου. ἀκούσας εὐαγγελίου 

μακαρίζοντος καὶ ἐπαινοῦντος τοὺς τὸν κόσμον 

μισοῦντας καὶ τὸν Θεὸν ἀγαπῶντας, ἀφῆκε καὶ 

γονεῖς καὶ πάντας καὶ ἠκολούθησε τῷ Χριστῷ. Καὶ 

ἀπελθὼν ἐν τῆ λαύρᾳ τῇ λετομένῃ Μάνδρᾳ, ἐγένετο 

μοναχὸς ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ μετάλου" 

ἐν ἥτινι λαύρᾳ πρῶτον μονάσας καὶ πάντας τοὺς 

ἐκεῖσε μοναζόντας ἐν πάσαις νικήσας ἀρεταῖς καὶ ' 

τὸ σῶμα αὐτοῦ πείνῃ καὶ δίψει καταμαράνας καὶ 

κακουχίᾳ --- καὶ τὰρ ἐνήστευεν ἐπὶ ἡμέρας τεσσα- 

“βάκοντα, ἐξ ὧν πρῶτον καὶ τὰς μὲν εἰκοσὶ ἵστατο 

τὰς δὲ ἄλλας εἰκοσὶ ἐκαθέζετο ὑπὸ τοῦ κόπου — 

ὕστερον ἀνῆλθεν ἐπὶ στύλον ὑψηλόν" ἐν ᾧ πολλὰ 

θαύματα ποιήσας καὶ μέγας καὶ θαυμαστὸς τενό- 

μενος εἰς πάντας ἀνθρώπους καὶ πολλοὺς τῶν 

ἐθνικῶν καὶ ἀπίστων ἐπιστρέψας πρὸς τὸν Θεὸν 

καὶ τεσσαράκοντα ἑπτὰ ἔτη τὸν Θεὸν θεραπεύσας 

ἐτελεύτησε" καὶ παραδοὺς τὴν ψυχὴν τῷ Κυρίῳ 

ἐτάφη. --- Καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων 

μαρτύρων γυναικῶν ᾿Αγαθοκλείας, Καλλίστης, 

Εὐόδου καὶ Ἑρμογένους. 

7. Codices L, G, Q, N. 

1, — Coder musei Britannici, Add. 24 378, 

membraneus, foliorum 270, 07,33 x 0,225, diversis 

manibus (fol. 1-5, quae huius codicis mon. sunt, 

fol. 6-165, fol. 165-970) saec, XIV exaratus. 

Menaewm a Septembri ad Februarium. Folia desunt 

inter 259-960 (Feb. 16, 17), 963-964 (Feb. 23). 

Nomina. sanctorum. mensium Seplembris, Novem- 

bris, Decembris inter synazaria selecta vecepimus, 

δὲ specimina quaedam addidimus ad dies Sept. 1,4. 

Filogia saepe concordant. cum B; saepe cliam bre- 

vissima sunt et ad. pauca verba contracta. Codi- 

cem, utpote inaccuratissime scriphum, et exigui 

xL. 

Cod. L. 



Cod. 
Leidensis. 

Prologus. 

XXV . SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM XXXVI 

ceterum momenti neglexissem, nisi oculos convertis- 

sem. in praefationem. quae non quidem in capite 

libri seripta est, sed im ipso corpore officii diei 

Sept. 1, inter. sextam septimamque canonis oden : 

Ἡπόθεσις ἀρρηστη τῆσδε τῆς βίβλου τοῦ ἡρημέ- 

vou συναξαρίου. Hanc non esse ab huius codicis 

compilatore concinnatam sed ex olio quodam 

synazario, cuins elogia, partim exscripsit partim 

contraxit, desumptam. verisimile est. Quae. enim 

gollicetur, ea minime praestitisse videlur, ut taceam 

simile prooemium iisdem: fere verbis conceptum in 

variis synaxariis reperiri, μὲ exempli gratia in 

synazario: K et in. synazariis slavicis, ex. quibus 

dilud protulit archimandrita Sergius (1). 

Porro, in codice bibliothecae Leidensis Vossiano 

Gr. Quarto N. 54 (— Leid.) qui miscellaneus est, 

varias complectens ves sacras et profanas, seorsim 

legitur, fol. 2147, manu saec. X V exaratum prooe- 

miwim cuiusdam, synaxariü : Ὑπόθεσις ἀρίστη 

τῆς βίβλου τῶν συνάξεων, quod cum prologo codi- 

cis 1, conferendum est. Prologus prisca. slavorum 

lingua exaratus, qualis editus est a Sergio, cum L 

mirum in modwm congruit, laudatque tanquam 

synazarii auctores, non Petrum (ut codex K) sed 

Filiam, et episcopum qui ab eo nuncupatur Con- 

stantinus macer, metropolita Mokiciensis. Iamvero, 

haec habet codex Londinensis, cuius scripturam 

pessimam, permixtis singulis paene vocalibus, tacite 

correximus. 

ὝὙπόθεσις ἀρίστη τῆσδε τῆς βίβλου 

τοῦ εἰρημένου συναξαρίου. 

ἸΤολλοὶ τῶν ἐπὶ φιλοσοφίᾳ μέγα 3 λαμψάν- 

τῶν ὃ διὰ σπουδῆς ὅτι πλείστης ἔθεντο τῶν 

καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ μνημο- 

νευομένων ἁγίων πατρίδα καὶ βίον καὶ τέλος 

ὁποῖον ἔσχηκεν ἕκαστος ὅποι τε καὶ πότε αὐτοῦ 

τὴν μνήμην ὁ τελοῦνται ἀνατάξασθαι καὶ μέντοι 

καὶ τὰ δι΄ ἔτους ὑπανογινωσκόμενά τε καὶ ἀδόμενα 

κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν θεσμὸν τραφῇ παροδοῦ- 

ναι. Τούτων δὲ οἱ μὲν ῥᾳθυμίᾳ οἱ δὲ ἀπειρίᾳ ὅ οὐχ 

ὅπως ἐφικέσθαι" διὰ τέλους ἴσχυσαν τοῦ σπου- 

δάσματος,. ἀλλὰ xol αὐτὰ τὰ πονηθέντα οὐ καθ᾽ 

εἷρμὸν οὔτε κατὰ τάξιν ἀλλὰ συγκεχυμένως καὶ 

ἀνακολούθως 1 ἐξέθεντο. ᾿Αλλ᾽ ὁ φιλοπονώτατος 

ἮΜας πολὺς ὧν καὶ τὸν ὅ ζῆλον καὶ τὸ φιλόθεον, 

πολὺς τὸ φρόνιμόν τε καὶ ἄοκνον, ἀγώνισμα 

θέμενος I? πάσης ἀσχολίας ὑπέρτερον, κοινωφελέξ 

71? χρῆμα καταλιπεῖν 13, τοῖς ἐν 15 χρονίᾳ μελέτῃ 

ἑαυτὸν πολλοῖς f? πόνοις ἐκδέδωκεν 12 καὶ τοῦτο 

μὲν ἱστοριῶν βίβλους 1 τοῦτο δὲ 15 συγγράμματα 

παλαμῶν διελθὼν καὶ τόπον μηδένα σχεδὸν 12 τῆς 

&diag καὶ ἑσπερίου λήξεως ἀνεξερεύνητον καταλι- 

πὼν 18 τὸ τοῖς ἄλλοις ἐλλειῳθὲν ἄριστα "5. ἀνεπλή- 

ρώσεν, οὐ μόνον τοὺς ἁπαντοχοῦ τελειωθέντας 

1 φιλοσοφίαν L, Leid. — 5 Leid, μεγάλη L. — ὃ διαλαμ- 
ψάντων Leid. — ὁ μνήμη L. — 5 Leid., τοῦτον δὲ ἡμῖν βαθυ- 
μίαν οἱ δὲ ἅπασιν L. --- ὃ 1,618., K (supra p. xix), πέφυκεν. 

ἁτίους πρὸς ὄνόμα κατὰ 3 τάξιν ἐν τῇδε τῇ βίβλῳ 

ἐπ’ ἀκριβείας ἐκθέμενος, ἀλλὰ προσθεὶς καὶ ἃ 

καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἄδεσθαι " καὶ ἐπανογι- 

γώσκεσθαι 35 δεόντως ἐποφείλεται, ὡς ἂν τούτοις 

παρατυγχάνοντες οἱ μὲν εἰδότες εἰς ὑπόμνησιν 

ἄτοιντο, οἱ δ’ ἀγνοοῦντες μανθάνειν ἔχοιεν ἀμφό- 

τεροί 38 τε πρὸς τὸ ὑπὲρ 3' τοῦ τὸ παρὸν φιλοπό- 

γήημα συντεταχότος ὑπερεύχεσθαι τρέποιντο 95 

προθυμότατα. Αὕτη 35 δὲ f προσθήκη τῶν πλατύ- 

Tepov ἐκτεθέντων ὑπομνήμάτων τέγονεν παρὰ 

Κωνσταντίνου μητροπολίτου Μωκητοῦ, τοῦ πάν- 

τὰς τοὺς εὐσεβῶς 37 ζῶντας παρακαλοῦντος 

εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ. 

6 — Codex bibliothecae Ambrosianae C. 101 

Sup. Membraneus, foliorum 228, 07,33 χ 0,23, 

binds columnis saec, XII exaratus. Folia 1-5 pere- 

grina sunt, mutilusque codex est in. principio et in. 

fine. Folia 6-224. complet synazarium totius anni 

cum typiei excerptis. Non paucae in marginibus 

scriptae sunt notae necrologicae, ut fol. 49, 53,187, 

141 (an. 1160), 166 (an. 1168). Liber male habitus 

est, multi margines excisi, folia detracta, maculae 

non paucae. Est etiam. satis neglegenter exaratus. 

Nomina sanctorum mensium. Septembris, Octobris, 

Februarii, sed et elogia aliquot ad dies Sept. 8, 4, 5 

speciminis causa attulimus. Quamquam saepe elo- 

gia eadem phrasi concepta sint, qua utitur S, saepe 

tamen contracta sunt, Codez minoris momenti visus 

est quam ut eius rationem latius persequeremur. 

0 — Codez bibliothecae Nationalis Parisiensis 

1621, olàm. Heg. 2487, membranes, foliorum 117, 

07,285 χ 0,17, lineis. plenis saec. XIII exaratus. 

Menaeum. Novembris et Decembris. Mutilum inc. 

Nov. 13, et des. Dec. 24, Nomina sanctorum, quot- 

quot. habet, inter. synaxaria. selecta, rettulimus, θὲ 

elogia exscripsimus ad dies Nov. 16, 19, 26, 27, 29, 

Dec. 6, 9, 12, 21, 22, 24. Huius autem codicis ideo 

mazime rationem habuimus, quia non pauca refert 

quae in. aliis frustra. requiras, uti ex locis allatis 

ubertim demonstratur. Ceterorum elogiorum phra- 

sis cum B affinis est. 
N — Codex. bibliothecae Nationalis Parisiensis 

1617, membraneus, foliorum. 208, 07,25 x; 0,20, 

binis columnis an. 1071 exaratus, ut constat ex sub- 

seriptione fol. 208: 4 ἐτελειώθη fj βίβλος αὕτη ἐπὶ 

βασιλέως Ῥομανοῦ τοῦ. Διογένους, καθ᾽ ἡμῶν δὲ 

ἡτουμενεύοντος Νικολάου μοναχοῦ, μηνὶ Ἰαννουα- 

ρίῳ v', tv, θ΄, διὰ χειρὸς Κυρίλλου "“μοναχοῦ ἅμαρ- 

τωλοῦ καὶ πρεσβυτέρου T. Synacariwum ὦ mense 

Martio ad. Augustum, cum, paucis et brevissimis 

typicorum. excerptis. Folia 25-32 inter f. 16 et 17 

ceollocanda. sunt. Inc. Μὴν μάρτιος ἡμέρων λα’, ἡ 

ἡμέρα. ὡρῶν ιβ΄, ἡ νὺξ ὡρῶν ιβ΄, «Εἰς τὴν» α΄. 

ἔΆθλησις τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Εὐδοκίας τῆς 

ἀπὸ Σαμαρειτῶν. Αὕτη ἦν ... (— S). 

πεῖτα Leid. — 18 xol Leid. — !4 ἐκδίδωσι Leid. --- 16 ἵστο- 

ρίας βίβλων Leid. ἱστοριῶν βίβλοις L. — 18 καὶ add. Leid.— 

110m. Leid, — 18 παραλιπὼν Leid. — 19 Leid, εὔχριστα 

L. — * K, ἀκολοῦθος L, οὐκ ἀκολούθως Leid, — 8 τὸ L. 

9 προθυμὸν Leid. — !? xai add. Leid. — 11. x, εἰς τὸ καταλι- 
πεῖν χρῆμα Leid., κενυφελέστῃη x. καταλυπεῖν L. — 13 ueré- 

(1) Polnyj Mécjatsesloo Vostoka, T, 239. 

L.— 30 καὶ Leid. — 2! τε add. Leid. — 3: ὑπαναγινίώσκεσθαι 

Leid. — 9? ἀφοτέροις L. — 38 τὸ ὑπὲρ Leid., om. I5 — 

35 πρέπειν τὸ L, — 26 ἀμὴν et hic des. Leid. —?" εὐσεβοὺς L, 

Cod. G. 

Coà. Q. 

Cod. N. 

Cod. R. 
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Nomina sanctorum, quotquot habet, in synamariis 

selectis reperies. Elogiorum phrasis plerumque con- 

cordat cum S, nisi multum contracta sit. Identidem 

tamen propria habet, quae Mart. 7, 11, 12, 16, 27, 

38, Mai 5, Iun. 5, 15, 28, Iul. 2, 8, δ, 9, 80, 

Aug. 23, 24 attulimus. Sequentia elogia. consueta: 

clausula Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις absolountur : 

April. 25*, Mai 35, 31, 9, 191, 211, 8053, Iun. 3*, 

101, 111, 171, 22^, 273, 291, Iul. 123, 14*, 151, 16*, 

19?, 991, 251, 271, 891, Aug, 73, 11*, 12*; 145, 18", 

361, 291. 

$8 Codices R, Ra, Rb, Re. 

R — Codex bibliothecae Caesaraeae Petropoli- 

tanae gr. 227, olim. 4. Povfirii Uspenskij, quat- 

tuor constans tomis 0",34 χ 0,245, geminis colu- 

anis saec. XIl exaratus liiera minuta, exceptis 

lectionibus Evangeliorum et. Apostoli, quae gran- 

diore charactere scriptae sunt. Menaea totius anni, 

quorum tomus I, foliorum 157, complectitur menses 

tres, α Septembri ad Novembrem ; tomus 11, folio- 

vium 130, iterum tres menses a Decembri ad Februa- 

vium ; tomus 111, foliorum 142, menses quattuor, a 

Martio ad. Iunium ; tomus IV, foliorum 81, duos 

ultimos menses. Saepius in principio diei spatium 

relichum. est. vacuum, 4coni. depingendae reserva- 

tum. Inde α anense. Februario omnia: sanctorum 

nomina. synaaaris selectis inscripsimus. Principi 

mensium. specimen afferre iuvat, 

Szer. 1:2. — 2:1, —8:1.— 4:2, 1.—5:1.— 

6:1. — 7:1. - 88:1—9:1, — 10:1. 2. 

11:1,— 19: 1.2. — 18: 1.2, — 14: 1,8. 2. 4. — 

15:1.2.— 16: 1.4. — 17: 1. — 18:3, — 19: 2 

1. -— 90:1. — 21: Κοδράτου. --- 1, — 22 : 2, — 

28:1. 8. 8. — 24: 1.—95:3.— 96: 1,—97:2. 

98: 1. — 99:1. — 80:1. 

lamvero vel ex his mamifeshum fit codicem. Κὶ 

mostro S memoriarum egentiorem esse. Bynames 

quoque rarius indicit, v. g. mense Septembri 20, 22, 

24, 80. Ceterum elogia verbis saepe consonant cum 

8; sed non raro occurrunt synazaria ila paulo 

longiora quae im codicibus D*, F*, Ba aliisque 

legimus ; alias quoque loco elogii simplex habetur 

commemoratio. 

Hoc codice et reliquis menaeis Ra, Eb, Rc, qui 

externa specie, rerum distributione e ipsa scriptura 

dta. similes sunt, ut. eodem. loco illos exoratos dice- 

ves, paree usus sum, cum eorundem synazaria 

arum accurate seripta esse deprehendissem, libros- 

que illos non tam "hagiographis commendandos 

existimarem quam dis qui hymnodiae graecorum 

vebusque liturgicis incumbunt. Lectorem. autem 

monuisse velim in. similibus codicibus bis unoquo- 

que die sanctorum nomina scripta esse, in lemmate 

mempe Θὲ in corpore canonis, neque ita voro factum 

esse ut, qui primo loco legitur, altero omitteretur. 

Addendum quoque hos quaotiwor codiees vaviis 

temporibus hue. advectos non ita. minute potuisse 

conferri, ut eorum. stirps decretorie definiri polue- 

rit ; altemen cum. codicibus D*, F* magis quam 

eum ceteris affines esse videntur. 

XXXVII 

Ra — Codez bibliothecae Nationalis Parisiensis 

gr. 1515, olim. Mazarinaeus, Regius 2475, membra- 

neus, foliorum 221, 07,295 x 0,180, lineis plenis 

saec. XII exaratus. Menaeum α Martio ad Augu- 

stum. Sanctorum nomina omnia inter synazaria 

selecta veponenda, assumpsimus. 

Rb — Codez bibliothecae Nationalis Parisiensis 

Suppl. gr. 152, " ex bibliotheca fratrum. Praedica- 

lorum Paris. in vico S. Honorati. ,, Membraneus, 

foliorum 246, 0", 28 χ 0,19, lineis plenis saec. X IIT 

exaratus. Folia 1-992" inplent menaca a. Martio 

ad Augustum. Codex acephalus inc. in. Mart. 7, et 

desunt folia in eodem mense inter. fol. 3-4, 5-6, 

10-11, 12-13. Fol. 222" legitur : 3 Τέλος σὺν Θεῷ 

τοῦ βιβλίου. In folio chartaceo 1" haec scripta sunt: 

Antiquissimi menaei graecorum pars altera conti- 

nens mensés Aprilem, Maium, Iunium, Iulium et 

Augustum integros cum fragmentis mensis Mar- 

tii etc.; quod domini loannis Du Tillet, supremi 

senatus Galliarum principis exceptoris, dono ex 

bibliotheca Tilletana transiit 1652 ad bibliothe- 

cam conventus Parisiensis. sanctissimae Annun- 

tiationis B** Maria(e) semper virg. via Nova ad 

Seüm Honoratum ordinis fratrum Praedica- 

torum. 

Hoc codice usi sunt. aliquoties decessores nostri, 

et. saepius. Combefisius in variis operibus. (Aucla- 

rium novissimum, 7. 484, 501, 541 efc.) nomenque 

habet synaxarii Tilletani, Tiliani, Combefisiani. 

Re — Codex bibliothecae Caesaraeae. Vindobo- 

mensis Theol, gr..300, olim 142, Nessel. "Theol. 53. 

Membraneus (praeter fol, 181-84), foliorum 184, 

07,32 x 0,91, geminis columnis saec. XITI-XIV 

exaratus, Menaeum a. Martio ad. Augustum, 

In principio singulorum mensium. relictum erat 

spatium vacuum. iconi depingendae paratum, ubi 

rudi manu imagines delineatae. cernuntur. Inc. 

fol. 1: Μὴν μάρτιος ἡμέρας ἔχων Aot cet. Elogiis 

gpraefüca. est ánseriptio : Τὸ συναξάριν, eel. etiam. 

Ὑπόμνημα. Nomina sanctorum inter synacaria 

selecta relata sunt. 

8 9. Codices M*. 

M. — Codex bibliothecae Nationalis. Parisiensis 

1582. Membraneus, foliorum 277, 0",285 x 0,185, 

binis columnis saec. XIV exaratus. Synazarium 

sez mensium, a Septembri ad. Februarium. Ultima 

folia umore male foedata. lectu. difficillima sunt. 

Sunt. eliam nonnihil interturbata, hoc ordine suis 

locis reponenda : 264, 270, 266-69, 271, 265, 272, 

275, 976, 273, 974, 277. Desunt quaedam folia 

tnter 159-160 (Dec.2-10). Sanctorum nomina, quot- 

quot hoc in codice recensentur, in synaxaria selecta. 

suscepi; elogia vero vel narrationes, paucis exceptis, 

tunc solum, quando de sanctis erant qui in ceteris 

codicum classibus omittuntur. EL iure quidem 

opiimo wberioribus excerptis synazaria selecta, 

onerare noluimus, cum ab huius prosapiae codici- 

bus proxime derivata. sint menaea excusa, quae ὦ 

lectore facile consuli possunt. 

Ipsa sua specie huius classis codices ilico mani- 

Cod. Ra. 

Cod. Rb. 

Cod. Rc. 

Cod. M. 
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festantur, μὲ unius. diei (Sept. 3) specimine osten- 

demus. 

Μνήμη. τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ᾿Ανθίμου ént- 

σκόπου Νικομηδείας, ὃς καὶ ἀποτμηθεὶς τρίχας 

ἐκφύει. 

Τμηθεὶς κεφαλὴν μάρτυς "AvOiie ξίφει 

Καὶ νεκρὸς ἀνθεῖς εἰς δόξαν Θεοῦ τρίχας, 

δἌνθιμον ἐν τριτάτῃ ἀπέκεινε ξίφος ὀξύ. 

*O ἅγιος ἼἌνθιμος, προκαθίσαντος Μαξιμιανοῦ 

τοῦ βασιλέως .. Des, καὶ τελευταῖον τὴν κεφαλὴν 

ἀποτέμνεται. ᾿ ᾿ 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ ἅγιος Ζήνων ἐν λέβητι 

μολύβδου παφλάζοντος βληθεὶς τελειοῦται. 

Ζήνων ὁ θεῖος τῷ Θεοῦ πόθῳ ζέων, 

Χαίρων ὑπῆλθε τοῦ μολύβδου τὸ ζέον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἁγία μάρτυς Βασίλισσα θηριο- 

μαχήσασα καὶ μηδὲν βλαβεῖσα ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

᾿οφθεῖσα Βασίλισσα φρικτὴ θηρίοις 

Φρικτῷ παρέστη παμβασιλέως θρόνῳ. 

᾿Αλεξάνδρου ἡγεμονεύοντος ἐν Νικομηδείᾳ διὼω- 

γμὸς ἦν .. Des. ἐν fj τὸ ὕδωρ τῇ εὐχῇ τῆς ἁγίας 

ἐξελθὸν. σώζεται μέχρι τῆς σήμερον. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ ἅγιος μάρτυς Χαρίτων ἐν λάκκῳ 

ἀσβέστου βληθεὶς τελειοῦται. 

Εἰσδὺς Χαρίτων εἰς τὸν ἀσβέστου βόθρον 

' ῬἌσβεστον εὗρε φῶς ἀκηράτου τόπου, 

Τῇ αὐέῇ ἡμέρᾳ ὁ ἅὅτιος μάρτυς ᾿Αριστίων ἐπί- 

σκοπος πυρὶ τελειοῦται, 

Ὡς eic ἄριστον τὴν πυρὰν σπεύδων τρέχεις 

ἤΆριστε Χριστοῦ μαρτύρων ᾿Αριστίων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ ἅγιος μάρτυς ᾿Αρχοντίων λιμῷ 

τελειοῦται. 

᾿Αρχοντίων λίμωττε, κἀντεῦθεν τρύχε 

"Apxovta κόσμου λαμίαν νοουμένην. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Θεοκτίστου τοῦ συνασκητοῦ τοῦ μεγάλου Εὐθυ- 

μίου. 

Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Στεφάνου τοῦ ὁμολογητοῦ 

ἡγουμένου Τριγλίας. 

Καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ 

νέου ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις. 

Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάῤτυρος Ἀριστίωνος 

ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, Οὗτος ὁ ἅγιος Ἄρι- 

στίων ὑπῆρχε μὲν ἐπίσκοπος ... Des. τὴν ἁτίαν 

αὐτοῦ ψυχὴν παρέδωκε τῷ Θεῷ, ᾧ πρέπει κτλ. 

lamvero non sola forma et. rerum copia. codices 

classis M* a celeris discernuntur, verum. et elogiis 

quibusdam. prolizioribus et. narrationibus, quas 

πάνυ ὠφελίμους sek ψυχωφελεῖς nuncupant, et 

quas minime omisimus, Sunt, autem. praecipuae : 

Sger. 8 : Διήγησις περὶ ἀγάπης. — Spr. i1: 

Εὐφροσύνου τοῦ uareipou.— Sgpr.24: Kónptog.— 

Ocr. 5 : Ὀπτασία Κοσμᾶ μοναχοῦ. — Oocr. 15 : 

ἤἌθλησις μοναχοῦ τινος καὶ διήγησις. --- Ocr. 23 : 

Μακαρίου τοῦ Ῥωμαίου. — Ocr. 27 : Διήγησις 

περὶ τῶν Ἰβήρων. --- Ocr. 99 : Ἄννης τῆς μετονο- 

μασθείσης Εὐφημιοανοῦ. --- Ocr. 31 : Διήγησις 

Θεοδωρήτου περὶ ὁμολογητοῦ τινος ἀνωνύμου. — 

Nov. & : Διήγησις εἰς τὸν θρῆνον τοῦ προφήτου 

Ἱερεμίου. --- Nov. 17 : Ζαχαρίου τοῦ σκυτοτόμου 

καὶ Ἰωάννου. — Nov. 38 : Διήγησις ὀπτασίας 

Ἰωάννου. — Nov. 30 : Φρουμεντίου ἀρχιεπισκόπου 

Ἰνδίας. --- Dc. 7 : [Παύλου μοναχοῦ τοῦ ὑποτακτι- 

κοῦ, Casw deest in cod. Mj — Dc. 10 : [Θωμᾶ 

Δεφουρκινοῦ, i£]. — Dsc. 11 : Μνήμη μείρακός 

τινὸς. — Dic. 94. : Νικολάου τοῦ ἀπὸ στρατιω- 

τῶν. — Codices M* etiam dignosci possunt ex iis 

quae attulimus ad. Sept. 1, 7, 9, 10, 17, 28, 29, 

Oct. 7, 10, 94, 25, 26, Nov. 5, 19, Dec. 2, 5, 23, 29, 

Ian, 5, 24, Feb. 7, 19, 20. De altero semestri dice- 

amus ad. Mc. 

148 — Codex bibliothecae Caesaraeae Petropoli- 

lanae gr. 291, olim 4. Porfirii Uspenskij. Mem- 

braneus, foliorum 186, 0",985 x 0,20, binis 

columnis saec. XIV exaratus. Synaxarium ser 

mensium a Septembri ad. Februarium.. Incipit 

fol. 1 : Συναξάριον σὺν Θεῷ τῆς συνθέσεως 

(f. συνόψεως) τῶν ἁγίων τοῦ ὅλου χρόνου, ὅθεν 

τε ἕκαστος καὶ ἐκ τίνων ἔφυ καὶ ἐν οἷς χρόνοις, καὶ 

εἴτε τὸν διὰ μαρτυρίου εἴτε τὸν δι᾽ ἀσκήσεως 

ἐδέξατο στέφανον. Eius supellectili synacaria 

selecta. onerare necessarium non ducimus, cum. ez 

specimine, quod. allaturi sumus lectori satis per- 

spicuum. futurum sit. quaenam sit verum distri- 

butio. Exemplo sit mensis September, ex quo ea 

sola profero in quibus Ma ab M discrepare depre- 

hendi. SEpr. 2, addit : τῆς ἁγίας μάρτυρος Βιβια- 

γῆς. — Spr. 4, inter τρισχιλίων ἑξακοσίων εἴκοσι 

ὀκτ εἰ ὅ, inserit 6. — ΒΈΡΥ, 8, post Σεβῆρος 

inserit ᾿Ἀρτεμίδωρος πυρὶ τελειοῦται, — SEPT. 10, 

addit : & áyía μάρτυς "la. ξίφει τελειοῦται. — 

Spr. 11, post Euphrosynum, addit 2; — Skpr. 18, 

addit : τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεοδώρας. — SEPT.19, 

addit : τοῦ ἁτίου μάρτυρος Τιμοθέου τοῦ ἐν Γάζῃ, 

ὃς ἦν ἐν Παλαιστίνῃ. — 6.8. — SkPr. 21, non 

iteratur. memoria, [saacii ep., et. additur 6 : τῆς 

ἁτίας μάρτυρος Βάσσης τῆς ἐν ἼἌλωνι τῇ νήσῳ, e£ 

rursum 4 : Βουσιρέως καὶ Νέστορος, --- SEPT; 22 

addit 4. — Spr. 94, addit : Γοβδελαᾶ (Sept. 395) 

Tlépong (Sept. 239). — Sgpr. 25, addit 2, "lac 

(Sept. 113), Ἐὐσταθίου μοναστοῦ πόλεως Ῥώμης 

(Sept. 205; -- τοῦ ἁτίου μάρτυρος Ῥωμανοῦ 

(p. 7141). — Szr. 96, post ᾿Αριάδνης dnserit : τῆς 

ἁτίας μητρὸς χήρας τυναικὸς μαχαίρᾳ τελειωθεί- 

σῆς — τοῦ ἁγίου μάρτυρος Δόσσαν (rf. April. 98). 

— Szpr. 98, addit 2: τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάρκου- 

ποιμένος. — SEPT. 30, post ἑβδομήκοντα, inserit 

τῆς ἁγίας μάρτυρος Γοβδελλᾶς. 

Mb — Codex bibliothecae | Universitatis Basi- 

leensis, A; ΠῚ. 16. Chartaceus, püginavum. 276, 

07,995 x 0,900, binis columnis saec. X V exaratus. 

Codici inscriptum est : Menaei pars prior (Sept. 

Febr.), S.XV. Cod. Praedieator. (Ioh. de Ragusio), 

el in folio praevio : Ex libris bibliothecae Acade- 

mie Basiliensis 1559. .Esf reapse synacarium sea: 

riorum mensium, quod post invocationem, Κύριε, 

βοήθει τῷ σῷ δούλῳ statim incipit : Μὴν Σεπτέμ- 

βριος ...ὄ δὲ des. fol. 276 : Τέλος τοῦ ἐξαμηνιαίου 

σὺν Θεῷ συναξαρίου. Sanctorum nomina men- 

sium. Octobris, Decembris σὲ Februarii inter 

synaxaria selecta consignavimus, οἱ hinc inde 

elogiorum specimina. dedimus, μὲ Dec. 2, 5, 7, 10, 

ez quibus apparet quam. arie cum M coniunctus 

sit. Mb. Singularis est memoria Dec. 9: τῶν óbch- 

Cod. Ma. 

Cod. Mb. 

Cod. Mc. 

Coà. Md. 
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φῶν τῶν ἐν τῇ Σκύρῳ τελειωθέντων, e qua for- 

tasse aliquo «nodo introspici potest undenam code 

traxerit originem. 

Me — Codex bibliothecae Nationalis Pavisien- 

sis Coislin. 223. Membraneus (praeter folia 308, 

809), foliorum 309 (66 "*, 100 "*, 269 9), 0",255 x 

0,19, lineis plenis an. 1301 exaratus, ut testatur 

subscriptio fol. 307" : "Erekewó0n ἡ παροῦσα 

βίβλος ἐν ἔτει ,qu9", ivo. 15, σπουδῇ καὶ ἐξόδῳ 

τοῦ πανοσιοτάτου ἡμῶν πατρὸς ἱερομονάχου 

"Ιωαννικίου καὶ πρώτου τοῦ ἁγίου ὄρους, χειρὶ δὲ 

γωθρᾷ καὶ ἀφελεῖ Μελετίου ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀφιε- 

ρώθη τῇ σε..... WIHIHHTLH T: € infra, alia manu 

recenliore : τὸ παρὸν συνοξάριον ἐδόθη εἰς τὰς 

χεῖρας τοῦ Συμεοῦ τοῦ Νείλου. lw foliis 308-309 

additiciis legitur : τῷ αὐτῷ μηνὶ (μαίῳ) €, μνήμη 

τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου 

τοῦ ἐν τῷ. Ἄθῳ ἀσκήσαντος, el sequitur eiusdem 

sanc elogium. Cetera complet synazarium sex 

. mensium a Martio αὐ Augustum, cuius nomina 

singula in synazaria selecta induximus. Martium, 

Aprilem, Maium cum. S contulimus, e£ nonnullos 

eliam locos in reliquis mensibus, ubi codex .D defi- 

ciebat. Semel dixisse sufficiat, quod. singulis diebus 

notare superfluut visum. est, in. Mc. plerumque 

haberi τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου κτλ, ubi S 

habet τ. c. fgg. ἄθλησις κτλ. Incipit statim. liber, 

fol. 1: Μὴν Mápriog ἔχων ἡμέρας λα΄, fj ἡμέρα 

ἔχει ὥρας 18' καὶ ἡ νὺξ ὥρας ιβ΄. Elogia integra hac 

fere ratione attulimus, quam dicimus ad M. 

Et inter haec quidem. excerpta quaedam narra- 

ones prorsus singulares sunt uti Man. 9: Οὐρπα- 

σιανοῦ. — Manr. 10 : Ἀναστασίας τῆς πατρικίας. --- 

Manr. 16 : ᾿Ανίνα. --- Mant. 22 : Δροσίδος, --- 

Manr. 96 : Μάλχου. — APniL. 29 : Διήγησις περὶ 

τοῦ γενομένου θαύματος ἐν ᾿Αφρικῇ (cf. tamen 

Bb). --- Διήγησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πατρι- 

κίου (^f. tamen C, Bb). — ΔΡΒΠ, 30: Δονάτου. --- 

Tus. 1: Περὶ γεωργοῦ τινος Μετρίου λεγομένου. ---- 

Tux. 97: Διήγησις Συνεσίου ἐπισκόπου. -- Iur.26: 

᾿Ωραιοζήλης. — AuG. 9 : Εὕρεσις ἀχειροποιήτου 

εἰκόνος ἐν Καμουλιαναῖς. — Auc. 11 : Διήτησις 

περὶ εἰκόνος δεσποτικῆς ἀχειροποιήτου.---Αὐθ. 18: 

τῆς κτητορίσσης τῆς σεβασμίας μονῆς τοῦ Tlav- 

τοκράτορος Εἰρήνης. --- Ave. 31 : ᾿Ανάμνησις τῆς 

ἀνακτίσεως τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου τοῦ ἐν τῷ 

Νεωρίῳ, Elogia quoque sequentia notatu digna 

sunt, quae attulimus ad. Mart. 3,4, 6,8, 11, 15, 18, 

28, 29; April. 1,2, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 
27; Mai 1, 8, 13,92, 25, 96 ; Iun. 2, 8, 4, 6, 7, 9, 
13, 17, £6, 30; Tul. 7, 10, 13, 14; Aug. 4, 24, 27, 

28, 81. 

Md — Coder bibliothecae Aedis Christi Oxo- 

niensis signatus Arch. W., gr. 2. Membraneus, 

foliorum 239, 0",315 x 0,945, saec. X III exara- 

fus. Folia 1, 237-89 insiticia sunt. Fol. 1" manu 

recenti scriptum est : Τὸ παρὸν mepixoMéc βιβλίον 

ἤτοι τοῦ συναξαρίου ὑπῆρχε μὲν πρότερον τῆς 

μονῆς τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης ΤΙερι- 

βλέπτου, νῦν δὲ ἔστι τῆς μονῆς τῆς Παμμακα- 

(1) Catalogus codicum mss. qui in bibliotheca Aedis Christi 

ρίστου. Fol. 237" : Ὃ μονοχὸς Μακάριος ἦλθεν εἰς 

τὸν ναὸν τῆς Περιβλέπτου τῇ τ τοῦ ἀπρηλίου 

μηνός. Αὕτη fj βήβλος πέφηκε τῆς Τ]εριβλέπτου 

τῆς κειμένης ἔγτιστα τῆς Φαμαθίου, ἣν ἐκ βάθρον᾽ 

ἤγηρεν Ῥωμανὸς ἄναξ. Fol. 237 : Τὸ παρὸν 

ἤτον τῆς Περιβλέπτου ὕστερον δὲ τῆς ΤΤαμμακα- 

ρίστου, νῦν δὲ τοῦ ἁτίου Γεωργίου. Fol. 237 : Τὸ 

παρὸν εὑρέθη εἰς τὰς χιλίας ἑξακοσίας ἐνενίκοντα 

ἑπτὰ εἰς τὸ πατριαρχίον τοῦ μεγαλομάρτυρος 

Γεωρτίου. Fol, 238": Τὸ παρὸν βιβλίον ὑπάρχει 

ἴδιον κτῆμα τῆς Παμμακαρίστου" καὶ ὁ ἀποξενώ- 

σας αὐτὴν ἐχέτω τὰς ἀρὰς τῶν τιη΄ θεοφόρων 

πατέρων. Synazarium a mense Mortio ad Augu- 

stum. Folia. desunt inter f. 9 et. 10 (Mart. 7-21). 

Omnium sanctorum, qui prolixiore elogio laudan- 

tur in $ynazario, seriem teruit G. W. Kitchin (1); 

sed, quod mireris, eos omisit qui simplici men- 

tione commemorantur. Si hos quoque protulisset, 

grimo intuitu manifestum fuisset Mc inter et codi- 

cem Oxoniensem. arviissimam vigere cognationem. 

Ab, egregio. exemplari ullerius vecensendo pro 

intento nostro abstinere possumus, licet suas habeat 

varietates, Aug. 4 haec leguntur : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 

τελοῦνται τὰ ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς καὶ θείου 

ναοῦ τῆς βασιλικῆς καὶ παντοκρατορικῆς μονῆς 

τοῦ ἸΠΤαντοκράτορος ἴησοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 

«ἡμῶν. "Ex τῶν πρὸ πολλῶν τῶν λόγων τὴν μητέρα, 

Des. Σὺν ἸΤατρὶ καὶ Πνεύματι σοὶ δόξα πρέπει. De 

quo carmine breviter dizi in notis ad. Aug.4, 861 54. 

Et Aug. 11 ; Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τελοῦνται rà ἐγκαίνια 

τοῦ ceflacuíoU καὶ περικαλλοῦς οἴκου καὶ θείου 

ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ᾿Ελεούσης. Τὸ 

δὲ διὰ στίχων συναξάριον ἐγράφη εἰς τὰ ἐτκαίνια 

τοῦ ναοῦ τοῦ Παντοκράτορος, τῷ αὐτῷ μηνὶ 

τετάρτῃ. 

Me — Codez bibliothecae Nationalis Parisien- 

sis Coislin. 309, membraneus, foliórum 881, 

07,245 χ 0,17, lineis plenis saec. XIV exaratus. 

Menaeum Martii, Aprilis εἰ Moi, principio muti- 

lum. Folim nonnihil interturbata. sunt, ila ut 

iuter. 119 οἱ 120 collocanda sint 145. el. sequentia. 

Plerumque concordat cum Mc. Ex mense Martio 

exempli causa. eos dies attulimus in quibus aliquid 

ab Me discrepat. In sola fere verum dispositione 

diversitatem quondam. esse lector. ilico advertet. 

Manr. 1, add. : μνήμη τῶν ἁτίων μαρτύρων Χαρι- 

σίου, Νικηφόρου xoi Αἰτυπτίου (Mart. 17. — 

Manr. 14, add. : Σατύρου, Xoxopvivou, 'Pevkárov, 

Περπετούας Koi Φιληκητάτης μαρτυρισάντων ἐν 

Ῥώμῃ (Mart. 149). — Mak. 16, add. : Ἰωάννου τοῦ 

ἐν Ῥουφινιανοῖς. --- Mag. 17 : 1. 4. -- -Ταῦλος. --- 

Θεοστήρικτος. --- Ἡ ἐν τῷ κυρίῳ πάσχα ἀνάστασις 

τοῦ δικαίου Λαζάρου. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Μαρκιανοῦ (reapse Moptvou — 2). — Manr. 18, 

add.: f| ἐν τῷ κυρίῳ πάσχα Botopópoc. — Manr. 19, 

add. : Διόδωρος πρεσβύτερος καὶ Μαριανὸς διά- 

κονος. — MaRr. 21, om. : Ἰακώβου. --- Manr. 24, 

add. : Ἰακώβου. — Τοῦ ἁγίου iepouáprupoc Apré- 

μώνος πρεσβυτέρου. --- MaRr. 29 : 1. 4. — Ἰωάν- 

vov. — Manr. 81: 2. 7. 4. 

apud Oxonienses adservatur, Oxonii, 1867, 1-7. 

Cod. Me. 



Cod. Mf, 

Cod. Mg. 

XLI SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM XLIV 

Mtf — Codez bibliothecae. Nationalis. Parisien 

sis 1577, olim, Reg. 2477, chaviaceus, foliorum 202, 

07,99. x 0,21, binis columnis an. 1520 exaratus. 

Legitur quippe fol. 202" : Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ 

Γεωργίου πόνος, Ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον ἐν 

ἔτει Ζκη΄ ἰνὸ. η΄, ἐν μηνὶ νοεμβρίῳ x0" καὶ ὅσοι 

ἐπὶ χεῖρας φέροντες αὐτῶ ἥτοι σφάλματα εὕρητ. 

διορθώσατ. αὐτῶ καὶ εὔχεσθαί μοι διὰ τὸν Κύριον. 

Synazarium α Maio ad. Augustum. Inc. fol. 1: 

Συναξάριον ἀρχόμενον σὺν Θεῷ ἁγίῳ. Μὴν Μαῖος 

ἔχει ἡμέρας λα΄ κτλ. Cin praecedentibus. codici- 

bus, rebus verbisque arte coniunctus, Habet quoque 

nonnulla propria, sire aliunde adducta, sive alio 

loco collocata a librario, cuius neglegentia factum 

est. ut mira quaedam et inaudita his fastis inscri- 

berentur. Cum  praelerea recentioris aetatis sit 

codex, ab illo integre vecensendo abstinendum duxi- 

mus, atque haec pauca dumtaxat speciminis ergo 

adducimus. Aug. 4 : 'H ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων 

τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Eübokíoc καὶ μάρτυρος. --- 

Μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἴας, --- Τὰ ἐγκαίνια 

τοῦ περικαλλοῦς καὶ θείου ναοῦ τῆς βασιλικῆς 

καὶ παντοκρατορικῆς μονῆς τοῦ ἸΤαντοκράτορος 

Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Inc. Ἐκ τῶν 

πρὸ πολλῶν τῶν λόγων τὴν μητέρα (uf Md) — 

Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἁτίου μάρτυρος Προκοπίου. — 

Aug. 11: Τοῦ ἁγίου Εὔπλου. --- Διήγησις περὶ 

εἰκόνος δεσποτικῆς ἀχειροποιήτου (u£ Me) --- 

Διήγησις περὶ ἑτέρας ἀχειροποιήτου δεσποτικῆς 

ἁγίας εἰκόνος. Inc, Εἶπέ τις τῶν ἀρχαίων ἐκκλη- 

σιαστικῶν ἱστοριογράφων περὶ δεσποτικῆς ἀχει- 

ροποιήτου εἰκόνος ὅτι ἐν τῷ μέλλειν τὸν κύριον 

ἡμῶν "I. X. καὶ Θεὸν ἡμῶν ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος 

ἐλθεῖν κτλ. — ug. 27 : ΤΤοιμένος τοῦ ἀναχωρη- 

τοῦ. — Εὐθαλίας. --- Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Λιβερίου ἐπισκόπου Κουδρούμης τῆς κατὰ Ἱσπα- 

νίαν (— Aug. 373). — Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν τοῦ καλουμένου Ὁσίου ἐπισκόπου Πανίου 

(— Aug. 375, sed loco τῆς ἐπισκοπῆς, Κουδρούβης, 

habet, τῆς ἐπισκοπῆς ἸΤανίου). — Aug. 31, con- 

sentit cum. Mo, nisi quod post Φιλέορτος haec 

dnserit :'O ἅγιος μάρτυς Διάδοχος ξίφει τελειοῦ- 

qoi. — Αἴ ἅγιαι ἑπτὰ παρθένοι αἱ γεζάοι (sic) E. τ᾿ — 

Ὁ ἅγιος ΤΤούδης ἕ. τ. --- Οἱ ἅγιοι τέσσαροι μάρ- 

τυρες οἱ ἐκ Πέργης τῆς Παμφυλίας εἰς πῦρ 

ὑποστρωθὲν τρέχον (sic) ἀναγκασθέντες T. — 

Oi ἅγιοι τέσσαροι μάρτυρες Μηνᾶς, Φαῦστος, 

"Ἀνδρέας καὶ Ἡράκλειος ὑπὸ ἵππων συρόμενοι τ. 

Mg -- Codex bibliothecae cl. v. A. Papado- 

goulos- Kerameus, qui. illum gerhumaniter nobis 

commodavit. Chartaceus, foliorum 210, 07,315 x 

0,905, binis columnis saec. XIV-XYV exaratus. 

Nonnulla. desunt. folia. inter. f. 84-85 (Mai 3), 

f. 102-103 (Mai 19), f. 108-109 (Mai 25-27) 

Fol. 93-94 collocanda sunt ante f. 85. Synazarium^ 

a Martio ad Augustum. Prioris libri partis 

inscriptio reperitur in folio 1, ubi post fragmen- 

tum | παραλαβὼν δὲ μεθ᾽ ἑαυτοῦ τοὺς τρεῖς μαθη- 

τὰς Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην | eadem 

manu seriphum legitur : 

τΊονοξάριον ἐκτεθὲν διὰ στίγων ἰάμβων παρὰ 

ληναίου διαλαμβάνον περὶ τῆς τελευτῆς ἑκάστου 

τῶν ἁγίων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ καὶ περὶ τῶν δι᾽ 

ὅλου τοῦ χρόνου ἐπιτελουμένων ἑορτῶν᾽ ἔχει δὲ 

ἑκάστη ἡμέρα καὶ ἕνα στίχον ἡρωϊκὸν περιέχοντα 

τὸ ὄνομα τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἁγίου καὶ τοῦ 

τέλους καὶ τὴν ἡμέραν τοῦ μηνὸς καθ᾽ fjv ére- 

λειῴθη. Μηνὶ σεπτεμβρίῳψ ἔχων (sic) ἡμέρας τριά- 

κοντα, ... et sequitur initium synacarii non versibus 

dumtaxat sed et prosa oratione conscripti. Pars 

posterior synaxarii, quam fere integram habemus, 

glerumque concordat cum Me. Exempli gratia sit 

mensis Martius, qui in sequentibus tantum, discre- 

at. Man 5, deest memoria Ἡραΐδος. — Manr. 11, 

desunt "Api ἕτεροι κτλ, — Manr. 12, desunt Oi 

ὑπὸ τῶν μυῶν xr. — Manr. 18, odd. : Ἧ ἐν 

κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τῆς βαιοφόρου. --- ΜΑΒΤ. 19, 

add. : Διόδωρος πρεσβύτερος καὶ Μαριανὸς διά- 

xovog σπηλαίῳ βληθέντες τ. — ManT. 21, om. 

Ἰακώβου. --- ΜΑΙ 24: Ἰακώβου. --- 1. — ᾿Αρτέμω- 

voc. — Ζαχαρίας, --- 4. --- Μαρτῖνος, --- ΜΆΒΤ. 27, 

desunt 3, 5,6. — Mant. 28, add. 1. — Manr. 29, 

deest. Μάρκου καὶ Κυρίλλου. Ex mensibus ceteris 

quaedam additamenta attulisse sufficiat. — APRIL. 

99 add. ἡ ἐν κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τοῦ τυφλοῦ. ---- 

Mar : oí 60101 Μάμας, ἸΤαχώμιος καὶ Ἱλαρίων. --- 

Mar 8: Ὁ ὅσιος Μήλης ὁ ὑμνῳδὸς ἐν εἰρήνῃ 

τελειοῦται, — MAI 18: ἡ ἐν τῷ κυρίῳ πάσχα κατὰ 

τὸ σάββατον τῆς πεντηκοστῆς, μνήμη τῶν κεκοι- 

μημένων πιστῶν. — Mar 13, 4 1 ᾿Αλέξανδρος 

ἐπίσκοπος Τιβεριανῶν. --- -Ἡ ἐν κυρίῳ πάσχα 

κυριακὴ τῆς πεντηκοστῆς sed deesí. τὰ ἐγκαίνια 

xi. — MAr 14, ita : 1. — Ἀλεξάνδρου (Maé 135. — 

2, — Ἢ ἐν τῷ κυρίῳ πάσχα κατὰ τὴν ἐπαύριον τῆς 

πεντηκοστῆς ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. --- ἯἩ 

κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ ἁγίου ΤΙνεύματος μνήμη τῶν 

κεκοιμημένων πιστῶν. — ΜΑΙ 18 : 'H ὁσία "Ava- 

στασὼ fj ἐν τοῖς Λευκάδοις ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται, — 

Mai 29 : οἱ ἅτιοι μάρτυρες ἀνὴρ μετὰ τῆς ἰδίας 

συζύγου ξύλοις τὰ ὀστᾶ συντριβέντες v. --- Τὰν. 6 : 

ῬΑνοὺβ ὁ σημειοφόρος. --- Φωτᾶς ἐν εἰρήνῃ 

τελειοῦται. — Iux. 10, add. Νεανίσκου, --- IuN. 11: 

»Απολλῶς ἐπίσκοπος ξίφει τελειοῦται (Jun. 109.— 

lux. 14 : fj ὁσία Ἰουλίττα, — IuN. 15 : ὁ ὅσιος 

"Ορτήσιος. --- ÍUN. 16 : οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρ- 

τυρες oi Ῥωμαῖοι πυρὶ τελειοῦνται. --- Iux. 17:6 

ὅσιος Titup. — lux. 96 : ὁ ὅσιος ᾿Ανθίων. — 

Iux. 30 : Ὁ ἅγιος μάρτυς Εὐλάμπιος ξίφει τελειοῦ- 

ται.-- Μελίτων E, τ.-- Tlérpoc ὁ ἐκ Σινώπης κατὰ 

πετρῶν συρόμενος τελειοῦται. --- Iur. 16 : αἱ ἅγιαι 

γυναῖκες πολλαὶ ξίφει τελειοῦνται. — Tur. 19 : oí 

ἅγιοι τέσσαρες ἀσκηταὶ ἐν εἰρήνῃ τελειοῦνται. — 

τα, 80 : Τὰ ἐτκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς εὐαγεστάτης 

μονῆς τῶν Στουδίου τοῦ τιμίου Προδρόμου καὶ 

βαπτιστοῦ Ἰωάννου, — Iu. 28 : Φωκᾶ τοῦ 

vtov. — lui. 27, ubi Me habet οἱ ἅτιοι γ' μάρ- 

τυρες : οἱ ἅγιοι ἑκατὸν πεντήκοντα τρεῖς oi ἐν 

Θράκῃ. — Aue. ὅ : Φάβιος ἀρχιεπίσκοπος Ῥώ- 

unc. -- AUG. 30 : Ὁ ὅσιος Σαρματᾶς. --- Οἱ ἅγιοι 

δεκαὲξ μάρτυρες. — ᾿ . 

Ei hoc codice, quo non semel. alias usus est ipse 

v. d. Á. Papadopoulos-Kerameus, muper protulit 

Cod. Mh. 

Cod. Mi. 

Cod. Mk. 

(σά. MI. 

XLV PROLEGOMENA XLVI 

Monumenta graeca et latina ad historiam Photii 

patriarchae pertinentia, Z7. 15-17. 

Mh — Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 

sis 1578, chartaceus, paginarum 508, 07,29 x 

0,905, binis columnis saec, XV-XVI exaratus. 

Synaszarium sex mensium a Septembri ad. Februa- 

rium. Des. mutil. in Feb. 27. Post prima inscriptio- 

nis evanidae verba legitur : àvebéjoro στέφανον. 

Χριστοφόρου πατρικίου καὶ ὑπάτου τοῦ Μιτυλη- 

ναίου συναξάριον διὰ στίχων ἰάμβων διαλαμβάνον 

συνεπτυγμένως μὲν ἀλλ᾽ ὅμως ἀναγκαίως ὅθεν τε 

ἕκαστος τῶν ἁγίων κἀκ τίνων ἔφυ καὶ πότε «καὶ 

εἴτε» τὸν διὰ μαρτυρίου εἴτε τὸν δι’ ἀσκήσεως 

ἐδέξατο στέφανον" ἐν οἷς ἐγκωμιαστικῶς πάσης 

ἑορτῆς δεσποτικῆς καὶ θεομητορικῆς ἔτι τε καὶ τῶν 

εὐαγτελικῶν θαυμασίων καὶ τῶν «ἀππ᾽ αἰῶνος 

ἐμνήσθη δικαίων’ καὶ αὐτὰς τὰς οἰκουμενικὰς dmo- 

σεμνύνει συνόδους * «ἀλ»λὰ τὰρ καὶ διὰ μονοστί- 

χων «ἡρ»ωϊκῶν ὁ σόφος οὗτος ἀνὴρ «τό» τε 

ὄνομα τοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν πρώτου ἁγίου διαλαμ- 

βάνει!» καὶ τὸ τέλος καὶ τὴν ἡμέραν; τοῦ μηνὸς 

καθ᾽ ἣν ἐτελεις5θη ἐν δὲ roig πρώταις τῶν 

μηνῶν περιλαμβάνει καὶ τὰ μηνῶν ὀνόματα. Et 

sequitur statim : Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλογεῖ... νεέ, 

Ἰστέον ὅτι τὴν ἰνδικτιῶνα ἑορτάζει ἡ τοῦ Θεοῦ 

ἐκκλησία... Porró non est hoc synaxarium versibus 

iambicis dumtaxat concinnatum, μὲ in. catalogo 

notatum reperio (1), sed unus e codicibus M*. 

Mi — Codex bibliothecae S. Synodi Mosquensis, 

VrapIMIR, 353. Syneravium rium mensium a 

Septembri ad. Novembrem, foliorum 282,5acc. X TIT 

exaratum, sub hoc titulo : Συναξάριον τῶν ἅπαν- 

ταχόθεν τῆς οἰκουμένης ἁγίων διαλαμβάνον 

συνεπτυγμένως ὅθεν τε ἦν ἕκαστος καὶ ποῦ καὶ 

πότε καὶ πῶς, εἴτε, φημί, bv ἀθλήσεως εἴτε ἀσκή- 

σεως τὸν βίον διήνυσεν᾽ ἔτι τε καὶ περὶ τῶν δεσπο- 

τικῶν καὶ ἑτέρων ἐπισήμων ἑορτῶν ol δὲ στίχοι 

συνετέθησαν ἄγαν ἀρίστως ὑπὸ Χριστοφόρου 

πατρικίου καὶ ὑπάτου τοῦ Μιτυληναίου, οἱ μὲν 

ἰάμβοι elc.. Negue hic liber neque qui mox sequitur 

μὲ Bruxellas milteretur concessum est. At ea. quae 

ex utroque profert Vladimir (2) satis ostendunt 

eos inter codices M* collocandos esse. 

Mk — Codex bibliothecae S. Synodi Mosquensis, 

ViyapIMIR 354. Synagarium sex mensium a Septem- 

bri ad Martium, foliorum 252, an. 1995 exaratum 

cum hac inseriptione Βιβλίον συναξάριον τῆς 

συνόψεως τῶν ἁγίων τοῦ ὅλου χρόνου, ὅθεν τε 

ἕκαστος καὶ ἐκ τίνων ἔφυ καὶ ἐν οἷς χρόνοις καὶ 

εἴτε τὸν διὰ μαρτυρίου εἴτε τὸν δι’ ἀσκήσεως 

ἐδέξατο στέφανον. Quid. rei complectatur, loc. cit. 

docet. Vladimir. 

MI — Codex bibliothecae Caesaraeae Petropoli- 

tanae 567. Chartaceus, foliorum 240,0",275 x 0,10, 

binis columnis saec. XIV exaratus. Synazarium 

sex mensium a Februario ad. Augustum. Incipit 

acephalum in die Sept. 2, et avulso folio deest 

Feb. 27-28. In plerisque ita cum Mc convenit, ut.ab 

60 minutius recensendo abstineri posse existimemus. 

(1) Ouox, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la 

bibliothéque Nationale, 1I. 98. — (2» Sistemati&eskoe opisanie 
rukopisej Moskovskoj Sinodalnoj biblioteki, Mosquae, V(1894), 

Mim — Codez bibliothecae S. Marci Venetiarum, 

CL. 11.187, Nanian. Giac^ 194. Chartaceus, folio- 

vum 368, 07,21 x 0,145, lineis. plenis saec, XV- 

XVI exavatus. Menaewm. Aprilis fine mutilum. 

Jc. fol. 1: Μὴν ἀπρίλλιος ἔχων ἡμέρας λ΄... Εἰς 

τὴν a' ... Ita. compavatus est, ut nunc magis concor- 

det cum. Mo, v. g. April. 1, 4 (add. Γεώργιος ὁ ἐν 

τῷ Μαλαίῳ), 5 (deest Πομπήϊος), 6 (Ἀντωνὶς loco 

ἸΠλατωνίς), 7, 9 (deest Εὐθυμίου), 10, 12, 16 (add. 

Εἰρήνης), 17, 22, 23. (add. " Akckávopa E. t., Εὐσε- 

βίου, Νέρωνος xrÀ.), 24 (add. rursum Εὐσεβίου); 

nünc vero cum Mo : April. 2, 3, 8, 11, 18, 14, 15, 

18, 19, 20, 25, 26 (om. Ἰοῦστα), 80. April. vero 21 
haec habet : "lavvovopíou κτλ, -— ᾿Αλεξάνδρας. — . 

Ἀναστασίου τοῦ Ziatrov. — Μαξίμου. --- Ἀπολλὼ 

κτλ. (n. ὅλ 

Mv — Menaea Venetiis edita, quorum comme- 

morationes omnes inter synacaria. selecta reponen- 

das esse censuimus, ui lector eas facilius cum 

codicibus conferre possit. Exemplum autem quo 

usi sumus tomis sequentibus constat : Μὴν Σεπτέμ- 

Bpioc, παρὰ τῶν κληρονόμων Χριστοφόρου τοῦ 

TZavérov, 1592. — ̓Οκτώβριος ibid. 1592. — Νοέμ- 

βριος ibid. 1593. —— Δεκέμβριος παρὰ Πέτρου υἱοῦ 

τοῦ ποτε Χριστοφόρου τοῦ- Τζανέτου, 1595. — 

᾿ανουάριος ibid. 1595. --- Φευρουάριος ibid. 

1596. — Mápmoc ibid. 1596. — ᾿Ἀπρίλλιος, παρὰ 

᾿Αντωνίῳ τῷ Πινέλῳ, 1603. — Μαῖος, παρὰ Τέτρου 

κτλ. 1588. — Ἰούνιος ibid. 1591. --- Ἰούλιος ibid. 

1591. — Αὔτουστος ibid. 1591. 

Mr — Menoea Homae edita 1888-1902, de 

quibus infra, Nomina sanctorum inter synazovia 

selecta. recipere non inulile duximus. 

8 10. Synaxaria et menaea typis edita. 

Synaxariorum graecorum. notitiam. aliquam 

Latinis primus subministravit Henricus Canisius, 

qui anno 1602 Menologium graecorum ex biblio- 

theea el interpretatione Gulielmi Sirleti Cardinalis 

edidit (3) quod ideo Menologium Sirleli nuncupari 

solet. Ab Andrea. Schotto- S. I. opusculum acceperat 

Canisius, in quo emendando se usum fuisse fatetur 

typico S. Sabae, horologio, menaeis aliisque Grae- 

corum libris impressis. Opusculum in. serie monu- 

anentorum ad. an. 1095. reposuit. Iac. Basnage, eo. 

sola ductus. ratione quod. Menologio Basilii dicto 

(B) posterius esse videretur (&). Porro synazarii 

Sirlelioni codex graecus frustra quaesitus est, nec 

mirum. Nuspiam enim synaxarium graecum exsti- 

tisse similem referens. faciem, tot α mobis perlecti 

codices manifestum. faciunt. Recte de libro. sensit 

D. Papebrochius, qui, quotiens illo wsus est, merum 

excerptum esse, idque levi opera collectum e menaeis 

editis nonnullisque codicibus, pronuntiavit, Elogia 

enim pro. lubitu. resecuit; epitomator, vel etiam 

suppressit, et hinc inde elogii loco versiculos assum- 

psit, quos magnorum menaeorum. auctores fere ὦ 

Christophoro Milylenaeo. amutuati sunt. Celerum 

514-98; 598-39. — (3) Antiquae lectionis tom. 1I, Ingolstadii, 
1602, 730-941; Gaxisius-BaswAoE, Thesaurus monumentorum, 
ΤΙ, 1, 419-99. — (4) Cauisrus-BasnAGE, f. c., 410. 

Cod. Mm. 

Menologium 
Sirleti. 



Menologium 
Basilii. 

Menaea 

Venetiis 
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menaea excusa vel saltem codicem cuim M* intime 

cognatum. praecipue excerpsisse ostendunt. memo- 

viae nonnullae quae ab aliis synaxariis prorsus 

absunt, Nullius igitur pretii est synazarium Sir- 

leti, neque adhibendum ab iis qui Graecorum vem 

hagiographicam | illustrandam. suscipiunt. Non 

temen prorsus eius memoria. abolenda. est, cum, 

poucis exceptis, quaecumque ecclesia. latina, duce 

DBarowio, e Graecorum fastis in suos transtulit, ex 

hoc libello desumpta. sint. " Hlustrissimus Baro- 

nius ,, ita. H. Canisius, ^ hoc ipsum ms. menolo- 

» gium a.Sirleto habuit, quod passim tanguam 

» pervetustum et optimae notae laudat, et ubi Grae- 

» corum menaea citanda sunt, ferme hoc citat iam 

» in notis ad Homanum Martyrologium quam in 

» Annalibus (1). ,, 

Synaxario  Sirletiano successit. Menologium 

Basilii dictum, quod. latine primum editum est ab 

Ughello, et graece, adiecta latina interpretatione, a. 

1. S. Assemani, posiqua ἃ decessoribus nostris 

semesive posterius e codicibus Cryptensibus. prola- 

tum fuerat, Haec iam attigi ubi de codicibus B, 

Bb superius dáxi. Quanta. fuerit synaxarvii. Busi- 

liani fortuna, exponere longum est, cum quaecum- 

que de hoc librorum genere inde a saeculo XVII 

disseruerunt. eruditi, ea vir non ommia ex unico 

exemplari derivavint, quod. integrum. et. omnibus 

sis partibus aequale existimabant. 

His autem libris, quos Latini fere soli legerunt, 

jraecesserant menaea typis exeusa, Graecorum 

ecclesiastico usui destinata quorumque moles ingens 

plerosque. exterrere doctorumque curas arcere visa. 

est. Menaea, quorum nunc volumina singula, 

unum mensem complectentía, nunc duodecim simul 

prodierunt, maximam partem. Venetiis prelo sub- 

decta. sunt. Nostrum autem won est menaeorum 

singulas ediliones. recensere, ewm ea. bibliographo- 

rum provincia sit, quam sedulo excolere coeperunt 

viri doctissimi Aem. Legrand (2) et Phil. Meyer (3); 

quorum operibus usus sum. ut aliqualem menaeo- 

vum iypis editorum seriem texerem. His addidi 

Allatium (&) atque etiam. Bartholomaeum Cutlu- 

musianum, qui menaeis anno 1843 Venetiis impres- 

sis scibu wiila nonnulla praemisit de. antiquis 

horum librorum. editionibus (9). Ex horum porro 

seriptis collatis (addidi autem. nonnulla quae ex 

ipsis inspectis libris collegi) sequentibus sallem 

annis — nam horum seriem non mediocriter augeri 

posse nullus dubito — menaea vel aliquem menaco- 

mum tomum Venetiis in lucem. prodiisse constat. 

Saec. X VJ. An. 1527, 1548, 1549, 1551, 1555, 

1557, 1588, 1568, 1569, 1578, 1581, 1589, 1587, 

1588, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 1599. 

Saec. XVII. An. 1602, 1603, 1607, 1609, 1610, 

1612, 1614, 1621, 1624, 1625, 1696, 1698, 1699, 

1636, 1642, 1643, 1644, 1645, 1648, 1649, 1664, 

1672, 1673, 1675, 1678, 1680, 1682, 1683, 1684, 

1685, 1689. 

{10 Caxisics, E ndiquae lectionis tom. H, 942. — (2) Biblio- 

graphie hellénique, XV? et. XV fe siécle, Paris, 1885, 9 vol. ; 

XFHe s , 1894-06. 4 vol. — (8) Hibliographische Notizen 
in ΒΥΖΑΝΤΙΝΙΒΟΒΕ ΖΕΙΤΒΟΗΒΙΕΤ, HL 357.58; Die theologische 
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Saec. X VILL An. 1714, 1716, 1730, 1732, 1740, 

1749, 1751, 1754, 1755, 1760, 1761, 1764, 1768, 

1769, 1771, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 

1779, 1780, 1783, 1792, 1793, 1795, 1796. 

Saec, XLX. An. 1804, 1805, 1818, 1820, 1843, 

1852, 1877, 1379, 1895. 

Quinam fuerint horum. librorum tum editores, 

ἐμὴν eliam auctores seu potius correctores, ab 

allatis scriptoribus disces. Non ita facile, ut omnes 

norunt, antiquas. menaeorum. editiones in. biblio- 

thecis nostris nancisci contingit. Contra saepius 

occurrit editio, quae anno 1843 novis adhibitis 

subsidiis parata est hoc titulo; 

Σεπτεμβρίου (Ὀκτωβρίου ... Αὐγούστου) περιέχον 

ἅπασαν ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν μετὰ καὶ τῆς 

Mnvoiov τοῦ 

προσθήκης τοῦ τυπικοῦ κατὰ τὴν διάταξιν τῆς 

ἁγίας τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας, διορθωθὲν 

καὶ ὡς ἦν δυνατὸν ἐξακριβωθὲν ὑπὸ Βαρθολομαίου 

Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου. Ἐν Βενετίᾳ 1843. 

Qui haec menaea anibus versari, intelleget 

parum iuvare si quis sciat codices Montis Athonis 

Cutlumusianos Bartholomaeo praesto fuisse, cum 

de codicibus quibus primi menaeorum. editores usi 

sunt, viz quicquam. certi habeamus, praecipuam- 

que curaui eo contulerint correctores viz non omnes 

ut carmina, non autem. wi elogia emendarent. 

Quare a menaeorwm Venetorum exemplaribus 

mutuo conferendis consulto abstinuimus, ne labore 

diuturno et parum utili ab opere necessario avoca- 

vemur. Ea omnia non tantum eiusdem stirpis M* 

esse, sed. et ab uno tandem stipite enata, certissimum 

est. Quonam exemplari nos usi fuerimus, dicimus 

supra, p. XLNL 

Perrara. sunt. exemplaria menaeorum Constan- 

tinopoli anno, 1843 editorum sub hoc titulo : 

Mnvotov: τοῦ Σεπτεμβρίου (Ὀκτωβρίου ... Αὐγού- 

στου) περιέχον τὴν πρέπουσαν αὐτῷ ἅπασαν ἀκο- 

λουθίαν μετὰ καὶ τοῦ τυπικοῦ ἤδη μεθ᾽ ὅσης εἰπεῖν 

τῆς ἐπιμελείας ἐκ τῶν πολλῶν σφαλμάτων ἐκκα- 

θαρθὲν καὶ πολλαῖς προσθαφαιρέσεσι τακτοποιη- 

θὲν καὶ ἀκριβῶς διορθωθὲν παρὰ τῆς κεντρικῆς 

πνευματικῆς ἐπιτροπῆς" ἐκδίδεται τῇ ἐγκρίσει καὶ 

ἀδείᾳ τῆς τοῦ Χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας. Ἐν 

Κωνσταντινουπόλει, ἐκ τῆς τυπογραφίας Ἀνδρέου 

Κορομηλᾶ, 1843, tomi 13, Haec, favente viro dlu- 

strissimo Ioakim III, qui nunc praeest ecclesiae 

Constantinopolitanae, domi evolvere potuimus. 

Porro dis qui honc. menaeorum. Venetorum. emen- 

dationem pararunt, praesto fuerunt. castigationes 

quas medio circiter saec. X V.III collegerat Caesa- 

vius Dapontes, monachus Athonensis Xeropotami, 

codices Laurae εἰ Nicodemi Xuva&opwóTüg. E 

codices quidem. solis canticis emendandis adhibue- 

runt, synacaris Caesarium et Nicodemwm. De 

ANicodemo moz sermo erit; Caesarium autem tres 

codices antiquos el duas editiones Venetas contulisse 

constat. Porro, ut aliquod iudicium ferri posset de 

recensione Constantinopolitana, quae prima fronte 

Literatur der Griechischen Kirche im sechzehnten Jahrhun- 

dert, SropiEN zun ΘΕΞΟΒΊΟΗΤΕ DER TREOLOGIE UND DER Kincgg, 

HI. 6; Leipzig, 1899. — (4) De libris ecclesiasticis graecorum, 

Diss. IL, p. 57. — (9) Μηναῖον τοῦ Σεπτεμβρίου, ιθ΄ -κ΄, 

edita, 

Constantino- 

poli, 

XLiX 

a reliquis diversissima, est, integram. contuli eum 

nostra Me et. Nicodemi editione απ. 1842-46, et 

hane eius esse rationem repperi. 

19 Sanctorum, qui bis vel ter in menaeis Venetis, 

laudabantur, una dumtaxat commemoratio recepta. 

est, Hinc, ut de solo. ense. Septembri loquamur, 

sequentes ex Mo memoriae deletae sunt : Sept. 2: 

Παύλου ἀρχιεπ.--- 5: (H)patóoc. — 6: Mebípvou.— 

7: Στεφάνου, — 9: Στράτωνος. — Ocobipou, 

^AgunovoO, Ἰουλιανοῦ, --- 16 : Μαρτίνου. — Xefo- 

στιανῆς. — 18 : Συμεών. --- 19: Σωσάννης. — 

80 : Μαρτίνου. — Μαξίμου, — 21: Δροζήλης 

(l. Δρουσίλλης). --- 29: Μαρτύρων ἐν Βυζαντίῳ. 

Festorum autem mobilium, quae in codicibus M* 

nuntiontur inde a die Ian. 14. sub hac formula : 

fj ἐν κυρίῳ πάσχα xrÀ,, nulla mentio occurrit. 

39 Elogia sanclorum (si solitas vaviantes lectiones 

omittas et similia) prorsus eadem sunt quae habet 

Mo. Paucissimis in locis elogium legimus ubi in 

Mo. simples, exstat. commemoratio (v. 9. Nov. 7, 

Λαζάρου, Oct. 28, Στεφάνου, Dec. 3, Τατερμουθίου, 

Kóngn, Mart. 2, Θεοδωρήτου, Iun. 6, Ἱλαρίωνος); 

et haec quidem, testibus editoribus, subministrarunt 

tum Caesarius Dapontes tum Nicodemus. 

8. Cómmemorationes omnes quas praeter Mv 

exhibet menaeorum editio  Constantinopolitana, 

iribus minoribus exceptis (Dec. 24, lun. 11, 

Aug. 19), desumptae sunt cum. suis versiculis em 

Nicodemo, ita tamen ut elogia, si quae forte ades- 

* seni, suppressa fuerint. 

Athenis, 

Romae. 

Synaxarista. 

Athenis ekiam recens edita sunt menaea : Mnvotov 

τοῦ Σεπτεμβρίου (Ὀκτωβρίου... Αὐγούστου) rrepié- 

χον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν ἀκολουθίαν μετὰ τῆς 

προσθήκης r00 τυπικοῦ κατ᾽ ἀρχαίαν μέν, νεωστὶ 

δὲ τυπωθεῖσαν διάταξιν τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ 

μετάλης ἐκκλησίας, διορθωθὲν πρώην μὲν ὑπὸ 

Βαρθολομαίου: Κουτλουμουσιανοῦ, νῦν δὲ ὑπὸ 

Ἰωάννου Μαρτίνου ἀρχιμανδρίτου μετὰ πολλῶν 

προσθηκῶν κεκανογισμένων ἀδείᾳ καὶ ἐγκρίσει τῆς 

ἱερᾶς συνόδου τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐν 

᾿Αθήναις, 1896. In praefatione editor lectorem. 

anonet se mazüne usum. esse editionibus Venetis 

aun. 1820, 1855, 1877, enumeratque locos in quibus 

haec nova editio a. praecedentibus discrepat, item 

partes officiorum novaque officia sanctorum recen- 

Horum, quae nunc. primum (μὲ ipse existimat) in 

corpus menaeorum introducta fuere, 

Becentissima omnium est editio Homana, quae 

auspice 1. B. Pitra S. R. E. Cardinali, anno 1888 
edi coepta est, hoc autem" anno 1902; curontibus 

monachis Cryptaeferratae ad. exitum. deducta (1). 

Ex menaeis Venetiis impressis tota pendet, ita tamen 

ut, plerisque commemorationibus suppressis, unius 

tantum sancti praecipui singulis diebus memoriam 

celebret, et. hunc quidem nulla alia exornet lauda- 

tione nisi consuetis versiculis iambicis et hexometro. 

Menaeis mazime affines. sunt. et ad, codices ΜῈ 

referendi libri synaxaristae nuncupari soliti, in 

quibus elogia sonctorum, e menaeis deprompta, 

(Ὁ De hae diximus in Anal. Boll. XIX, 949-43; XXI. 

418, — (9) Lronaw», Bibliographie Hellénique, XV* et 
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lingua. Graecorum vulgari efferuntur. Talem pri- 

aus edidit Maximus Margunius sub hoc titulo : 

Συναξάρια ἤτοι βίοι ἁγίων ἐκ τῆς ἑλληνικῆς γλώτ- 

τῆς μεταφρασθέντα παρὰ Μαξίμου ταπεινοῦ ἔπι- 

σκόπου Κυθήρων εἰς κοινὴν ὠφέλειαν. ᾿ἘΕνετίησιν, 

παρὰ ᾿Αντωνίῳ τῷ Πινέλλῳ αχζ’ (1607). Bifne 

haec editio prince an non, disceptatur; saepius, 

certe vepetita est (2). 

Alium " syngaaristam , edidit Nicodemus mona- 

chus Aihonensis, anno. 1842 iterum typis expres- 

sum : Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ 

ἐνιαυτοῦ πάλαι μὲν ἑλληνιστὶ συγτγραφεὶς ὑπὸ 

Μαυρικίου διακόνου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, μετα- 

φρασθεὶς δὲ ἀμέσως ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ χειρογρά- 

qou Συναξαριστοῦ καὶ μεθ᾽ ὅσης πλείστης ἐπι- 

μελείας ἀνακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, 

ἀναπληρωθείς, σαφηνισθείς, ὑποσημειώσεσι δια- 

φόροις καταγλαϊσθεὶς ὑπὸ τοῦ ἐν μοναχοῖς ἐλα- 

χίστου Νικοδήμου ἁτιορείτου ... Ἐν -Κωνσταντι- 

vounóAe, 1842-46, 13 vol. Duobus etiom tomis 

prodüt Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ 

ἐνιαυτοῦ πάλαι uiv. τῷ δὲ 1819 τὸ δεύτερον 

μεταφρασθεὶς ... ὑπὸ τοῦ ἐν μακαρίᾳ λήξει Νικοδή- 

μου ἁτιορείτου νῦν δὲ τρίτον ἐπεξαργασθεὶς ἐκδί- 

δοται ὑπὸ Θ. Νικολάου Φιλαδέλφεως, ᾿Αθήνησι, 

1868; iribus tomis editus est eodem. anno. 1868, 

ἐν Ζακύνθῳ ἐκ τοῦ τυπογροφείου « 'O Tfap- 

νασσός. » 

Libri praecipuam partem, haud aliter ac. Μαν- 

gunius, ex menaeis desumpsit. Nicodemus, Addidit 

quoque officia quaedam, et libros varios excerpsit, 

quales sunt Θησαυρὸς Δαμασκηνοῦ, Νέον Xeiu- 

νάριον, Παράδεισος, Νέον μαρτυρολόγιον, Νέος 

θησαυρός ef iia porro. Accesserunt praeterea 

sancti nonnulli ex vecentioribus, quos in menaeis 

Venetis frustra requiras, v. g. Sept. 1: 'O &pog 

νεομάρτυς ᾿Αγγελὴς ó ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρ- 

τυρήσας κατὰ τὸ 1680 ἔτος ξίφει τελειοῦται. 

Sept. 3 : 'O ἅτιος νεομάρτυς Πολύδωρος ὁ ἐν τῇ 

νέᾳ Ἐφέσῳ μαρτυρήσας ἐν ἔτει 1794 ἀγχόνῃ 

τελειοῦται eb ἐξα porro. In molis et prolegomenis 

multa lectu non inutilia congessit. potius. quam 

digessit bonus Nicodemus. 

Nicodemo successit K. Chr. Dukakis, qui ceteris 

ampliorem. edidit. synaxariorum vulgarium. col- 

lectionem, cui ttulwn. fecit μέτας Συναξαριστὴς 

πάντων τῶν ἁγίων (Ἐν ᾿Αθήναις, 1889-96), duode- 

cim tomis comprehensam ; singulis autem mensibus, 

inde à lanuario, haec. gemmarum nomina indi- 

dit : "lacri τοῦ νοητοῦ παραδείσου. — Xómoetpoc 

τοῦ v. t. — Χαλκηδιύν. --- Σμάρατδος. --- Σαρδό- 

vuE. — Σάρδιος. --- Χρυσόλιθος. --- Βήρυλλος. — 

Τοπάζιον. --- Χρυσόπρασος. --- Ὑάκινθος. --- Ἀμέ- 

θυστός. Novissimus autem synaxarista. Nicode- 

mum. haud. vetractavit, sed integris officiis, Vitis 

sanctorum prolixis, sermonibus et amplis excerptis 

ix τοῦ ἸΤαραδείσου, ἐκ τοῦ Νέου naprupoloríou 

et aliis eiusdem furfuris libris, quos iam. adduci- 

anus, ditavit. 

XVIe sücle, IL ixx; XVIIe sicle, L 49-52 et passim. 

iv. 

Margunii 

Nicodemi. 

Magnus 

synaxarista. 
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Hos similesque libros absque artis criticae prae- 

sidio conscriptos esse et plebi fere destinatos nemo 

nescit, Solis doctis, e contrario, parata est. sylloge 

Typica. 

CAPUT TERTIUM 

DE SYNAXARIORUM PRAECIPUIS RECENSIONIBUS 

8 1. Synaxariorum summa genera. 

Ex, paucis Si quis sola. codicum, quos modo recensuimus, 
codicibus ope synaxariorum originem variasque recensiones 

decretorie definire tentaret, cum tanta in bibliothecis 

testium copia lateat, quos nemo adhuc audivit, hic 

funem ex harena. efficere videretur. Non ideo tamen 

conf use et absque discrimine codices afferendi erant, 

sed ratio exploranda, qua optini quique secundum 

genera familiasve ordinarentur, reliqui in. greges, 

μὲ dta. dicam, cogerentur, donec, maiore adducta 

librorum manuscriptorum copia, stirpes accuratius 

discernere et a propagine ad. stipitem. ascendere 

liceret. Codicuim, quibus usi sumus, necessitudinem 

quandam definivimus tum. ex ipsis rebus, quibus 

coalescunt, sanctorum. dicó. festorumve memoriis, 

tum ex verbis, quibus illae efferuntur seu elogiorum 

qhrasi, tum ex rerum per dies distributionem. 

amhetypum — Horum igitir momentorum habita ratione, omni- 

bus nostris codicibus communem aliquam esse eam- 

que praecipuam partem seu nucleum, manifestum 

est. Ea autem. constat. eorundem. serie sanctorum 

disdem seu saltem proximis diebus affizorum, quo- 

ruin elogia nunc paulo ampliora nunc contractiora 

disdem fere verbis concepto sunt, dta wt non remotos 

quosdam singulis synawariorum collectoribus fon- 

tes praesto fuisse, sed et proximos, in quibus eaedem 

ves cadem fere ratione ordinatae essent. 

Librum primigenium, a. quo, celeri. omnes, si 

eorum. parlem spectes praecipuam, descendere 

videntur, vel periisse, vel latere, exemplaria, vero 

quae antiquitate praestant P et H nonnisi excerpta 

exhibere vel sallem saepe contracta. esse, in. aperto 

est, Lectorem iamen monitum. velim inter simaza- 

via selecta non paucas exscriptas esse laudotiones, 

dis quas affert S paulo prolizioris, et quae in aliis 

exemplaribus totiens repetitae et sparsae sunt, ut si 

quis a communi omnium fonte derivatas contendat, 

minime 
eruimus, 

mon sim contradicturus. 

lam. inter codices, quos ordine vecensuimus, 

septem praecipua. synavariorum genera facile est 

discernere, quae rerum copia, ordine vel. sententiis 

insignia sunt el quorum H, S, D, F, B, C, M veluti 

antesignanos protuli. De singulis hisce generibus 

dam aliquatenus iudicare fas est tum. ex. iis, quae 

supra dicta sunt ubi de ipsis singulatim agebatur, 

dum ex eorundem compage, uberrümis excerptis 

sed classes 
septem 

vestita, quam inter. synazaria selecta, exhibuimus, 

(1) Supra, p. nav, x-XI. 
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Typicorum ab 4. Dmitrievskij edito (1) in qua 

nonnulla inserta esse synacaria tum maiora tum 

LH 

aninora iom diximus. 

quae in 
generà 

Porro si obiter tantum. inter se conferamus 

cuncia nostra exemplaria, in duo summa genera 

dispesci ea deprehendimus, quorum prius A omni- 

bus omnino codicibus constat praeler. M et sequaces, ᾿ 

alterum codices M* complectitur. Et ipsa quidem 

externa. facie 4 αὖ M* facillime dignoscuntur. 

Etenim, in. codicibus A, paucissimis locis exceptis, A 

duas tantum laterculorum species distinguere est, 

prout alii sancti laudatione ornantur, alii men- 

tione brevissima commemorantur. Et in illis qui- 

dein, postquam sancti nomen pronuntiatum. est, his 

fere verbis : Μνήμη τῆς ὁσίας Θεοδώρας τῆς ἐν 

τΑλεξανδρείᾳ subsequitur οοσίωην : Αὕτη ὑπῆρχεν 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Ζήνωνος κτλ,, d his cero norien 

sancti in casu genetivo, praemisso vel omisso voca- 

bulo μνήμη vel ἄθλησις, simplici muntiatur stilo : 

ἤΆθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Χαρίτωνος, tel : Τῆς 

ἁγίας μάρτυρος Ὀλυμπιοδώρας, mec quicquam 

φραθέογθα. Et iia quidem omnes codices huius 

potissimum 
dividuntur. 

prosapiae. 

Multo aliter habent exemplaria alterius generis. 

Nam praeterquam quod nonnullos sanctos afferunt 

aliis synaxaristis prorsus ignotos, narrationes illas 

* animae utiles , iisdem, wbique diebus affixas, 

quarum. elenchwm. exhibuimus (ad. codd. M, Mo), 

lectoribus praebent. Sed -et- diversa. vatione elogia 

solita et commemorationes inducunt. Dicto enim ^ E! - 

nomine sancii : Μνύμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿ 

Συμεὼν τοῦ στυλίτου, non. ilico sequitur. elogium, 

sed. interponuntur iambici senarii, addito plerum- 

que, sed primo loco tantwm,. versu heroico, diem 

et M*, 

iam IX 
sasculo 

anensis significante : 

Λιτὼν Συμεὼν τὴν ἐπὶ στύλου βάσιν 

Τὴν ἐγγὺς εὗρε τοῦ Θεοῦ λόγου: στάσιν. 

Ὑψιβάτης Συμεὼν σεπτεμβρίου ἔθανε πρώτῃ. 

Jam, ubi exhausta est series sanclorum, qui hocrecentius 

addito elogio laudantur, incipiunt. commemora- 

diones simplices, quibus primo enuntiatur nomen 

sancti n casu recto addita formula πυρὶ (vel ξίφει) 

τελειοῦται 5i martyr fuerit, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. si 

confessor seu asceta, vel alía simili. In codicibus M* 

leguntur quoque identidem elogia anetrica longiora, 

quta. Sept. 11, Sept. 25, Dec. 24 cet. 

Porro libros A antiquius harum terarum 

stadium, referre, codices vero M* recentius, ne 

dicam novissimum, cum satis manifestet ipsa codi- 

cum aetas ct summa rerum quibüs constant, non est 

illud 
antiquius, 

ineunte 

LHI 

eur pluribus. demonstremus. Quanta. autem. sit 

necessitudo M* cum A in dis quae utrisque commu- 

mia sunt, vel ex iis locis deduces quae cum S perpetuo 

contulimus. Si quis autem codices A secundum 

arbiores cognationes partiri vclit, is H*, D*, ΕἸ, 

S? veluti proxime affines in unum (— A") congre- 

gabit, B* seorsim. reponet, seorsim etiam C* qui 

eum uirogue propinguitatem habet, ita ut si sum- 

anam. vei tantum. attendat, hoc schemate codicum 

graecipua genera. complecti possit : 

C 

Et quidem in genere A' proxime coniuncti. sunt 

D* et. F*, quantum. iudicare licet. ex wno solo 

semestri; codicum enim F* altera. pars. reperta 

non est. Cum in codicibus F? fere suppressa. sint 

verba quibus synaziwum locus indicitur, conici 

licet dis constitui recensionem. codicum. .D* usui 

alienae ecclesiae destinatam. Codicum. B* genui- 

mum iniegrumque exemplar deesse iam dimi; in 

eius autem genere exemplaria quaedam reposuimus 

mista, veluti Ba, quod. quidem ex B* οὐ D* coa- 

luisse videlur. Qua ratione codices C* exstiterint, 

singulatim. postea. expendemus. De dis tandem qui 

vel extra chorum. saltare. comperti sunt, vel quos 

cwm, alüs accurate conferre non potuimus, illud. 

saliem addendum est N et Fi, Ra, Rb cum codicibus 

«Α΄ reponendos. esse, et quidem .N magis αὐ S*, ad 

D* vero B, Ea, Rb vefer endos videri. 

8 2. Synaxariorum aetas et auctores. 

Quo tempore et quibus auctoribus synaxaria 

esse coeperint, vetus et ardua controversia est, quae 

fesiimoniis diserte expressis dirimi nequit. Neque 

nominis neque ipsius vei certum vestigium reperiri 

ante saeculum X. in confesso est, neque ullus est qui 

negaverit regnante Basilio LI (976-1025) synaza- 

rium B* exstiisse. Quam aegre quicquam certi 

ex ipsa synamaviorum maleria eruatur, norunt 

quotquot huiusmodi libros tractarunt. Veteres enim 

codices, qui perierunt, perraro absque additamento 

€ librarüs deseripti sunt, sive memorias, quae 

tempore labente in. marginibus appositae fuerant, 

sive aliunde conquisita. in. librum intulerint; adde 

608 saepe parum. accurate scripsisse eb non. pauca 

quae nos quidem maioris momenti esse censemus, 

indiligenter suppressisse. Quave caute proceden- 

dum ei est qui. velit ex his illisve omissis memoriis 

aetatem horum librorum definire. 

δὲ codicum ipsorum rationem. habeamus simul 

et verum in isdem tum admissarum tum omissa- 

vwm, vetustissimum. omnium. synazarium nobis 

vepraesentant codices P et H, uterque diversa 

(1) Létopis. istovilo-philologi&eskago obS&estea, Odessa, 
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vatione contractus et a librariis neglegenter. habi-. 

tus. Quo tempore editum. fuerit synazarium P, e 

anemariis formulisque in tota farragine conquisitis 

deducere conatus est. .N. Krasnoseljcev (1). Sunt 

autem hae praecipuae : Dec. 16: Τοῦ áy(ou μάρ- 

τυρὸς Βάκχου τοῦ μαρτυρήσαντος ἐν τοῖς xpó- 

νοις ἡμῶν (f 780) ἐν ΤΤαλαιστίνῃ ἐπὶ Εἰρήνης καὶ 

Κωνσταντίνου ὀρθοδόξων καὶ φιλοχρίστων βασι- 

λέων. — Aug. 7: Μνήμη τῆς ἐν εὐσεβείᾳ γενομένης 

ἡμῶν βασιλίσσης ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις 

Εἰρήνης (f 802), alias autem, Εἰρήνης νέας. -- 

Jul. 26 : Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐγένετο ὁ πόλεμος εἰς τὴν 

Βουλγαρίαν καὶ ὁ θάνατος Νικηφόρου τοῦ βασι- 

λέως καὶ ἄλλων πολλῶν, ἰνδικτιῶνος 9' ἡμέρας Z 

(an. 811). — Oct. 20 : Τῶν ἁγίων νεοφανῶν 

μαρτύρων ᾿Ανδρέου, Στεφάνου, Παύλου, Πέτρου 

καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν (T 767). Quae omnia tali- 

bus verbis nonnisi a scriptore aequali ita. proferri 

potuisse existimabat v. d., proindeque synazarium 

P primo compilatum esse ab homine qui saec, VIII 

exeunte vel LX ineunte vixisset. Neque obstat, ita 

ille, nonnullorum. sanctorum. qui medio saec, IX 

eoque etiam exeunte floruerunt nomina non veticeri, 

veluti Dec, 26 Euthymii Sardicensis (T 840), Dec, 27 

Theodori Sabaitae. (JF 840), lul. 31 Eudocimi 

(f 842), Dec. 20 Michaelis Syncelli (F 843), Oct. 11 

Theophanis Grapti (4 847), Iun. 14 Methodii 

patriarchae (7 846), Oct. 28. Ignatii. patriarchae 

(f 878). Haec enim minine in archetypo lecta 

fuisse, sed postea addita. esse censebat, et quidem 

mondwm- expleto saec, LX, ewm sanctorum. celeber- 

vimorum et mazime patriarcharum qui post Igna- 

tium vixerunt, Photii (ΚΓ 891 [rectius post 8967), 

Stephani (f 893), Antonii (ΚΓ 901) mentio nulla 

occurrat, Alia. anissa facio eiusdem cl. auctoris 

placita, quae praeter rem esse videntur. 

Porro haec vivi doctissimi argumentatio claudi- 

care videtur, neque ulla satis firma ratione ostendi 

gqotest synaxarium. quod primis saec, IX amnis 

editum. fuerit, postea. auctum fuisse, Quod. enim 

dicatur Dec. 16, 8. Bacchum iuniorem passum esse 

ἐν τοῖς χρόνοις ἡμῶν, id. ex fonte accepit. synazxa- 

vista, quemadmodum. qui S composuit, martyres 

sub Diocletiano passos cum Eusebio ἐν τῷ καθ᾽ 

ἡμᾶς διωγμῷ reponit. Irene autem νέα dicitur ut 

ab antiquiore discernatur, quemadmodum Paulus 

Latrensis " iunior, nomine proprio vocatur, ut 

alius a Paulo Thebaeo intellegatur, et Ioannes 

gatriarcha etiam δ νέος nuncupatur in synacariüis 

saec. XII exaratis, licet ille saec, VILI obierit. Et 

ita quoque de martyribus qui νεοφανεῖς praedicam- 

tur, seu quia saeculis sequioribus passi sunt sive 

quia id án libris, quibus utebatur, synazarista rep- 

gerit. Ex his legitime, ni fallor, infero, nequaquam 

certum. vatwmve esse commemorationes recentioris 

aetatis, puta Ignatii patriarchae, non iam a primo 

synaaerista catalogo suo inscriptas fuisse. Nec 

multum efficis ad. synazarii P antiquitatem com- 

probandam, si dicas patriarcharum. seriem. ad. 

Photium, Stephanum, Autonium usque minime 

II (1892), 158-954. 

synaxarium 
exstitisse 

minime 
demonstra- 

tur; 



saeculo X 

antiquiora 
exemplaria 

Sseripta esse 

videntur, 
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esse protractam. De Photio enim. et Stephano silet 

etiam H, qui medio saec. X absolutus esse perhibe- 

tur. Maius in eo momentum ponerem, quod. omnes 

commemorationes sanctorum, qui saec. X obie- 

runt, vel rerum eodem saeculo gestarum in codice P 

omissae sunt. Quis enim credat haec ommia ad 

unum casu excidisse? At vero, quoniam libri litur- 

giei aon huiusmodi sunt, quibus quiequid. novi 

acciderit vel. occurrerit ilico. et. festinanter infera- 

iur, minime certum. esse existimo synazariwm, 

quod codicis P archetypum fuit, saeculo IX non- 

dum absoluto potius quam intra. prima. saeculi X 

decennia. scriptum fuisse. 

Negandwm porro mon est aliquam mecessitu- 

dinem emenaea inier οὲ synacaria intercedere. 

lomwero cantica sacra, quibus praecipue menaea 

constant, viz ante saec. X. in unum corpus colligi 

coepisse vel ex eo patet, quod camomwum longe 

macüna pars a melodis concinnata sint qui 

mediante saec, IX, ut. Theophanes, vel. eo. étiam 

labente, ut. loseph ({ 883), floruerunt (1). Cum 

autem anie hanc aetatem. de synavariis nemo 

quidpiam audisse videatur, eodem. circiter tempore 

eadem concinnari coepisse haud temere conici potest. 

Neque spernendum. ad controversiam. pressius 

definiendam, indicium. desumi posse videtur ex 

epistula. nuncupatoria quae in eodem, quo. syna- 

maium H, codice Hierosolymitano detecta est. 

Fieri non potuisse ut synazarium, quale nunc 

dacel, ab eo scriberetur cuius epistula haec est, 

ostendimus (supra, p. XIV). Probabile autem. exi- 

stimo ex archetypo quod. ille prae manibus habuit, 

quodque pro lubitu sew necessitate contraxit vel 

eliam. forsan auxit, epistulam exscriptam. esse. 

Porro si iisdem, quibus nunc. H, avchetypum com- 

memorationibus. ditatum exstabat, nonnisi post 

annum 950 exarari potuit (supra, p. Xi). δὲ autem. 

codex FH, uti suspicio est, archetypum hinc quidem 

minutum, illinc vero novis memoriis dilatatum 

vefert, altius ascendendum. est. Iamvero synama- 

rium habemus cum H artissime cognatum, sci- 

lice. P, quod. exemplar aliquot decenniis vetustius 

referre videtur. Et illius quidem. exemplaris X, 

quod P.aliqua ratione exhibet, prologum nos habere 

verisimile est. 

Qui vero lune prologum, cum ceteris quos edidi- 

mus, contulerit, facile deprehendet hos. quidem 

hominwm esse quibus opera similia praeluxerunt, 

quique multos se habuisse decessores ultro fatentur 

(Πολλοὶ τῶν ἐπὶ φιλοσοφίᾳ μέγα λαμψάντων 

{τινι vero scriptoris,qui se rem plane novam moliri 

iactat. Iamvero hortante imperatore se scripsisse 

profitetur. Si autem. temporum. ratio habetur. e£ 

simul generis litterarum. quae auspice imperatore 

hac aetate colebantur, de Constantino VII (912- 

(1) Melodorum nomina diligenter notavit in recensendis 

menaeis tum  Cryptoferratensibus tum —Carbonensibus 

A. Roconr, Codices Cryptenses, 289-333. Argumentum atti- 

git V. Jaaió, Carminum christianorum versio palaeoslove- 

nieo-rossica. Menaea Septembris, Octobris, Novembris. 

Petropoli, 1886, 1-11. Cf. quoque Cunisr-PananikAS, Aniho- 

logia graeca carminum christianorum, Lipsiae, 1871, 

xubuv. — (2) Supra, p. t; SAKKELION, Κατάλογος τῶν 

969) sponte cogitatio subit, nisi Leonem VI (886- 

911) im quem. omnia forsitan. non minus apte 

quadrant, praeoptemwus. Et haec quidem de anti- 

quissimo synazario. 

Saeculo X vel X1 ineunte ceteras recensiones viz 

mon omnes, quas habemus, si M* excipias, exsti- 

tisse ex 90 patet, quod memoriarum series continuae 

in. ipsis contentae ultra. saeculum X non progre- 

diuntur; quae autem. in. nonnullis exemplaribus 

commemorationes reperiuntur hae aetate recen- 

lores, adventiciae videntur et corpori synazarü 

doin constituto velut intersitae. 

Codicum M* archetypum. non prius quam 

saec. XII exeunte exarari potuisse, — et probabi- 

lius saec. XIII eastitisse — ex eo deduco, quod 

omnibus exemplaribus nonnullae laudationes post 

anedium. saec. XII conscriptae. communes. sint, 

lüud iamen nolandum. est, perpauca in. tisdem 

reperiri quae e fontibus saec. X sequioribus certo 

ananasse videantur. ᾿ 

Quinam dli fuerint qui synaxaria collegerunt, 

id ex ipsis codicibus, ut verum fateamur, eruere 

mon est. Longe enim maazima. horum librorum pars 

avillum. auctoris nomen praefert, et ex collatis 

grooemiis codicum. K et L, quorum alterum quen- 

dam Petrum, alterum Eliam. nescio quem iisdem 

laudibus ornat (adde prologum L ex alieno; codice 

assumptum loco indebito collocatum esse), id unum 

discimus omnia quae de auctoribus feruntur, dubio 

et incerta esse. 

Mauricius. diaconus Magnae ecclesiae. velut 

auctor synacariorum passim . praedicatur (2). 

Quisnam ille fuerit quave vimerit aetate, memo 

adhuc enarravit ; neque de eo quicquam. in. codici- 

bus reperire contigit (3), et per litteras snterrogatus 

v. cl. 4. Papadopoulos- Keraméus, qui partium 

orientalium. bibliothecas plerasque  perlustravit, 

Mauricii nomen a. se n nullo synacario manu 

exarato lectum. esse. vescripsit. Mauricium, diaco- 

mum, quem ipse Margunius ignoravit, in natura 

rerum nuspiam exstitisse verisimile est. 

Maioris momenti sunt quae nuper. attulit lau- 

datus A. Papadopoulos-Kerameus, ut. ostenderet 

Nicephorum. Callistum «auctorem, esse synazarii 

cui titulus Βιβλίον συναξάριον τῆς συνόψεως τῶν 

ἁγίων τοῦ ὅλου χρόνου κτλ, (4). Legitur enim, in 

typico cod. Sabait. 635, ad diem Jan. 30 ᾿Ἄνατγι- 

νώῴώσκομεν δὲ τὸ ἐγκώμιον τοῦ Εὐχοΐτων εἰς 

δόσεις β΄" τὰς δὲ λοιπὰς ἀναγνώσεις ποιοῦμεν εἰς 

τὴν σύνοψιν τῶν βίων τῶν ἁτίων, οὖς συνε- 

γράψατο ὁ κυρὸς Νικηφόρος ὃ Ξανθόπουλος 

ποιοῦντες καὶ αὐτὸ δόσεις β΄. Optimum procul 

dubio indicium, quod veluti. decretorium. testimo- 

nium libenter acciperem, nisi constaret synavario- 

mum. inscriptiones quandoque perperam eonceptas 

χειρογράφων τῆς ἐθνικῆς βιβλισθήκης τῆς Ἑλλάδος, 183.— 

(3) In codice Athonensi Panteleem. 62 (Lawemos, Cata- 

logue of the greek manuscripts on Mount Athos, ΤΙ, 988), 

saec. XIII, exstat Μαυρικίου τοῦ διακόνου Συναξαριστὴς 

εἰς τοὺς κατὰ Μάρτιον μέχρι καὶ Αὐγούστου 
ἁγίους .Verum 

id auctoris catalogi lemma esse eo inagis existinfo, quod 

codex mutilus est. — (4) Νικηφόρος Κάλλιστος- Ξανθό- 

πουλος, ΒΥΖΑΝΤΙΝΊΞΟΗΕ ZEITSCHRIFT, XI (1902), 41, 

alia 
saeculo XI 

et saec. 

XIL-XHI. 

Auctores 
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feruntur. 

Sancti 
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esse (supra, codd. Mg, Mh), nec prona. esset. cou- 

fusio eum. synazarüs Triodii, quae in codicibus 

Nicephoro Callisto diserte adseribuntur (1), vel eum 

libello qui nuncupatur τοῦ λοτιωτάτου Νικηφόρου 

τοῦ Ξανθοπούλου συνοπτικὴ σύναξις τῶν ἁγίων 

τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν δεσποτικῶν 

θείων ἑορτῶν (2). Aliud adduxit argumentum 

laudatus v. d. e codice Sabait. 150, in quo synaca- 

viis Triodii et alis opusculis, quorum omnium 

Nicephorus auctor est, praefizwm est Βιβλίον 

συναξάριον τῆς συνόψεως τῶν ἁγίων τοῦ ὅλου 

χρόνου κτλ. (8). Quis tamen non mirabitur cetera 

omnia veluti Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθο- 

πούλου expressis vocabulis tradi, solum synaxa- 

vium sanctorum, quod in wno codice cum. Trriodio 

colligi inusitatum non est, ejus nomine inscriptum 

mon, esse? . Adde in. typico Saboitico synacarium 

mon plane accurate designari, — σύνοψις enim 

dicuntur diversae stipilis codices, — neque adhuc 

salis constare antiguissimos ex codicibus M* 

Nicephorum ipsum. aetate nom superare. Novas 

idcirco exspectare rationes, quibus opinio roboretur 

Nicephorum. Callistum. synazarii M* auctorem 

6886, pernecessorium existimo. 

8 3. Reeensio codieum C*. 

Synaxaria omnia, quae vecensuimus, usum 

ecclesiae Constantinopolitanae referre, ita tamen ut 

nonnulla aliarum. ecclesiarum usibus. accommo- 

data esse videantur (ut F*), supra diclum est. 

Quaestio aulem. oritur de codicibus ΟἿ, — cuius 

generis nullum repperi qui non. e quadam ecclesia. 

Jialiae vel Siciliae advectus sit, — referantne 

recensionem italo-graecam synazarii Constantino- 

politani. Archetypum. codicum ΟΝ im Siciliam 

Calabriamve e partibus Graecorum allatum. esse, 

non vero in Italia compositum, eo suadetur quod, si 

unum excipias latereulum Dec. 10 in uno codice C, 

mihil in dis veperiatur prima manu insertum quod 

usum, proprium. ilalo-graecum. veferat. Quoniam 

autem. de synaxariis italo-graecis sive minoribus 

8ive matoribus non semel a viris doctis disceptatum 

est (4), argumentum. paueis expedire iuvat. Né 

autem. ulla rerum. confusio oriatur, usum. italo- 

graecum minime intellego commiztionem quandam. 

rituum. graecorim, cum. ritibus romanis, qualem 

manifestant. kalendaria aliquot vel typica, v. g. 

typicum — Bovense (5), kalendarium | Tropeense 

(cod. Cryptoferrat. V. B. HD, cewiusque vestigia 

admodum perspicua exstant in typico S. Bartholo- 

maei, v. g. ad diem, Nov. 1: καὶ κατὰ Ῥώμης 

ἐκκλησίαν τῶν ἁγίων πάντων, ef Nov. 2 : καὶ κατὰ 

Ῥώμης ἐκκλησίαν μνήμη τῶν κεκοιμημένων (6). 

Usum italo-jraecum. deduco e Proprio sanctorum 

quod ab ecclesia Romana ecclesiae Siculo-Calabrae 

(1) Supra, 1v, not. 8. — (2) Catal. Gr. Paris. 991. — 
(3) Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη, IT. 231-34, — (4) P. ManmIN, 

Quatre anciens manuscrits du Nouveau Testament, Revo 

DES Screces EcoLésrAsTIQUES, ΠῚ (1886), 5-33; C. H. TunxERG, 
Some new members of the * Ferrar Group , , 'Tug Jovnsai 

OF THEOLOGICAL sTUDIES, I (1899), 117-25 ; J. Rewper-Hannrs, 

Further researches into the history οὔ the Ferrar-Group, 

ninime mutwatae sunt, eb quod in sequentibus 

aliquo inodo adumbrabitur. 

Primo. loco. notandum. est, duplez esse genus 

memoriarum. de sanctis Siculis vel italo-graecis, 

alterum quod ceteris synaxariis cum. C* commune 

est, alterum. de quo omnes praeter C* concorditer 

silent. Et illorum quidem, quos ecclesia. Constan- 

tinopolitana im suos fastos admisit, praecipuae 

anemoriae sunt : 

Oct. 31. Μαρκιανοῦ ἐπ. Συρακούσης. 

Νου. 68, Λουκᾶ ἐκ πόλεως Ταυρομενίου. 

Νου. 341, Γρηγορίου ἐπ. ᾿Ακραγαντίνων m. 

Dec, 131. Λουκίας. 
lon. 219. Ζωσίμου ἐπ, Συρακούσης. 

Feb | 51 ᾿Αγάθης. 

Feb 94, Μαρκέλλου, Παγκρατίου ἐπ. Tàupo- 

μενίου. 

Feb. 313, Λέοντος ἐπ. Κατάνης. 

Mart. 911. Βηρύλλου ἐπ, Κατάνης. 

Mari. 381. Νίκωνος κτλ. 

Mart. 24. Σεβήρου ἐπ. Κατάνης. 

Mai 103, ᾿Αλφειοῦ, Φιλαδέλφου κτλ. 

. 1. 59, Στεφάνου εἰς τὸ Ῥήγιον κειμένου. 

Iul — 91 Πατγκρατίου ἐπ. Ταυρομενίου. 

Aug. 181, Εὔπλου. 

Aug. 34:, Βαρθολομαίου ἀπ. 

Aug. 80. Φαντίνου (etiam. Nov. 149). 

Quae mox sequuntur memoriae, solis nostris 

codicibus C* inscriptae sunt, e& mulla, μὲ dictum 

est, praeter unam Lucae (Dec. 10), in ipso corpore 

synaxarii, sed ut plurimum in marginibus. 

Nov. 6. Aeovápbov. 

Dec. 10. Νουκᾷ, 

Feb. 28. ᾿Ιωάννου τοῦ Θερίστου. 

Mai 1. Γεωργίου (7 1182). 

Mai 1. Μαύρου. 

Mai 2, Οὐλίβας. 

Mai δ. Νέοντος τοῦ ᾿Αφρικανοῦ. 

Mai8, 9. Νικολάου ἀνακομιδή. 

Mai 12. Φιλίππου τοῦ ᾿Αργυρίου. 

Jun. 8. Λουκᾶ. 

Jun. | 38. Κόνωνος. 

lun. 15. Bírov. 

Jun. 18. Καλογέρου. 

lul 15. «Σινάτορος, Βιάτορος καὶ» Δομινάτας. 

Iul 34. Φαντίνου. 

Aug. 17. "Hio τοῦ νέου. 

Aug. 17. ᾿Αγάθης ἀνακομιδή. 

Aug. 19. Βαρθολομαίου ἀρχιμανδρίτου. 

Et his quidem. nominibus, quae ex codicibus 

nostris desumpsimus, proprium, sanctorum italo- 

graecum minime absolvi lector advertat. Ut 

enim omitamus catalogos, quos variorum ope 

librorum, composuerunt Fiore (T) Rodotà (8) 

London, 1900, 1-24; Anal. Boll. XXL 23-28. — (5) Anal. 

Boll. XVII. 453-55. — (6) Toscax, Ad typica Graecorum ac 

praesertim, ad. (ypicum, Oryptoferratense S. Bartholomaei 

abbatis animadversiones, Romae, 1864, 81.— (7) Della Cala- 

bria illustrata, Napoli, 1 (1743), 467-90. — (8) Dell" origine, 

progresso e siato presente del vito greco in. Italia, Roma, II 

(1760), 104-108. 
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Caietanus (1), alios. plurimos e codicibus mazime 

liturgicis desumereest, quorum sequentes recensemus 

e codicibus Cryptoferratensibus et  Messanensibus 

praecipue acceptos (2), quoniam diudicandis syna- 

maris sew menaeis italo-graecis, si quae forie 

in. bibliothecis abdita. reperiantur, utilia fore cen- 

Seas : 

Sept. 11. 'HMoO τοῦ ἐν Καλαβρίᾳ (Men. Cry- 

ptof). 

Sept. 10. Σινάτορος, Βιάτορος, Κασσιοδώρου 

καὶ Δομινάτας (Men. Cryptof.). 

Sept. 19. Νικάνδρου (Typic. Messan.). 

Sepi. 96. Νείλου τοῦ νέου (Men. Cryptof-.). 

Nov. 11. Βαρθολομαίου (Men. Cryptof-). 

Dec. 17. Ἐγκαίνια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς 

μονῆς τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νεί- 

λου (Eclogad. Cr'yptof-). 

Dec. 28. Νήφωνος (Typic. Cryptof. εἰ Messan.). 

Mart. 10. Ἐτκαίνια τοῦ ἁγίου ναοῦ ἡμῶν «τοῦ 

Σωτῆρος» ( Typic. Messon.). 

Νικοδήμου (Cod. Mess. 30). 

φιλαρέτου (Typic. Messan.). 

Mai 8. Θοαύματος τοῦ ἁγίου Μιχαὴλ ἐν Γαρ- 

- χάνῳ (Typic. Cryptof.). 

Mai 10. Κατάλδου (Cod. Cryptof. V. o. VD. 

lun. 14. Γερασίμου (Cod. Messan. 30). 

Synaxarii sanctorum. dfalo-graecorum, quos 

dicimus, elogiis prolizioribus ad normom  cetero- 

rum aucti nullum. delezximus vestigium. Sancto- 

rum Cryptoferratensium. Nili. et Bartholomaei 

synaxaria exstant in codicibus distinctis (codd. 

Cryptoferrat. B..g. IL, IID, e brevis enarratio 

de S. Mauro (Mai 1) in folio segregato iacet ita 

comparato, ut nullo pacto ὦ synaaario deractum 

videatur (Cod. Cryptoferrat. V. B. XXXVIUD. Neque 

obstat hinc inde im codicibus C*, ubi memoria. 

nuntiatur sanctorum. italo-graecorum, formulam 

addi τήτει τὸ συναξάριον ... Ha v. g. ad diem Iun.3 

in cod. Cg : tfjrei συναξάριον τοῦ ἁγίου Κόνωνος 

εἰς τὴν ς΄ τοῦ μαρτίου μηνός, Die enim. Mart. 6 

non de hoc S. Conone agitur, sed de Conone hortu- 

lano. Ex dictis haud improbabiliter inferendum 

censeo synaxarium maius ialo-graecum, proprii 

atominis nullum wnquam exstitisse. : 

CAPUT QUARTUM 

DE SYNAXARIORUM | FONTIBUS 

$1. Synaxariorum fontes in universum. 

Bi quis summas tantum, ves considerare velit, 

ires polissimwm. synazariorum paries attendat 

oportet, elogia dico sanctorum festorumque enar- 

rationes, breves de. iisdem. commemorationes solo 

fere eorum nomine. absolutas, et ea tandem quae 

liturgicum ecclesiae usum referunt. Primum genus 

verum e menologiis fluvisse, lertium autem e typicis 

regiae civitatis, viz non per se patet. De commemno- 

rationibus aliisque rebus minoribus postea, sermo 

erit. 

Hilogia paene universa, quibus synazaria quae- 

vis praecipue constant, e documentis qroliaio- 

vibus contracta. esse nemini dubium. videtur. Et 

horum quidem pariem non exiguam integre serva- 

tam in codicibus habemus; reliqua perierunt suique 

vestigium in solis synavariis reliquerunt. Jomwero 

synasariorum. scriptores non. Vitas Passionesque 

sanctorum. ubique dispersas sua dndustria, colle- 

gisse et ad normam fastorum. ecclesiasticorum 

ordínasse, sed in menologiis collectas accepisse, tota 

horum librorum vatio clamat, ita ut synazariwm, 

si simplicioribus memoriis destitutum sit, menologi 

totius anni in uno volumine collecti. effigiem. vefe- 

rat. 

Non unum in menses duodecim distributum 

Vitarum. Passionemque corpus exstitisse norunt 

(4) Vitae sanctorum. Siculorum, Panormi, 1 (1657) in 

principio. — (2) Menaea, eclogadium et iypicum Crypto- 

ferratense ap. Toscawt, 4d. Typica Graecorum ... animad- 

quotquot manu scriptos codices evolverunt, et prae- 

cipuam quandam partitionem ánductam esse meno- 

logiorum quae * metaphrastica ,, dicuntur et.quae 

* antemetophrastica ,. Cum autem ante hos paucos 

annos plurimum. disceptaretur quaenam tándem. 

Symeoni. Metaphrastae adseribenda essent. quae- 

nam abiudicanda, factum. est ut eodem, tempore, 

e. cl. A. Ehrhard et nos ipsi nodum solvere cona- 

vemur, et utroque, quid: alter ageret, ignorante 

diversamque viam sequente, eodem uterque gertin- 

geret ei vix: non similia colligeret. Cum de his alias 

fuse dixerim (3), hic adnotasse sufficiat nostra, sen- 

tentia menologiwm α Symeone Metaphraste saec. X 

exeunie concinnatum, esse, ea ratione ut Vitas 

JPassionesque sanctorum € gristinis anenologiis 

acceptas parlim suo stilo ornavet, gartim integras 

vel vix. immutatas in librum cooptaret; materiam 

vero iia ordinasse μὲ plerumque diebus singulis 

singulos sanctos assignaret, plurimos tamen dies, 

macime in. posteriore semestri, vacuos relinqueret. 

Menologiorum quae ante Metaphrastem collecta 

aunt, diversa ratio est. Nam praeterquam quod de 

pluribus sanctis eadem die non raro agunt, nullos 

vel certe paucissiinos dies omittere solent. Praeterea, 

si maiores sanctos, quos vocant, excipias, quibus cer- 

tus dies ubique sacer habetur, exemplaria eiusdem 

mensis minime consonant et quae in uno. praeter- 

misso sunt ex alio complentur, neque tisdem sancti
s 

versiones, 74-100; iypieum Messanense in eod. biblioth. 

universit. Messanensis, 115. — (3) Anal. Boll. XVI, 311-29; 

XVII, 448-52. E 
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de grege, ut aiunt, eadem ab omnibus dies assigna- 

tur, Hinc,qui unius mensis diversa, miscuerit exem- 

plaria, abundantius quam, cetera, suni exemplar 

conficiet, cuius epitomen accurate exhibent synaza- 

ría nostra. 7 

Neque enim multis ostendendum existimo eos, qui 

recentioribus primum, synaxaria collegerunt, antiqua menologia 

aliisve libris 

contracta 

excerpsisse, cum, eliam. si temporum. vatio nulla 

habeatur, tot. sanctorum. elogia, veferant, quibus 

caret. Symeon . Melaphrastes. At si de synazariis 

quaeras quae vecentius collecta. vel retvactata, sunt, 

utrum, in dis saltem. elogiis, quae utriusque generis 

menologiis communia sunt, Symeonem adduzerint, 

dd in nonnullis accidisse respondendum est, ut in S, 

ubi Sept. 15, in elogio Symeonis Stylitae, uera- 

φράστικὸς λόγος saltem per transennam indu- 

citur, vel eliam in ΜΓ ἢ, ad diem Oct. 26. Ceterum 

Vitarum antiquarum, quas Metaphrastes retracta- 

vit, antiquiorem. phrasim in. plerisque locis, ubi 

utraque recensio conferri potuit, deprehendere mihi 

visus Sum. 

Quamquam autem maxima pars Vitlarum, quas 

dn epitomen redegerunt synaaristae, in menologüis 

reperta. est, non ideo tamen, asserimus nulla. alia 

seripta hagiographica, quae im menologia num- 

quam recepta sumt, ab üsdem fuisse in breve 

coacta. Librum enim Theodoreti, qui. Φιλόθεος 

ἱστορία inscriptus est, ut unum afferam exemplum, 

nuspiam in partes decisum, nisi simul contractum 

in. synazariis, adhuc reperire contigit. Qua de re 

lectorem semel monuisse sufficiat. 

Ew centenis, quae altulimus, exemplis facile 

deducitur. qua. ratione munere suo functi fuerint 

epitomatores. Nempe. qui primi prolizorum libello- 

rum materiam. paucis coariare tentarunt, satis 

sollerter, multo minus et quandogue inepte qui iam 

semel coutraeta, iterum. contrahere tentarunt. In 

plerisque elogiis nihil reperies quod in Vita proliza 

. haud legeris, non tamen semper perspicue prola- 

aliquoties 
interpolata 

tum, neque ipsis verbis, quibus auctor usus fuerct, 

accurate expressum. Hoc monuisse necesse erat, ne 

statim, ubi vocabulum occurrerit, quod. iu. Vita 

antiqua desideratur, synavaristam ex alio quodam 

fonte rem. sumpsisse existimes. Exemplo id illu- 

strare iuvat. Ubi in Actis S. Perpetuae habetur 

εἶδον κλίμακα χολκὴν θαυμαστοῦ μήκους, ἧς τὸ 

μῆκος ἄχρις οὐρανοῦ (n. TV), legitur in codice B, 

Feb. 2 : καὶ θεωρεῖ f ἁγία κατ᾽ ὄναρ σκάλαν 

χαλκῆν φθάνουσαν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανόν. Hinc 

deduxit quispiam. synacaristam aliam Passionis 

Perpeluae versionem, inspexisse (1). lamvero ex 

codice Cb attulimus elogiwm quod. certo certius ex 

eodem fonte provime haustum est, ez quo et B est 

desumptum; in illo autem Cb legimus : xoi δρᾷ f 

ἁγία TTeprreroón. κλίμακα χαλκῆν (ufra, 440 10). 

Nolim equidem contendere eos qui eynazaria ex 

menologiis contrazerunt, nihil umquam ex ingenio 

vel alienis quibuslibet ex fontibus hausta suis nar- 

vatiunculis imaniscuisse. Illud. identidem factum 

esse constat, puta, a. Be, qui in elogio SS. Apphiani 

(1) S. Anwrraag. Βοβῖνβον, The Passion of S. Perpetua, 

et. Aedesii, April. 2, haec scripsit de S. Aedesio : 

Ἰδὼν τὸν τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἄρχοντα ... δραμὼν 

ἔπληξεν αὐτὸν μετὰ ῥάβδου, ὅθεν πολλὰ βασα- 

νισθεὶς xv, eum Eusebius ito loquatur : καὶ λόγῳ 

xai ἔργῳ τὸν Ἱεροκλέα καταισχύνει, αὐτοχειρίᾳ 

πληγὰς ἐκτείνας αὐτῷ κατὰ τοῦ προσιύπου χάμαι 

τε βαλὼν ὕπτιον ἐπὶ τῆς τῆς τύπτων τε ἅμα καὶ 

παραινῶν ... (2). Aliunde certe advecta. sunt. quae 

de vuliu οὐ forma nonnullorum. sanctorum. in 

synazario S aliisque leguntur; sed. de his infra. 

Cave praeterea ne in. fontem ignobun veftindas 

quaecumque synaxaristae incaute peccaverunt, 

quta nimio historiam. contrahendi studio, μὲ cum 

contuleris elogium S. Mocii, Mai 11, quale effertur 

& Bo, cum phrasi codicis 8. Illum. enim multa 

ignorasse diceris quae hic accurate profert, v. g. 

cuiusnam. ecclesiae. l'uerit. presbyter, quo nomine 

vocarelur. praeses, quaenam, sustinuerit tormenta, 

eb ita porro; et quod. maioris est. momenti, alio 

loco passus dicitur αὖ alterutro, Heracleae a. Be, 

ab S autem. Constantinopoli. Utrumque codicem 

conferentà ves ilico plana fiet : 

Bc 8 

Εἶτα πέμπεται εἰς Tiéumerat πρὸς Φιλιπ- 

Ἡράκλειαν τῆς Θράκης; πήσιον ἐν Περίνθῳ πό- 

ἔνθα τὴν κεφαλὴν ἀπο- 

τμηθεὶς éráqn. 

λει τῆς Θράκης, ἣ νῦν 

Ἥράκλεια λέγεται, κἀ- 

κεῖθεν ἐπὶ τὸ Βυζάν- 

τιον στέλλεται, ἔνθα 

τὴν διὰ ξίφους λαβὼν 

ἀπόφασιν τὴν κεφαλὴν 

ἀφαιρεῖται, N 

Cetera. omnia, quae. diximus, eadem ratione & 

Bo vesecta, sunt, θὲ utrumque elogium: a. Passione 

S. Mocii, quae in menologiis inedita iacet, fluxisse 

indubiwm est. 

De diebus quibus vario synazaria eosdem sanctos 

colendos proponunt, aliquid. addendum est. Ec» col- 

latis codicibus, quos attulimus, man ifestum est diver- 

sitatem saepe ex libidine vel ex. levitate inductam, 

et errores inde non, varo profectos, quod a. libra- 

vio, haud recte inspecta formula Μηνὶ τῷ αὐτῷ ... 

vel τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ...,ὄ dies nonnulli a praecedentibus 

gerperam. distincti fuerint. vel indebite commisti. 

Quae causa. vel alia οἱ similis effecit ut tot sancti 

alio in aliis synazariis die, αὐ vióino tamen, lauda- 

rentur. 

Porro unwm eundemque sanchum in codem 

synaczario semel iterumque, vel in diversis synaxa- 

riis diebus multum, distantibus laudari non ita 

varo contingit. Dubiwm plerumque. solvunt hoc 

acto ui unum diem. sancti natalem. esse. pronun- 

üent, alterum translationis. reliquiarum. Quod. 

monmumquam vecie dictum. existimo, pula de 

S. "Theodoro duce, cuius. Feb, 8? ἄθλησις, Iun. δ᾽ 

μνήμη ἤτοι ἀνακομιδὴ in codice S, in aliis codicibus 

utroque die ἄθλησις nuntiatur. Sed talis plerumque 

coniectura fallax est, cum. saepe aliis ex causis 

eadem memoria iteretur. Id enim. interdum em eo 

"Texrs Asp Sruptzs, I, 9, 22. — (2) Anal. Boll. XVI, 127. 

vel male 
tractata; 

diebus 
non suis 

etiam iterato 



memoriae 
inseriptae. 

E typicis 
synaxes, 

ecclesiarum 
urbis 

LXUI SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM LXIV 

declarandum. est, quod. synazarista, variis menolo- 

giis usus est,totiensque sancti cuiuspiam memoriam 

suis fastis inseripsit, quotiens eius Vita. occurre- 

bat. ldem dicito de memoriis quae e kalendaviis 

forte desumpsit. Sed et saepe ubi memoria perperam 

dteratur vel alieno die reposita, est, synavaristae 

'erassa neglegentia. culpanda. est, ut cwm. Eb. inte- 

grum paene diem. Mai 28 in. Mai 20, Iul. 30 in 

Jul. 17 transtulit, vel quando quae uno die, puta 

38 Oct, nuntiabantur, in. eandem. diem. alterius 

mensis, 28 Dec., reposuit. Et huius quidem generis 

errorum tot habemus exempla, ut res casu acci- 

disse minime censeatur, v. 9. Stephanus Gabaita 

im codicibus mostris inscriptus est Oct. 28 et 

Dec. 28; Zachaeus Nov. 18, Dec. 18; Inna Tan. 20, 

lun. 90; Theodosia April. 29, Mai 29; Septem 

mulieres martyres, Mart. 18, Mai 18; Hilarion 

Jun. 5, Iul. δ; Andreas Cretensis Mai 4, Iun. 4, 

Jul. 4; Metrophanes Tun, 4, Iul. 4; Hippolytus 

lul. 13, Aug. 13; Timotheus ei soc. Aug. 19, 

Sept. 19 (Feb. 19). Parum attente suis libris usum 

esse synazaristom existimo, et. cum legeret. μηνὶ 

τῷ αὐτῷ κη΄ existimavit se menologio Octobris uti, 

cwn reapse Decembress prae manibus. haberet. et 

dia porro. Est ei ubi collector dormitasse. depre- 

hendatur, v. g. Iun. 205, qua eiusdem sancti 

Ἀσυγκρίτου memoria dteratur. 

Praeter menologia etiam typica ecclesiarum 

urbis a synaxaristis adhibita esse diximus, Typica 

quoque intellexisse auctorem recensionis S*, cwn 

diceret se ἐκ διαφόρων συναξαρίων materiam 

sumpsisse, veri simile est, At luce clarius est 

duo saltem rerum. genera non aliunde desumpta 

esse, videlicet. synaaium. indictiones, sollemni hac 

formula conceptas : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις 

ἐν τῷ ναῷ ..., ei ecclesiarum seu sacellorum dedica- 

tiones. Praeter enim festa maiora, quae in omnibus 

ecclesiis agebantur, — et tum. silent. synuxaria, 

praeterquam die Iun. 29, de S. Petro, cuius synacis 

facienda est ἐν πάσαις τοῖς κατὰ τόπον ἐκκλη- 

σίαις — plerorumque commemoratio won. ubique 

celebrior habebatur, sed im solis ecclesiis quae 

ipsorum vel nomini dedicatae erant, vel reliquiis 

ditatae. Solent enim his similibusve verbis uti : 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ — 

vel : Τελεῖται δὲ fj αὐτῆς σύναξις ἐν τοῖς ἁγίοις 

᾿Αποστόλοις τοῖς μεγάλοις, ἔνθα τὸ τίμιον αὐτῆς 

λείψανον ἀπόκειται. 

Quod sí quis contendat. synazaristom, qui Con- 

Stantinopoli scribebat, quaedam. ex his rebus usu 

didicisse, neque omnia e typicis descripsisse, non 

equidem contradicam. Id iamen minus facile con- 

cesserim de ecclesiarum dedicationibus, et ὁ typicis 

desumptas illas esse memorias, quae uniuscuius- 

que ecclesiae maxime propriae sunt (una excepta 

dedicationis τῆς ἁγίας ᾿Αναστάσεως, Sept. 137), 

grorsus existimo. Expressis verbis nuntiantur dedi- 

cationes in. codice S, ad. dies ; Sept. 63, 195, 21", 

Oct. 195, 289, 898, 315; Nov. 59, 8, 9", 19*, 195, 

365, 28*, 295; Dec, 199, 89, 89, 165, 18", 385, 

(Ὁ Fita S. Marciani, n. 18, P.G. CXIV. 448. 

29*; Ian. 133; April. 545, 25?, 289 ;- Mai. 19, 4", 

73, 209; Iun. 6*, 265; Iul. ὅδ, 99, 185, 269, 385, 

395, 315; Aug. 35, 45, 89, 815, ΕΠ hae quidem 

conceptis verbis enuntiantur ; at multo plures dedi- 

cationes, sub alia forma latere, veluti hac Ian, 24* : 

Μνήμη ToO ἁγίου Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ πλησίον 

τοῦ Ταύρου, quo festum. templi, die patrono non. 

sacra, nuntiatur, certis exemplis constat, quorum 

unum alterumve adducam. Ian. 21* agitur Σύναξις 

τῆς ἁγίας Εἰρήνης τῆς οὔσης πρὸς θάλασσαν, seu, 

«t alii codices habent, τῆς ἁτίας Εἰρήνης ἐν τῇ 

ἁγιωτάτῃ αὐτῆς ἐκκλησίᾳ. Tamvero, Vitae S. Mar- 

ciani huius ecclesiae conditoris scriptor. testatur 

hune diem anniversarium esse dedicationis : Τά ve 

μὴν ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ κατὰ τὴν εἰκάδα «α"» τοῦ 

ἰανουαρίου δι᾽ ἔτους τελεῖται ὁπότε δὴ καὶ πολλὴ 

τοῦ πλήθους ἡ συνδρομή (1). Festum quod. Oct. 28 

τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ simpliciter in P. dicitur, in S 

ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου "Pupavoü, et Jul. 269 diserte 

adhibetur formula ἣ σύναξις ἤτοι τὰ ἐγκαίνια, 

Encaeniorum. | mullo erebriores, quam, quae 

totis verbis nuntiantur, in. synazarüis memorias 

haberi eliam suadent commemorationes illae pror- 

sus singularés quibus martyres vemotissinis tem- 

qoribus locisque passi, diebus plame imusitatis, 

comprehenduntur, puta Sept. 29? : Τρύφωνος xoi 

Τροφίμου καὶ Δορυμέδοντος, vel Nov. 9*, "Ovn- 

σιφόρου xoi ΤΙορφυρίου, Χριστοφόρου καὶ Μαύ- 

ρας, Τιμοθέου καὶ ᾿Αρτέμονος καὶ Ναρσῆ, Cum 

his enim mecessario conferendae sunt memoriae 

Oct. 299, Nov. 195, quibus colligsntur hinc, Petrus, 

Paulus, loannes Baptista, Stephanus protomar- 

üyr, Barnabas, Ioseph, Cleopas, Trophimus, Dory- 

medon, Cosmas, Daiianus et Bassa, illinc Petrus, 

Paulus, Stephanus et Iacobus frater Domini. Prio- 

vum, autem. synacis agebatur in ecclesia 5. Pauli 

ἐν τῷ Ὀρφανοτροφείῳ, ἅμα δὲ καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ 

αὐτοῦ ναοῦ, posteriorum vero ἐν τοῖς Διακονίσσης, 

ὄντων καὶ τῶν ἐγκαινίων τοῦ τοιούτου ναοῦ. Lege 

quoque laterculos Moi 45, Mai 4*. Sanctos qui in 

uno commemoratione colliguntur eos esse quorum 

reliquiae, ut moris erat, die dedicationis deposiae 

fuerant in templo, probabilissimum censeo. 

Tot sunt in codice S et cognatis ecclesiarum 

urbis festa propria α singularum typicis accepta, 

μὲ merito. synaxarium universale ecclesiae Con- 

stantinopolitanae dici possit. E typicis monasterio- 

rum urbis vel suburbiorum veyionumve vicinarum 

andto pauciora quam exspectes synazaristae hause- 

runt. Etenim si elogia quaedam. omittas, quae ex 

menologiis deducto: sunt, anniversaria conditorum 

et dedicationum, quae in. singulis monasteriorum 

typicis sedulo notari solent, in. synazariis nostris 

raro occurrunt. Et ut id. uno illustrem. exemplo, 

celeberrimi Studitarum hegumeni Theodori elogium 

wlique habemus im codicibus nostris (Nov. 112); 

Platonis autem, qui sanctitate et ipse claruit nomen 

reticetur a. plerisque, ab omnibus vero hae comme- 

orationes quas in duobus kalendoviis Studitanis 

(Venet. S. Marci, 1I. 115, Faris. gr. 382) repperi- 

dedicationes; 

e typicis 
monasterio- 

rum 

pauca, 

nonnulla 

€ kalendariis 
deprompta, 
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mus ad. Tul, 20 : μνήμη τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ μνήμῃ 

γεγονότος Στουδίου πατρικίου, τοῦ συστησαμένου 

τὴν μονὴν τῶν Στουδίου͵ e ad. Iun. 88: τὰ ἐγκαίνια 

τοῦ ἁγίου Ἰωάννου προφήτου προδρόμου καὶ βαπ- 

τιστοῦ μονῆς τῶν Στουδίου καὶ τῶν ὄντων ἐκεῖσε 

εὐκτηρίων τοῦ τε ἁγίου μάρτυρος Στεφάνου καὶ 

τῆς ὑπερατίας Θεοτόκου (1). Unius monasterii τοῦ 

Βαθέως Ῥύακος vel Βαθυρρύακος 4n Bithynia (2) 

typicum prae manibus synazaristarum fuisse veri 

simile est, ut patet ex: dictis supra, p. VA. 

Totam farraginem brevissimarum commemora- 

tionum, quae nudo fere sancti nomine absolvantur, 

8 typicis deductam. esse minime contendo. Nam 

primoquidem elogia, quae in uno codice satis ampla 

sunt (v. g. Dec. 15, S. Pauli Latrensis in 8a), in alio 

ad extremam usque penuriem extenuata sunt (v. g. 

dn. 8); quod et saepissime in codicibus D*, F*, B* 

deprehendimus. Dein, non. exigua pars memoria- 

rum, quibus in. M* singuli dies aucti videntur, 

copia inanis est, cum saepe nomina tantum. com- 

plectantur ex praecedentibus fere elogiis deducta. 

FEiemplo sint Oct, 10, τῶν ἁτίων μαρτύρων τῶν 

συναναιρεθέντων τῷ ἁτίῳ Εὐλαμπίῳ (de quibus in 

Passione S. Eulampit); Oct. 16 : τῶν συναναιρε- 

θέντων τῷ ἁγίῳ Λοτγγίνῳ (in Passione S. Longini); 

Oct. 17 : Κλαυδίου. --- Ἱλαρίας. — Μαύρου καὶ 

Ἰάσωνος (in Passione SS. Chrysanthi et Dariae); 

Nov. 25 : oi ἅγιοι πεντήκοντα ῥήτορες (in Passione 

S. Aecaterinae). Longa quoque nominwm, series 

quae legitur Dec. 28, e Passione SS. Inde et Domne 

desumpta. est, et ita porro. 

Non nego multa sanctorum nomina, elogio caren- 

Hia, e synaxariis minoribus seu kalendariis accepta 

fuisse. 1d autem latius persequi non possumus, tum 

quia kalendariorum et typicorum, si de memoriis 

solis loquimur, non valde diversa est vatio, twm 

quia id genus documentorum adhuc neglectum in 

codicibus iacet. Si enim kalendarium Albanum 

(nune Vatic. 2144), quem Morcellius egregio com- 

mentario illustravit (3), excipias, perparum rem 

mostram. iuvant ea quae proferunt. Matthaei (4), 

Scholz (6), illud quoque quod ex diversissimis 

codicibus compilavit v. c^ C. E. Gregory (6). 

Plurimum. contra. commodi confert, licet inter 

fontes synaxariorum minime computari possit, 

kalendarium. Neapolitanum, saeculo LX marmori 

insculptum. (T); quod cum ex antiquissimis. sit 

huiusmodi sonwmentis, in adnotationibus nostris 

saepe saepius adduximus. 

(1) A Synaxaristis, inde a Nicodemo, die Iul. 20 nun- 

tiantur τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς εὐαγεστάτης μονῆς τοῦ 

Στουδίου τοῦ τιμίου ΤΙροδρόμου. Quae et assumpta sunt 
in menaeis Constantinopolitanis an. 1848. — (2) C£. Anal. 

Boll. XIV. 416-18. — (3) Kalendariwm ecclesiae Consianti- 
nopolitanae, Romae, 1788, tomi 2. — (4) C. F. Marrnazz, 

Novum testamentum graece, ΠῚ (Ronneburgi, 1807), 13- 

99, — (5) Βαβι, De menologiis duorum codicum graecorum 

bibliothecae regiae Parisiensis commentatio, Bonnae, 1828; 
Novum testamentum graece, Lipsiae, 1836, I. 455-98; II. 457- 
69. Cetera.huiusmodi notavi in 4mal. Boll, XIV. 401. — 
(6) Zextkritik des Neuen Jestaments, Leipzig, 1 (1900), 
365-86. — (7) A. S. Mazocur, In. vetus marmoreum sanctae 
Neapolitanae ecclesiae kalendariwi commentarius, Neapoli, 
1744-45, 3 vol.; L. SagBApmt θ᾿ AnFORA, Jl vetusto calendario 

Napoletano, Napoli, I (1744)-XII (1768); Mar, Scriptorum 

BYNAXARIUM, 

Unius saltem. generis synaxariorum, nimirum 

MS, fontibus accensenda. sunt synacaria metrica a. 

Christophoro Mitylenaeo, qui annis circiter 1028- 

1054 floruit, concinnata. Quae carmina, cum aliis 

similibus commista. (nam opus Christophori pro 

mecessitate ampliatum est) legere est tum in menacis 

danpressis, tum in synaxaristis, tim apud Siberum, 

qui ex menaeis variisque. synaczariis menologium 

metricum composuit (8). Specimina dedimus admo- 

dum parce (9); de opere integro, quod seorsim 

editum nondum est, operae pretium foret disserere, 

misi v. cl. L. Sternbach Christophorum nunc prelo 

pararet. His igitur, quae superius obiter dicta 

sunt (10), contenti ad. eos, qui de Christophoro non 

tta pridem scripserunt, lectorem amandomus (11). 

Libellum praeterire nolo, parvae molis θὲ picto- 

rum potius quam hagiographorum. usui compara- 

ium, quem synaxarvistae ium usum quoque suwm 

converterunt. In multis enim. codicibus, v. g. S, 

plerorumque  prophelarum. δὲ quorundam. dllu- 

sirium. episcoporum. laudatio clausula. quadom 

absolvitur, in qua sancti effigies tam. accurate 

depingitur, ut e£ quandoque addatur. cuiusnam e 

caelitibus simillimus videatur. Mirum. sane esset 

scriptorem etiam coaevum de S. Nicephoro patriar- 

ha, haec affirmare potuisse: ἦν δὲ κατὰ πάντα 

ὁμοῖος Κυρίλλιν. τῷ τῆς ᾿Αλεξανδρείας. Haec a 

quadam ἑρμηνείᾳ τῆς ζωγραφικῆς τέχνης mutua- 

tos esse compilatores nemo non videt. Habemus 

autem in codice Coisliniano 296 (fol. 68-69) libel- 

lum cum 60 mazime affinem. quo usi. sunt (12) : 

Ἔκ τῶν ᾿Ελπίου τοῦ Ῥωμαίου ἀρχαιολογουμένων 

ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας περὶ χαρακτήρων σωμα- 

τικῶν, Ine. TTepi τοῦ ᾿Αδάμ. Sequitur ΤΙερὶ μορφῆς 

ἑκάστου τῶν προφητῶν, dein TTepi τοῦ δεσποτικοῦ 

χαρακτῆρος, tandem. describuntur effigies Petri 

€t Pauli, Dionysii Areopagitae, Gregorii Naeian- 

zeni, Basilii Magni, Gregorii Nysseni, Athanasii, 

Joannis Chrysostomi, Cyrilli Alexandrini, Cyrilli 

Hierosolymitani, Eustathii Antiocheni, Tarasi 

CP., Nicephori CP. Porro, horum omnium (quibus 

addantur. Theodorus Studita Nov. 11?, Mercu- 

vius Nov. 269), sed excepto Estathio et non- 

mullis prophetis, imago in synavario mostro S 

aliisque exprimitur iisdem quandoque ferme ver- 

bis (13). Cum autem neque Elpius, quisquis ille 6st, 

molare non omitiat quinam. sancli similes alüs 

fuerint, de libelli eius cognatione cum. synacario- 

vum fonte dubitari nequit. 

veterum nova. collectio, V (1831), 58-65; B. Carasso, Monu- 

menta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, Y 
(1871), 335-89. — (8) Ecclesiae graecae. martyrologium 

metricum ez menaeis cod. Chiffletiano Actisque Sanctorum 
nunc primum colligit... L. U. G. SrseRUs, Lipsiae, 1727. — 

(9) Supra p. xxxix. — (10) P. xum, xLv, zu. — (11) A. Rocont, 
Versi di. Cristoforo patrizio editi da. un. codice della monu- 
mentale badia, di Grottaferrata, Roma 1887; L. SrenxpACH, 

Christophorea, EX COMMENTARUS SOCIETATIS PHILOLOGAE QUIBUS 
1escRIBITUR * Eos ,, vol.V, p. 7-21, Leopoli, 1899; In. Appendiz 
Christophorea, ys. vol. VI (1900), p. 53-74; V. LunpsrROM, 

Ramenta Byzantina, in ERanos, ACTA PHILOLOGICA SUECANA, 

ΤΙ (1899), 149-161; IV, 136-139. — (12) Ομοκτ, Inventaire 

sommaire, IL. 173. Cf. E. vos Donscuürz, Christusbilder, 
298**, not. 1. — (13) Cf. H. Baocknaus, Die Kunst in den 
Álhosklóstern, Leipzig, 1896, 156. 
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$2. Synaxariorum fontes singulatim. 

Postquam. de libris praecipuis diximus e qui- 

bus multiplicem: variamque materiem. collegerunt 

synaxaristae, qualis iia sit paulo distinctius 

persequi necesse est. Tantam autem. verum. conge- 

riem uno die exhauriri non posse et multorum ad 

dd conatus requiri demonstrandum non est, Igitur, 

qosteaquam. leclorem. ad. ea. revotavimus quae in 

adnotationibus. collecta, sunt, ad. capita quaedam 

praecipua, quibus synasaria, constant, oculos con- 

vertisse δὲ quae notatu digna occurrunt, breviter 

exposuisse sufficiat. ! 

Festorum Christi certis diebus affivorum vatio 

plana est, ut. et. festorum Deiparae. Haec autem 

gqlurima sunt, quattuor generibus. comprehensa. 

Sunt enim recordatio mysteriorum, ut. Nativitatis 

(Sept. 8*), Ingressus án. templum (Nov. 217), Dor- 

- mitionis (Aug. 157); veliquiarum, ut depositionis 

vestis (Iul. 2) vel zonae (Aug. 317); patrocinii, ut 

liberationis a barbarorum incursionibus (Aug. 7*, 

16?); tandem. synaxis in. diversis ecclesiis (puta 

Sept. 19, Oct. 169, et. saepissime); quae plerumque 

dedicationis anniversaria dies esse videntur. 

Ut dominicas ante et post Nativitatem, ante et 

post Epiphaniam taceam, quae in multis codicibus 

diversis tamen diebus. signatae sunt, festa. mobi- 

lia nonnulla ad normam. ceterorum. festorum. in. 

synazariis M* inde a die Ian. 14 statis interoallis 

inscripta esse lector facile perspiciet, cum hac fere 

sub formula enuntiari soleant : 'H ἐν τῷ" κυρίῳ 

πάσχα κυριακὴ...ὄ Ex his inier se collatis mani- 

festum fit κύριον πάσχα dici festum. Resurrectionis 

quándo in. Mort. 25 incidit, e αὖ hac die compu- 

latas esse domimicas eb alia festa, quae cum 

Paschaie moventur, synaxarüs inscripta. Usus 

enim Graecorum discrepat α computo Latinorum, 

a quibus VI kal. Aprilis seu Mart. 27 nuntiatur 

Besurrectio domini nostri lesu Christi; VITI vero 

kal. Aprilis : Dominus Noster lesus Christus 

crucifixus est, ut esb im Martyrologio Hierony- 

iniano (1). Fis igitur. annis, quibus Resurrectionis 

festum. eo ipso die, quo accidisse censetur, seu 

Mart. 25 celebratur, die Ian. 14 incipiunt festa 

T'riodii, quorum primum est κυριακὴ τοῦ τεχλώνου 

καὶ τοῦ φαρισαίου, quodque ordine sequuntur veli- 

quae dominicae, τοῦ ἀσώτου Ian. 21, τῆς ἀπόκρεω 

Jan. 28, et. ita porro usque ad. Pascha Mart. 25, 

quacum. orditur series festorum | Pentecostavii, 

quamque excipit vé. κυριακή April, T, κυριακὴ τῶν 

uvpopópuv April. 8, ef da deinceps usque ad 

dominicam post Pentecosten, quae est κυριακὴ τῶν 

ἁγίων πάντων, Mai 20. De singulis dominicis lege 

quae docte disputat L. Allatius (2). Hoc unum 

addendum. est, synazaristas in. veferendis domi- 

(1) De his lege F. M. ΕἸόβεντικι, Vetustius occidentalis 
ecclesiae. martyrologiwm, 399-402; F. Dizkaue, Hippolytos 
von Thoben, Münster, 1898, 55. — (2) De dominicis et 

hebdomadibus Graecorum, in libro De ceclesia, occiden- 
lalis atque. orientalis perpetua, consensione, Coloniae 
Agrippinae, 1648, 1043-1526. Lectu utilis plarima col- 
legit quoque N. Nres, Kalendarium manuale utriusque 

ecclesiae, Oeniponte, II (1897), 1-480. — (3) ΡΟ. LXXXI. 

ἐδ ει 

nicis aliisque mobilibus festis non. varo neglegen- 

tía peccasse, sive computum haud, recte. institue- 

runt, veluti cum. Feb. 11 aliis est κυριακὴ τῆς 

ὀρθοδοξίας (159 49), aliis πρῶτον σάββατον τῶν 

νηστειῶν (46051), vel memoria CCC X V ILI patrum 

Nicaenorum Mai 7 non vero pridie nuntiatur; 

sive dominicam notare. omiserunt, quemadmodum 

ad dies Feb. 18, Mart. 4, 11, Mai 13, Mai 20, in 

mostris codicibus accidit. Hos porro defectus ope 

plurimorum. codicum, nullo negotio. sanabit. qui- 

cumque volet. 

De angelorum seu ἀσωμάτων festivitatibus 

pauca. notanda sunt, Synaxis angelorum omnium 

Nov. 81 οἱ Ign. 11, miraculum. 8. Michaelis in 

Chonis Sept. 6*. celebratur. S. Raphaelis memoria 

graecipua postridie τοῦ Εὐαγγελισμοῦ occurrit. 

Celerae fere S. Michaelis synaxes ecclesiarum 

dedicationes esse videntur, ut Iul. 269, σύναξις 

ἤτόι τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ κτλ. 

E Veleri Testamento tum patriarchae tum. pro- 

phetae colendi proponuntur. Et lorum quidem 

celebriores suas habent memorias a ceteris distin- 

clas, uti Iesus Nave Sept. 15, Moyses Sept. 4?, Iob 

Mai 61; ceteris generatim affiza est una. dies, quae 

dicitur Sanctorum Patrum, dominica videlicet ante 

Nativitatem Christi, qua in codicibus M* recitatur 

longa nominum series (quam mos silentio pressi- 

anus) inde a protoparentibus, primo virorum Abel, 

Seth etc. ad. Daniel usque cum tribus pueris, dein 

mulierum, α Sarra ad Susannam ; singulis autem 

subicitur duplex senarius, 6. Christophorea. sup- 

pellectili. depromptus. Praeterea in codicibus Μὲ 

hine inde inter commemorationes. breviores. viri 

mulieresve Veteris "Testamenti occurrunt. 

Tum maiorum tum minorum duodecim prophe- 

darum memoriae im ommibus passim codicibus, 

adiectis elogiis, inscriptae sunt. Nec mirum, cum 

iam antiquitus exstiterint Vitae prophetarum. — 

ut de commentariis nonnullis longioribus taceam — 

qualia sunt Theodoreti ὑπομνήματα (3), Hesychii 

Eipitome (A) δὲ scripta varia de nominibus, patria, 

obitu, sepultura. prophetarum, quae-in. editionibus 

S. Epiphanii, Chronici Paschalis et alibi circum- 

feruntur (5). Cum. hoc. literarum. gengre conexae 

suni synaxariorum nostrorum laudationes, de 

quibus aliorum. est. diligentius inquirere, Observa 

pràecipuorum ez prophetis elogia eorundem effigie 

paucis expressa concludi (6), e. g. Isaiae (Mai 97), 

Jeremiae (Mai 11), Emechielis (ful. 311), Oseue 

(Oct. 173), Amos (Jun. 165), Ionae (Sept. 211), 

Nahum (Dec. 19, Habacuc (Dec. 2), Sophoniae 

(Dec. 83), Aggaei (Dec. 16), Malachia (Ian. 83). 

Si quis autem varia conferat. synazaria, minus 

vata. fivaque censebit quae de festis diebus singulis 

qrophietis assignandis passim feruntur (1). 

1559 sqq. — (A) P.G. XCIIL, 1940-89. — (5) De his 

A. M. Crbuam, De codice Marchaliano seu Faticano graeco 

2125 prophetarum. pholotypica. arie Tepraeseniato com- 

mentatio, Romae, 1890, 1-9; NzsrLe, Die dem. Epiphanius 

zugeschriebenen. Vitae prophetarum aus MARGINALIEN UND 

Ματεβῖαμεν, Tübingen, 1898, 16-34. Cf. ΒΗΘ. p. 115, 

s. v. Prophetae. --- (6) C£. supra, p. Lxvi. — (7) Nzsrig, op. 

cit. 59-61. 
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Plurimae sunt apostolorumn synaxarüis nostris 

memoriae, e duplici potissimum fonte depromptae. 

Aliae quidem. contracta referunt, de apostolis 

hypomnemata, quibus. Acta apocrypha, illa usu 

iria praeluzerunt e£ quae passim in snenologiis 

inserta sunt. Aliae ex. libello Pseudo-Dorothei de 

apostolis εἰ septuaginta discipulis (1) exseetae 

sunt; et in.codice quidem S libellus praeterea dnte- 

ger legendus proponitur ad diem Jun. 80, qui 

agostolis omnibus sacer est, in ceteris fere codicibus 

druncus eb mutilus. Post ea quae de Actis aposto- 

lorum apoeryphis wberrime et docte disseruit 

R. A. Lipsius, qui synazariis typis editis B* et 

anenaeis plurimum, usus est, de. commemoratio- 

nibus apostolorum ulterius verba faciendi hic locus 

non esse videlur (2). Ne de Dorotheo quidem, qui 

haud ita pridem doctorum oculos in se convertit (3), 

quicquam. addere iuvat, cum nova. libelli editio, 

quae iam dudwm a v. cl. H. Gelzer parata. est, 

gropediem. prelum. velictuea- speretur.. Lectorem, 

opinor, minime effugiet, qua, ratione Dorotheus in 

synazaristarum. uswm. conversus fuerit, neque iis 

assentiet qui dies apostolis illis, qui em septuaginta 

dicuntur, dicatos veluti ficos el ratos e ἃ sacra 

antiquitate traditos commemorant. BE collatis 

enim, synüaariis selectis statim constat eos mon ex 

usu antiquo fastis inscriptos fuisse, sed ex eorum, 

qui synacaria collegerunt arte et libidine. Ut enim e 

solo codice S exempla quaedam. promamus, confe- 

vantur oum. Dorothei libello laterculi April. 8! : 

Ἡρωδίωνος, ᾿Αγάβου, Ρούφου, — No». ἀξ: 

Tfaxpóga, Ἑρμᾶ, Λίνου, Γαΐου καὶ Φιλολόγου. — 

Nov. 101 : Ολυμπᾶ (ῬῬωδίωνος), Σωσιπάτρου, 

Τερτίου, Ἐράστου, Κουάρτου. — .Dec. 88; Σωσθέ- 

νους, ᾿Απολλῶ, Κηφᾶ, Τυχικοῦ, Ἐπαφροδίτου, 

Καίσαρος, (Ὀνησιφόρου).--- Iun. 22 *-" Μάρκου, 

Ἰησοῦ, ᾿Αρτεμᾶ. Hos ex» wna pagina Dorothei 

(1866-187 10) forfice abscissos esse manifestum est, 

et per diversa. amni. spatia in fugam vacui, ut ita 

dicam, distributa, Quam festinanter. hinc inde 

excerpta ex Dorotheo desumpta sint, multa demon- 

strant, v. g. Dec. 81, Καῖσαρ nuncupatur ἐπίσκοπος 

Κορώνης, ewm. apud Dorothewn ἐπίσκοπος Avp- 

paxtou dicatur. Mendum ex omisso nomine Onesi- 

hori facile intellegitur. Ita enim, adducto Dorotheo 

(7815,15) locus sanatur : 'O δὲ Καῖσαρ, οὗ καὶ 

αὐτοῦ ὁ αὐτὸς ἀπόστολος μέμνηται «ἐπίσκοπος 

Δυρραχίου ἐγένετο, ὁ δὲ ᾿Ονησίφορος, οὗ καὶ 

αὐτοῦ ὁ αὐτὸς ἀπόστολος μέμνηται» ἐπίσκοπος 

Κορώνης (Κορωνείας) ἐγένετο, δὲ. autem. conferas 

laterculos Oct. 305" 3, Iun, 22*- 9 9 το eum libello de 

Apostolis, 786 4, 787 6-10, T'erentiwm. episcopum 

Yconii, qui in plerisque synazariis habetur, alivm 

non. esse ἃ Tertio apostolo, quem secundum. Iconii 

episcopum fingit Dorotheus,statim perspicies. Quam 

caute ergo adhibenda sint synaxaria ad. libellum 

emendandum, vel inde patet. 

(1) BHG. s. v. Apostoli, n. 4. — (2) Die apokryphen 
Apostelgeschichten und. Apostellegenden, Braunschweig, 
1883-90, I, I 1. 2, Ergünzungsheft — (3) Lege adnota- 

tiones ad Iun. 30. — (4) J. Vrreav, De Eusebii Caesariensis 
duplici opusculo TTepi τῶν ἐν ΤΤαλαιστίνῃ μαρτυρησάντων, 

Synaaariorum solidam. veluti partem. elogiis 

martyrum antiquorum quos Asia, Aegyptus, Ássy- 

ria et Mesopotamia, Illyricum, Italia quoque caelo 

transmiserunt, primo intuitu cernitur, et iam supra 

satis innuimus eos fere solos codicibus nostris inser- 

tos fuisse, quorum Acta, menologiorum ope ad nos 

qervenissent. Plurima enin martyrum ilusirium 

nomina pula ex is quae ab Eusebio in Historia 

ecclesiastica diserte laudantur vel quae in marty- 

vologio graeco antiquissimo inscripto fuisse em 

breviario Syriaco et ex Hieronymianis compertum 

habemus, in. synacariis desiderantur. 

Martyres Palaestinenses, quorum passiones libro 

distincto Eusebius enarravit, a synawaristis omnes 

excepti sunt. Duabus recensionibus opus Eusebia- 

mum traditum esse constat(A), allera breviore, quae 

Historiae ecclesiasticae libro VIII suffimma est, 

groliziore altera, quam integram. syriaca versio 

sola servavit, eb cuius. graeca. fragmenta, haud. 

spernenda, in menologiis detecta sunt(S). Porro, 

, on. vulgatum illum, sed. longiusculum tractatum 

synazaristis prae manibus fuisse iam perspezerat 

Cureton, qui libris M* editis utebatur (6), idque 

novis adductis exemplaribus certissime comproba- 

Dum. est. Atamen. libellum. breviorem. αὖ isdem 

plane neglectum fuisse affirmare non. ausim, cum 

6. 9. Sept. 205 nomen Ioannis efferant, quo videtur 

altera vecensio caruisse. Notatu eliam dignum est 

plerosque martyres. Palaestinenses bis in synaxa- 

riis nosiris inscriptos esse, ut. puta. Procopium 

Nov. 335, Iul. 81 (et Iul. 89); Zachaeum Nov. 18*, 

Dec. 185; Agapium et socios Mart. 15", Mart. 24*; 

Apphianum. et. Aedesium. April. 2*, April, 9*; 

Theodosiam April. 29*, Mai 29*; Silvanum Oct. 14*, 

Mai 43; Paulum e socios Feb. 10? οἱ Lul. 15 ; 

Petrum Abselamum Oct. 15?, Ian, 115; Adrianum 

et Eubulum Feb. 3, Mart. 7* (ubi nomina corrupta 

exhibentur); Timotheum el soc. Sept. 19*, Aug. 195 

"(adde Feb. 19 , Nov. 19 ). Ex variorum menologio- 

vum, kalendariorumve, quae mon eosdem dies 

disdem. sanclis assignabant, iteratas memorias 

grobabilius originem ducere iam supra dieimus. 

Haud spernendum e synazariis nostris fructum 

eolligent qui Actorum martyrum, Orientalium, 

quae syriace habemus, in. litteris graecis reliquias 

requirunt, Ut enim, omittamus Acta Σαρβήλου καὶ 

Βεβαίας (lam. 245, Guriae, Sgmonae et Abibi 

martyrum 

plurimorum 

Palaestinen- 
sium, 

Orientalium, 

(Nov. 53), martyrum. Samosatensium (lan. 29*), 

et eorum qui vel sub Isdegerde, passi sunt, uti 

Abdae et Beniamin (Sept. ὅδ, Mart. 815), Iacobi 

(Nov. 27), vel sub Chosroe ut Anastasii (Ian. 22*), 

Golinduch (Iul. 18), principem sibi locum vindi- 

cant memoriae sanctorum qui lempore persecu- 

tionis Saporis Persarum regis II occubuerunt, ei 

quorum Acto collegisse feriur Maruthas episcopus 

civitatis Maipherkat. Et haec quidem, quae mon 

pauci nec temere, ut videlur, Maruthae abiudicant, 

Luietiae, 1803; B. Ὑιομετ, Die Palaestinischen, Mürtyrer 
des Euscbius von Cüsarea, ΤΈΧΤΕ uxo Unrensucuunakx, XIV. 

4, 1896. — (5) Anal. Boll. XVI. 118-99. — (6) History of 
ihe marüyrs in Palestine by Eusebius bishop of Caesarea, 

London, 1861, 40-86. 
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LXxI SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM ΕΝ 

syriace habemus α S. E, Assemani et P. Bedjan (1) 

edita ; graeca. autem eorundem. fragmenta, eodem. 

gacto tradita sunt, quo. Eusebii. de. Martyribus 

Palaestinae liber, nempe in menologiis e synaza- 

viis. Quae in menologiis servata. sunt, alibi. enu- 

eneravimus, sunique Acta Abram Acepsimae, 

Joseph. et. Aeithalae, Badimi, lae, Ionae ct. Bava- 

chisii, Pherbuthae, Sadoth (2). Plura in synaza- 

viis Moruthae liber sui vestigia reliquit, quae licet 

sint. contracta, certo tamen ostendunt Acta graeca 

fusiora martyrum. Orientalium mullo plura quam 

quae munc habemus exstitisse et forsan adhuc in 

bibliothecis latere. Praecipua horum elogia require 

Sept. 11?, Oct. 198, Nov. 12, 81, 182, 205, 207, 208, 

Feb. 5?, 20?, Mart, 291, April. 59, 95, 99, 171, 17?, 

17?, Mai 155, 16?, Aug. 4". 

Neque e synaxariis nostris parum proficient qui 

dehagiographico inter utramque ecclesiam commer- 

eio inquirunt (3). Martyrum enim, qui in partibus 

Occidentis occubuerunt, memoriae non. paucae e 

menologiis in synazavia transierunt. Paucissimos 

Africa subministravit, ut Perpetuam cum F'elicitate 

(ob. 85, Mart. 49, 149), Speratum (Iul. 17), quo- 

rui. Acta graeca. habemus,et martyres Vandalicae 

persecutionis (Dec, 83). Multo plures Sicilia, de 

qua iam diximus (supra, p. Lvnr) eb. Halia, quae 

praeter Ianuarium (Sept. 195, April. 20*), Gerva- 

sium el Protasium (Oct. 149, Caesarium (Nov. 19), 

Firasmum (Iun. 27) aliosque minus claros longum 

Homanorum: martyrum. agmen. in Graecorum 

fastos inducit. 

Horum, praecipui sunt. Stephanus p. (Sept. 78, 

Aug. 85), Sophia cum. filiabus (Sept. 17*), Ana- 

stasia (Oct. 29*), Caecilia (Nov. 229, Clemens 

(Nov. 9561), Sebastianus (Dec. 18") Bomifatius 

(Dec. 191), Anastasia cum Chrysogono (Dec. 22), 

JEugenia. (Dec. 247), Gilvester (Ian. 25, Tatiana 

(Jan.12 *), Agnes(Ian. 208, 215, Feb; 15, cf. Iul. 5?), 

Alexius (Mart. 17, Chrysanthus et Daria 

(Mart. 199), Gordianus et Epimáchus (Mai 9 ὃ), 

Cosmas et Damianus (Iul. 17), Laurentius (10*) ; 

quibus adde Luciam. cum. Geminiano (Sept. 179), 

Kleutherium (Dec. 151), lustinum. (lun. 19); 

quorum omniu Acto graeca in menologüis ex 

Oriente allatis servata esse novimus. Quaedam 

graeterea in codicibus italo-graecis habemus gesta 

martyrum: Romanorum, quae. Italiae fines nun- 

quam transisse videntur, quorumque nullum est. in 

synazxarüs vestigium, ut SS. loanwis e& Pauli 

(codd. Vatic. 866, 1608), Pancratii (cod. Vatic. 866), 

Nerei et. Achillei (ΒΗ. p. 95), Martinae (cod. 

Vatic. 1608), Quattuor. Coronatorum (cod. Vatic. 

1608) Sunt et alii quos Homanis connumerant 

soli synaxaristae. Lege Ὁ. g. memorias Συνετοῦ 

(Dec. 133), Φιλήμονος καὶ Aogvivou (Mart. 219), 

Ἐπιχάρεως xoi Γαϊανῆς (Sept. 973), Κρίσκεντος, 

Παύλου καὶ Διοσκορίδου (Mai 289) Ἰούστου 

(Jul. 14*), Ἑρμοῦ, Σαραπίωνος κτλ. (Aug. 18 3) cet. 

() S. E. Αϑβεμανι, Acfa SS. marürum orientalium et 
occidentalium, 1, Romae, 1748; P. Bepzan, Ácta martyrum 

οἱ sanctorum, Parisiis, 1892, t. II. — Armenice quoque 
edita sunt in ^ Bibliotheca Armena ,, n. xi, Venetiis, 

Eit haec quidem de antiquis martyribus. Eecen- 

-Hores, qui a. Sarracenis vel. Bulgaris trucidati 

sunt, eliam in fastos transierunt, ut Michael 

(Oct. 19), Bacchus iunior (Dec. 157), Martyres in 

Bulgaria (Jan..299), Theophilus iunior (Ian. 30*), 

Martyres Amorienses (Mart. 69) cet. At, maxima 

pars νεομαρτύρων ex iis sunt qui pro cultu sancta- 

rum imaginum. morte sunt mullati; quibus adde 

confessores qui exsilium. et verbera. possi sunt. Adi 

v. g. dies sequentes : Sept. 804, 515, Oct. 35, 388, 

Nov. 113, 201, 281, 385, Dec. 4*, 185, 269, 28?, 

Jon. 95, Feb. 43, 385, Mart. 7*, 8, 121, 201, 26*, 

April, 33; 85, 71, 18*, 20*, Mai 4, 185, 381, 

Jun. 385, Iul. 19*, Aug. 95, 24* elc. 

Praeter. celeberrimos monasticae Vitae institu- 

lores in Aegypto et im Palaestina et recentiores 

quosdam coenobiorum conditores sive in regia urbe 

sive im vicinis regionibus claruerint, quorumque 

Vitae e menologiis desumptae sunt, principem 

locum inter ascetas in synawariis plerisque obtinent 

$i quorum gesta enarravit Theodoretus in. libro 

Φιλόθεος ἱστορία, Et horum quidem elogia non e 

menologiis, sed ex ipso TTheodoreti libello desumpta. 

esse olim demonsirare conatus sum (Δ). Alü 

libri, ceterum. vulgatissimi, quibus monachorum 

historia continetur , quique communi vocabulo 

γεροντικὰ appellantur, integri in usus suos a 

synaxaristis cónversi fuisse mon videntur; hinc 

inde tamen xepovrà ab dis excerpta. fuisse credi- 

derim qui codices M* concinnarunt, nimirum, ut 

commemorationibus minoribus suos libros in locis 

tenuioribus inflarent. 

Praecipui plane momenti esse memorias episco- 

orum vel. patriarcharum. CP. nemo est qui ambi- 

gat. Et duplez quidem earum genus in. codicibus 

mosiris oecurril, unum commemorationum  cóm- 

munium, singularium. alierum. Communes. sunt 

hae : 

Sept. 35. Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ xoi Παύλου 

τοῦ νέου. . 

Oct. 115. Νεκταρίου, ᾿Αρσακίου, ᾿Αττικοῦ καὶ 

Σισιννίου, . 

Nov. 903, TipóxXov, Μαξιμιανοῦ, 'AvaroMov, l'ev- 

- vabíov. 

Feb, 185, Θωμᾶ xoi Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ. 

Aug. 185, Ἰωάννου καὶ Γεωργίου. 

Aug. 555. Γενναδίου, Ἰωάννου, Ἐπιφανίου καὶ 

Μηνᾶ. 

Aug. 8138, ᾿Αλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ ΤΤαύλου τοῦ 

νέου. 

Quaenam, sit. horum laterculorum ratio, certo 

definire nequeo. Qui diebus Oct. 11, Nov. 90, 

Aug. 95 recensentur. ewm ferme ordinem servant, 

quem kabet series chronologica. episcoporum. CP. 

Lege quae ad singulos locos in adnotatis dicta sunt, 

Af donec de vei consilio constet, hisce memoriis 

caute utendum. existimo. 

1854. — (2) Anal. Boll. XXI. 149. — (8) Cf. H. Uszwzn, 

in Jahrbücher für protestantische Theologie, XIII (1887), 
940-59. — (4) Anal. Boll. XiV. 420-21. , 

martyrum 
recentiorum, 

ascetarum, 

patriareha- — 
rum CP. 

^ ἸΤολύευκτος 
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Age iam, omnium episcoporum CP. qui in nostris 

synazarüs commemorantur, seriem. tezamus (1). 

Μητροφάνης (315-927?) dun. 4!. 

᾿Αλέξανδρος, (327?-340) Aug. 815. 

ΤΙαῦλος [ἢ (840/850) : Nov. 6]. 

ὀ - 951 
Γρηγόριος (879-981). Jan. . 

Νεκτάριος (381-397) Oct. 11", Sept. 273. 

Ἰωάννης [ἢ (898-404) Sept. 145, Nov. 18). 

, ᾿Ἀρσάκιος (404-405) Oct. 11. 

?^Arricó (405-495) Oct. -11*. 

Σισίννιος [ἢ (496?-497) Oct. 114. 

Μαξιμιανός (431-434) Nov. 305, 

Πρόκλος (ἀδά-441) Νου. 305. 

φλαβιανός (441-49) Nov. 125, Feb. 17". 

᾿Ἀνατόλιος (ἀ49-458) Nov. 920*,Iul. 83. 

Γεννάδιος [Ij (458-411) Nov. 20*, Aug. 25?. 

Moxebóvioc [TI] — (496-511) 4 pril. 235. 

Ἰωάννης (T1 (518-590) Aug. 255. 

Ἐπιφάνιος (520-536) ug. 25?,Iun. 67, 

Μηνᾶς (536-559) Aug. 955. 

(552/582) April. 61. 

(565-577) .4ug. 31. 

(589-505) Sept.  2?,Feb. 18*. 

Εὐτύχιος 

Ἰωάννης [IT] 

Ἰωάννης [IV] 

Κυριακός (595-606) Oct. 30*. 

Θωμᾶς [T (607-610) αν. 191, Feb. 18*. 

Θωμᾶς [TE (667-669) Nov. 14?. 

Ἰωάννης [V- (669-075) Aug. 18*. 

Κωνσταντῖνος [Π (675-677) Aug. 95. 

Θεόδωρος (6771687) Dec. 27*. 

Feóprioc (f (679-686) Aug. 185. 

ΤΙαῦλος (IT (688-604) Aug. 20*,(Sept.2?). 

Καλλίνικος [T] (694-708) ug. 984. 

Κῦρος (705-718) Jan. 79." 

Γερμανός (T (116-180) Mai 123, 

᾿Αναστάσιος (780-164). Feb. 10. 

Κωνσταντῖνος ΠῚ (754-766) Jul. 805, 

Ἰπαῦλος (IV. (280-184) Aug. 815. 

Ταράσιος (784-806) Feb 25! 

Νικηφόρος (806-815) lun. 21 

Μεθόδιος (848-847) Jun. 145. 

Ἰγνάτιος (8A7[878) Oct. 3885, 

Φώτιος (858/886) Feb 65. 

(686-893) Mai 183, 

᾿Αντώνιος (IT] (893-001) Feb. 125. 

Νικόλαος (T] (901/995) Mai 15'. 

Στέφανος (IT] (925-098) Iul. 185. 

(998-031) April. 205. 

(956-970) Feb 59. 

(984-9005) Dec. 169. 

(995-9989) Aug. 24. 
(1075-1081) Jaw. ἃ 

Στέφανος [T 

Τρύφων 

Νικόλαος [II] 

Σισίννιος [Π] 

Κοσμᾶς (I 

Horum ultimus in solis codicibus M* inscriptus 

est, paenultimus in wno codice N. In menaeis 

Constantinopoli an. 1843 editis, ad diem. Oct. 28 

(1) Annorum numeros exscripsimus e serie patriarcha- 
rum quae est apud KaumwsacnuEn, Geschichte der. Byzanti- 
mischen Litteratur, 2* Aufl. 1148-50; commemorationum 
vero dies (exceptis duobus ultimis) e solo codice S. Alios 

require in indice. — (2) Supra, p. xx. — (8) F. Fsscagn, 
De patriarcharum Constantinopolitanorum catalogis, Cow- 
MENTATIONES PHILOLOGAE lewEwsEs, ΠῚ (1884), 273-70. — 

(&) E. W. BRooRs, On the lists of the Patriarchs of Constanti- 

occurrit μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀθα- 

νασίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἐν 

τῷ Ἄθῳ ἁσκήσαντος (1289/1811). Haec autem 

memoria ex illis esí quae ex Nicodemo desump- 

tae sunt (2). 

Ementitum Dorothei catalogum (3) a synaxaris- 

tis adhibitum non esse certum est, probabile autem 

genuinos fontes, qualia sunt diptycha Magnae 

ecclesiae vel typicum. SS. Apostolorum ipsis prae 

ananibus fuisse. Non, ideo tamen incaute synaza- 

riis nostris fidendum, quod. vereor non. neminem 

egisse (&), ut dies obitus patriarcharum statuatur. 

Qui enim tum ex indice nostro, tum. ex. adnota- 

Honibus desumere velit quae cum codice S oppor- 

tune conferantur, is facile persuasum. habebit de 

hisce diebus haud semper constare, cum varii in 

variis synazariis proferantur neque semper.explo- 

vatum sit uirum obitus an depositio sew resignatio 

sit intellegenda. 

Difficultas eliam. non levis oritur ubi ratio 

investigatur quare alii patriarchae exclusi fuerint 

alii vero admissi. Nam, licet 6 quinque episcopis, 

sine controversia orthodoxis, quos a. suo kalendario 

exulare mirabatur Morcellius (6), tres in, nostris 

synaxariis reperiantur, neque, eodem auctore, opi- 

nandum sit kalendaria seu synacaria ipsis diphy- 

chis sanchiora haberi, nullum tamen iudicium 

satis certum reperio cur Evagrius et Euphemius, 

ex antiquioribus, e recentioribus autem Euthy- 

mius (6), Theophylactus et Antonius Studita, ut de 

his solis loquar, fuerint. praetermissi, Anastasius 

vero, qui aperte haereticus est, fastis omnibus 

inscriptus. Acacium taceo, cum a dormitantibus 

librariis post Arsacium im laterculo Oct. 11* 

dntrusus fuisse videatur. 

OCelerarum. ecclesiarum. antistites qua via in 

synazaria inducti fuerint, huius loci non est decer- 

mere, cum nullas eorum, series, sed viros tantum 

sanctitate illustres im fastos intrare compule- 

rint. Plura quam celerae vegiones episcoporum. 

nomina Cyprus subministravit, nullo tamen ordine 

continuo. . 

Neque ipsorum Homanorwm pontificum. cata- 

logus assumplus fuit, sed. hi soli, quorum sequun- 

tur nomina, variis ex fontibus deprompta : Linus 

(Nov. 41), Clemens (Nov. 257, Alexander (Mart. 

162), Telesphorus (Feb. 229), Stephanus (Sept. 72, 

Aug. 35), Xystus (Aug. 10"), Silvester (Ian. 29), 

Liberius (Aug. 27*), Caelestinus ( April. 85), Leo 

(Nov. 195, Feb. 183), Agapitus (April. 188), Grego- 

vius (Mart. 135), Theodorus (Mai 187), Martinus 

(Sept. 162, April. 13), Agatho ( Feb. 195). His addi- 

derunt Apollonium. (Iul. 23 Ty et, quod. mireris, 

Tünothewmn ἐν Συμβόλοις (Feb. 217), necnon, in 

menaeis Constantinopolitanis an, 1843 : Βλάσιος 

nople from 638 o 716, ΒΥΖΑΝΤΙΝΙΒΩΗΕ ΖΕΙΤΒΟΗΆΙΡΤ, VI. 38- 

54, — (5) Kalendarium. ecclesiae. Constantinopolitanae, Y. 

193.— (6) Eius memoriam in codice Evangeliorum Constan- 

tinopolitano 496 repperit M. Gzpzow, Βυζαντινὸν &oproAó- 

iov, 149. Exstat autem eius Vita, De Boon, Vita Euthymii, 

Berlin, 1883, et λόγος ἐπιτάφιος Arethae, ap. A. ParADo- 

PoULOs-Kxnausus, Monumenta graeca et latina, ad. historiam 

Photii patriarchae pertinentia, 1 (1899), 96-85. 

e genuinis 
fontibus 

haustae, 

aliorum epi- 

scoporum, 

pontificum 
Romano- 

rum, 



principum, 

conciliorum ; 

LXXV ! SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM LXXVI 

πάπας Ρώμης (Feb. 22), quod ex Nicodemo desum- 

ptum est (1), In nonnullis quoque libris qui Aug. 6 

Φάβιος occurrit, ἀρχιεπίσκοπος Ῥώμης dicitur, 

Fabianus pupa ut videtur. 

Memoriae imperatorum et principum in synaxa- 

viis tantum. non occupant locum, ut multis illu- 

strandae sint. Aliae certe hwius generis sunt, ut 

veluti beatorum. absque controversia proponantur, 

u£ puta Constantini cum Helena (Mai 217) et. Theo- 

phanonis (Dec. 16). De aliis vero nonnullis dubium 

oritur sintne commemoratiónes liturgicae an vero 

necrologicae. Indicium enim. vei habemus e codice 

Sinaitico 285, ubi Nov. 14 nuntiatur : Τῇ αὐτῇ 

ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν Ἰουστινιανοῦ καὶ Oco- 

δώρας τῶν βασιλέων. (Τροπάριον)" Ἔρτοις λάμ- 

ψαντες... Ἡ δὲ λοιπὴ ἀκολουθία νεκρόσιμος (2). Et 

hic quidem meminerit lector officia quaedam mixta 

non tam de beatis quam de fidelibus defunctis alias 

occurrere in commemorationibus venerabilium viro- 

vum qui monasteria condidisseferebauutur. In typico 

coenobii τῆς Εὐεργέτιδος haec habemus ad diem 

April. 16 : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τελοῦμεν ἡνωμένως τὰ 

μνημόσυνα τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν καὶ κτητό- 

ρῶν, τοῦ τε μοναχοῦ κυροῦ Τ͵;αύλου καὶ τοῦ μονα- 

χοῦ κυροῦ Τιμοθέου ... κατερχόμεθα εἰς τὸ κοιμή- 

τήριον καὶ ποιοῦμεν ἐν τοῖς ἁγίοις τάφοις αὐτῶν 

παννυχίδα ψάλλοντες κανόνας β΄, ἕνα μὲν τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ... ἕτερον δὲ νεκρόσιμον ... 'H δὲ λει- 

τουργία τελεῖται ἐν τῷ κοιμητηρίῳ. ᾿Ακολουθία 

γεκρώσιμος καὶ τοῦ ὁσίου ἅμα (3). 

In nostris codicibus conciliorum septem comme- 

qnorationes nuntiantur (dies require in indice, s. v. 

Σύνοδος). Et licet maxima in. veneratione Graeci 

habuerint antistites quosvis qui primo Nicaeno 

concilo interfuisse ferebantur, illorum tamen nomi- 

quum series, quae in variis libris leguntur, vel igno- 

rarunt synamaristae vel certe non assumpserunt. 

E synaxzariis quidam protulerunt nomina. episco- 

porum qui veluti polres. Nicaeni laudantur (4), 

videlicet. Hypatius Gangrensis (Nov. 145), Spy- 

vidon — Trimithuntis (Dec. 19,  Paphnutius 

(Feb. 159, Achillius Larissensis (Mai 153), Nico- 

leus Myrensis (Dec. 69), Hosius. Cordubensis 

(Aug. 279, Eustathius Antiochenus (Feb. 219) 

Jb his Paphnutium demas oportet, utpote qui 

(1) Supra, p. xuix. — (2) Duiraigvskr, Typica, 156. — 

(3) Ibid. 446, 447. — (4) Grízen, Patrum Nicaenorum 

episcopus ille non sit, de quo Rufinus, H. E. 1. 4, ei 

Socrates, E. E. 1. 8, 12. Addendi vero sunt Paulus 

Neocaesariensis (Dec. 28), lacobus Nisibenus 

(Jan. 13?) qui alius non est a Iacobo Mygdoniensi 

(Oct. 31), Alexander Constantinopolitanus (Iun. 2, 

79454, 79915) et presbyter. Polychronius (Oct, 75). 

Joannes autem qui Feb, 4* veluti unus e Nicaenis 

patribus celebratur, synodo Nicaeni II interfuit 

(cf. April. 27, 632 41). 

Praeter eaà quas enumeravimus, alias nonnullas 

memorias veferunt fasti nostri, uti. ecclesiarum 

dedicationes plurimas, de quibus diximus (supra, 

ΜΕΥ) ef ipsius urbis seu Novae Romae encaenia, 

Mai 11; inventiones veliquiarum et translationes 

(Ian. 18, Jan. 22?, Ian. 25, Feb. 29, Feb. 241, 

Mart. 6, Mart. 11, Mart. 181, Mart. 20, April. 27 

[28, 30], Mai 251, Tun. 9, Tun. 20*, Tul. 21, Aug. 2?, 

Aug. 163), publicas quogue calamitates & quibus 

ope divina urbs salva fuerat, vel quorum. veluti 

salutariwm flagellorum plebs christiana vecorda- 

batur, qualia erant. incendia (Sept. 1"), terrae 

motus (Oct. 26?, Ios. 9*,. Ian. 9365, Dec. 14?, 

Mart. 17* cel), barbarorum. incursiones (Iun. 51, 

Aug. 7*, Aug. 169), cineres e caelo lapsi (Nov.6?), 

nec non solis defectiones ( Aug. 87). Triplez quoque 

anni principium. synaxaria nostra commemorant, 

Sept. 1! quae est ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου, Mart. 11 quo 

vecolitur ἀρχὴ μηνῶν, et in. codicibus non paucis, 

Sept. 28 nuntiatur τὸ νέον ἔτος seu. initium anni 

in. Bithynia (5). 

Paucis tandem in codicibus praeter haec omnia 

leguntur narrationes quae animae utiles dicuntur, 

et quarum: nonnullae sanctos commemorant qui, 

uirum. unquam. vixerint necne, merito dubitori 

polest ; aliae e fabellarum piárum genere sunt vir- 

tulibus bonisque moribus inculeandis apte confi- 

clarum. .Hasce historias, quae in. codicibus M* * 

munguam desiderantur, supra emwmeravimus, 

Aliae codicum. classes his fere carent; attamen 

ultimo die Aprilis in codice Bb et in codicibus C* 

duas huiusmodi narratiunculas reperire — est. 

Harum nonnullae in. antiquis. codicibus seorsim 

leguntur, μὲ hinc inde in. adnotationibus dictum 

est; in libris vero vecentioribus pleb? pavatis, 

saepius iteratae sunt. ΄ 

nomina, Lipsiae, 1808, txix. — (5) IpeLen, Handbuch der 

Chronologie, 1, 421. 

"memoriae 
variae; 

narrationes 
animae 
utiles, 
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GODICUM ET NOTARUM CONSPECTUS 

A -- Codices omnes praeter M* ( p. uim. EK  — Οὐάρου Petropolitanus 240. 

B -- Codex Vaticanus 1613. L  — Coder Musei Britannici add. 24. 378. 

Ba -— Codex Parisiensis 1589. M  — Codex Parisiensis 1582. 

Bb -- Codicis eiusdem fol. 1-12. Ma -— Codex Petropolitanus 231. 

Be -- Menologii Graecorum pars tertia. Mb -- Codex Basileensis A. IIT. 16. 

Bd! — Codex Cryptoferratensis B v. 1. Me -- Coder Párisiensis Coislin. 293. 

Bd? — Codex Cryptoferratensis B v. 1I. Md — Codex Oxoniensis Aedis Christi 2. 

Be -- Codex Oryptoferratensis B y. HI. Me -- Codex Parisiensis Coislin. 309. 

Codex Cryptoferratensis B v. V. Mf --ὀ Codes Parisiensis 1577. 

Codex Messanensis 103. Mg - Codes v.cl. A. Papadopoulos-Kerameus. 

Codex Messanensis 76. .Mh — Codex Parisiensis 1578. 

Codex Ambrosianus B. 104. S. ^ Mi — Codex Mosquensis S. Synodi 352. 

Qo  — Codex Ambrosianus D. 74. S. Mk — Codex Mosquensis S. Synodi 354. 

Cd — Codex Cryptoferratensis B v. IV. Ml — Codes Petropolitanus 567. 

Ge — Codex Parisiensis 1694. Mm e Codex Venetus S. Marci IT. 1875, 

Gf. -- Codex Ambrosianus Q. 40. 8. Mv —  Menaea Venetiis edita. 

Cg -- Cedex Civit. Lipsiensis. E. 11. 25. Mr — BMenaea Romae edita. 

Ch  — Codex Neapolit. 11. C. 31. N  — Coder Parisiensis 1617. 

D — Codex Parisiensis 1587. O. - Ocdex Parisiensis 1583. 

pa -- Codex Oxoniensis Bodl. Auct.T. 111.16. Og --- Codex. Venetus S. Marci LI. 166. 

Db .— Codex Ambrosianus B. 183. S. P  -—. Codex Patniacus 266. 

De -— Codex Parisiensis 1588. Q -- Codes Parisiensis 1621. 

Dd -— Codex Parisiensis 1591. R -— Codex Petropolitanus 227. 

F -- Qodex Mediceo-Laurent.San Marco787. Xu — — Codex Parisiensis 1575. 

Fa - Coder Parisiensis 1590. Rb - Codex Parisiensis Suppl. gr. 152. 

Fb -- Codex Parisiensis 1592. Be - Codex Vindobonensis Th. gr. 300. 

Fe -— Codes Cryptoferratensis B v. XVII. S e. Codec Berolinensis 219. 

Fd — Codex Parisiensis 1584. Sa - Coder Parisiensis 1594. 

G  — Codes Ambrosianus C. 101. S. Sb — Codex Parisiensis 1571. 

H  — Codex Hierosolymitanus S. Crucis 40. 'T --- — Codex Taurinensis C. 1. 12. 

Asterisco * notae codicis adiecto, v. g. ΟἿ, omnes eiusdem generis codices designantur. 

De nolis 1. 2. 3. ..., (Sept. 4*), dicimus supra, p. YIH. 

E τι, π᾿ τι — ξίφει (πυρὶ) τελειοῦται, τελειοῦνται. 

ΣΥΝΑΞΑΆΑΡΙΟΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΝ OAOY TOY ENIAYTOY 

TON ΑΓΙΩ͂Ν ΜΑΡΤΥΡΩ͂Ν KALI ΤΩΝ OZIQN 

EN EYNTOMQ TA YTOMNHMATA 

ΜῊΝ XETTEMBPIOZ 

" i ^ ͵ 
ἔχει ἡμέρας" λ΄, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας if/ καὶ ἡ νὺξ ὥρας ιβ΄. 

Α΄. 

1. Οὗτος ἀρχὴ : καλεῖται ἰνδίκτου, τουτέστιν 

5 ὁρισμοῦ, διὰ τὸ παρὰ Ρωμαίοις ἴνδικτα καλεῖσθαι 

τὸν ὁρισμόν "" ἔλαχε δὲ τὴν τοιαύτην κλῆσιν ἀπὸ 

Αὐγούστου Κοίσαρος, ὃς τῆς βασιλείας ἀπὸ τού- 

του καταρξάμενος καὶ τὴν ἀπογραφὴν ὅλης τῆς 

οἰκουμένης ποιούμενος ὡρίσατο τοὺς κατ᾽ ἐνιαυ- 

10 τὸν φόρους πᾶσι τοῖς αὐτῷ ὑποτελέσι 3. Διὰ ταῦτα 

ἡ ἐκκλησία εὐσεβέστερον παρολαβοῦσα κατὰ παρά- 

bociv*, ὡς ἐναπογραφόμενον σχοῦσα κατὰ ταύτην 

διὰ τὴν ἐνανθρώπησιν καὶ τὸν Κύριον, ἑορτάζει τὴν 

πρώτην ταύτην, δι᾽ αὐτῆς ὅλον ἁγιάζουσα καὶ ἐπευ- 

1$ λοτοῦσα τὸν ἐνιαυτόνδ, "Ev γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 

ὁ Κύριος εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν "lov- 

δαίων καὶ λαβὼν βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, 

. Lue.4 18, ἀναπτύξας αὐτὸ εὗρεν οὕτως" « Πνεῦμα Κυρίου 

» ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ μὲ εὐατγελίσασθαι 

80.» πτωχοῖς, ἀπέσταλκέ με κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου 

» δεκτόν,» Ἔκτοτε οὖν παραλαβοῦσα fj ἡμέρα αὕτη 

παρὰ τοῦ πάντων δημιουργοῦ, τοῦ ἀεὶ ὄντος καὶ 

εὐλογοῦντος τὰ σύμπαντα καὶ συνέχοντος, éopró- 

τεται παρὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν εἰς δόξαν αὐτοῦ, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέδραμεν xoi! fj μνήμη 

τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν 3 καὶ τῆς ὁσίας 

μητρὸς αὐτοῦ Μάρθας. Οὗτος ἐκ τῶν ὁρίων μὲν 

ὥρμητο Ἀντιοχείας ὃ, ἐξ ἐπαρχίας δὲ Κιλίκων, ἐκ 

κώμης Σισὰν ἐπονομαζομένης΄ πρόβατα ποιμαί- 

νεῖν ὁ ἐκ πρώτης ἡλικίας παρὰ τῶν γονέων κατα- 

πιστευθείς, μόλις δέ ποτε ἀφεθεὶς ἐν μιᾷ | τῶν 

ἡμερῶν εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν εἰσελθεῖν καὶ 

ἀκοῦσαι τοῦ εὐαγγελίου λέγοντος « Ὃ φιλῶν 

» πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ. οὐκ ἔστιν μου ἄξιος », 

παραυτίκα πάντα καταλείψας ἀνεχώρησε καὶ τὸν 

μονήρη ὑπεισῆλθε βίον ἐπὶ βασιλέιυς Λέοντος τοῦ 

μετάλου καὶ: Μαρτυρίου πατριάρχου Ἀντιοχείας, 

"Tit. — ! Συναξάριον σὺν Θεῶ τοῦ ὅλου χρόνου ἐνιαυτοῦ καὶ ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου Sa. — ? (ἐ. ἢ) ἡμέρας ἔχων Sa. 
1. — ! (οὗτος ἀρχὴ) οὗ fp ἀρχὴ Sa. — 5 (διὰ - ὁρισμὸν) om. Sa. — ὃ (αὐτῷ ὑποτελέσ!ι) τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν ὑποτεταγμένοις 

Sa. — * (rapa. κατὰ παραδ.) κατὰ παράδοσιν παραλαβοῦσα Sa. — 5 hic desinit Sa. 
3. — 1 xai om, Sa. — * τοῦ ἐν τῇ Mdvbpa add. Sa, — ὃ τῆς μεγάλης add. Sa, — 3 srowiev ἣν S, ποιμένην Sa. 

88. SYNAXARIA SELECTA. Sa.:1. 9, 3. 4. 5. 6. 7. 8. — ἘΣ : 9. 8. 4, 1 (des. : κατέρχεται ὁ πατριάρχης 

ἐν τῷ σεβασμίῳψ οἴκῳ τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Οὐρβικίου διὰ τὸ εἶναι τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκεῖσε ἐκκλη- 

σίας, cf. 8). 6, 7. — P : deest. — ἘΠῚ 1, 8, 6. 8..4. 5. 9, 7..--- Fa: 1: Ἀρχὴ τῆς ἰνδίκτου ἤτοι τοῦ νέου 

ἔτους. ᾿Ιστέον ὅτι τὴν ἴνδικτον ἑορτάζει ἡ ἐκκλησία ἀπὸ τῶν ἀρχαίων παραλαβοῦσα διὰ τὸ νομίζεσθαι 

παρὰ Ῥωμαίοις ἀρχὴν εἶναι τοῦ ἔτους ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας " ἴνδικτος «δὲ καλεῖται!» παρὰ Ρωμαίοις 

30 ὁ ὁρισμός. — 8: Καὶ μνήμη τῆς ἁτίας Θεοτόκου τῶν Μιασηνῶν 3. Ἡ μνήμη τῆς Θεοτόκου τῶν 

Μιασηνῶν 8 τελεῖται διὰ τὴν παραδοξοποιὸν καὶ ἁγίαν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τὴν ἐν τῇ λίμνῃ μὲν τῆς 

Γαζουροῦ, μονῇ δὲ τῶν Μιασηνῶν 3 διὰ τὸν φόβον τῶν εἰκονομάχων ἐμβληθεῖσαν καὶ μετὰ πολὺν 

χρόνον ἀναδοθεῖσαν. --- 6: Καὶ κοίμησις Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ. Οὗτος ὑπῆρχε τῷ γένει Ἑβραῖος, φυλῆς 

Ἐφραΐμ * καὶ θεράπων Μωσέως τοῦ θεόπτου, Αὐσὴς 5 πρώην ὀνομαζόμενος. Αὐτὸς ἀπεστάλη εἰς τὴν 

85 τῶν Χαναναίων τῆν, "Oc καὶ ψήφῳ Θεοῦ ὑπὸ Μωσέως τὴν ἡγεμονίαν ἐγχειρίζεται τοῦ λαοῦ καὶ 

τὸν Ἰορδάνην περάσας ἀβρόχως σὺν ἱερεῦσι τῇ τῶν ᾿Αμορραίων * παρέβαλε γῇ μετὰ καὶ τῆς κιβωτοῦ. 

Ὅτε καὶ τὸν ἀρχιστράτηγον Κυρίου ἑέρακεν ἐσπασμένην ἔχοντα τὴν. ῥομφαῖαν, ὃς καὶ ἐνίσχυσεν 

αὐτὸν πρὸς τὴν καταστροφὴν τῆς Ἱεριχώ, αὐτὸς πάσας τὰς πόλεις τῶν Χαναναίων ἑλών, ἐν εἰρήνῃ 

τελειοῦται ἐτῶν ὑπάρχων ἑκατὸν δέκα, -- 3: Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῶν ἁτίων τεσσαράκοντα τυναικῶν 

40 παρθένων καὶ Ἀμμὼν διακόνου, Αἱ τεσσαράκοντα γυνοῖκες παρθένοι ἤθλησαν ἐπὶ Δικινίου ἐν Ἀδριανου- 

A supplevi. — 5 Miaguvüiv Fa. — ? Μιασινῶν Fa. — 4 'Eg pép Fa. — ὃ Αὐσὶς Fa. — 9 ᾿Αμοραίων Fa. 

SYNAXARIUM, 1 

Sgrr. 1. 

fd. 

Matth. 10, 37. 

ΒΈΡΤ, 1. 
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θεῖσαι διὰ τὸ μὴ θῦσαι τοῖς δαιμονίοις καὶ εἰς καταντήσας εἰς Ἡλιόδωρόν τινα μοναχὸν προϊστά- 

μένον λαύρας τῆς ἐπονομαζομένης Μάνδρας ἐν 

ἢ ὃ διατελέσας δεκαετίαν καὶ τὴν κοινοβιακὴν ὑπερ- 

βὰς πολιτείαν, εἰς ἔρον τῆς ἡσυχίας ἐλθὼν Τελά- 

γισόν τινα κώμην κατέλαβεν év fj τρίτον ἔτος 

καταμόνας διατελέσας καὶ τελειοτέρας διαγωγῆς 

ἐπιθυμήσας, ὕστερον ἀνῆλθεν ἐπὶ διαφόρους στύ- 

λους, ὕψος τῷ ὕψει προστιθείς, καὶ πρὸς τὸν 

οὐρανὸν σπεύδων ἀναχθῆναι, ὅπως παρασταίη 

τῷ ἐρωμένῳ: οὗ καὶ ἐπιτυχὼν πρεσβεύει ὑπὲρ 

ἡμῶν. Ἐκ τοῦν τοῦ οἰκῆσαι ἐν τὴ λαύρᾳ τῇ érovo- 

μαζομένῃ Μάνδρᾳ λέγεται Συμεὼν ὁ τῆς Μάνδρας, 

ἐκ δὲ τοῦ εἰς διαφόρους στύλους ἀναχθῆναι καλεῖ- 

ται Συμεὼν ó στυλίτης. Τούτου δὲ τὴν ἰσάγγελον 

πολιτείαν καὶ τὰ πνευμοτικὰ χαρίσματα καὶ τὰς 

θαυματουργίας καὶ τὰς προρρήσεις ὁ πρὸς αὐτὸν 

μεταφρυστικὸς λόγος πλατύτερον διέξεισι, ὡσαύ- 

Tug καὶ τὰ περὶ τῆς ὁσίας Μάρθας τῆς μητρὸς 

αὐτοῦ, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων τεσσαρά- 

κοντα γυναικῶν παρθένων ἀσκητριῶν καὶ μαρ- 

Tópuv? καὶ Ἀμμὼν διακόνου καὶ διδασκάλου 

αὐτῶν καὶ τοῦ σὺν αὐτῷ "' Ἀειθαλᾶ ὅ. Αὐταὶ ὁ 

ἐγένοντο ἐξ ᾿Αδριανουπόλειυς τῆς. Μακεδονίας, 

χριστίανὰς ? ἑαυτὰς ὁμολογήσασαι καὶ τῷ Χριστῷ 

ἀκολουθήσασαι, διδάσκαλον ἔχουσαι διδάσκοντα 

αὐτὰς τὰ περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ᾿Αμμὼν 

τὸν διάκονον" κρατηθεῖσαι δὲ ὁ παρὰ Βαύδου τοῦ 

τῆς ᾿Αδριανουπόλεως ἄρχοντος καὶ πολλὰ τιμωρη- 

Βερρόην ἴ ἀχθεῖσαι τοῦ προσκυνῆσαι τὰ εἴδωλα, 

ηὔξαντο eig? τὸν Θεόν. Καὶ ἐκρεμάσθη εἰς τὸν 

ἀέρα ὁ ἱερεὺς τῶν εἰδώλων ἐπὶ ποϊλλὰς ὥρας τιμω- 

ρηθείς: εἶτα πεσὼν ἀπέθανε. Κρεμᾶται δὲ ὁ 

ἅτιος ᾿Αμμὼν καὶ ξέεται τὰς πλευράς. Εἶτα κασ- 

σίδα πεπυρωμένην δέχεται κατὰ κεφαλῆς" καὶ 

ταύτης ῥυσθεὶς παρεπέμφθη μετὰ τῶν ἁγίων 

παρθένων ἀπὸ Βερρόης 1 εἰς Ἡράκλειαν τῆς 

Θράκης Λικινίῳ 11 τῷ τυράννψ. Ὁ δὲ ἔδωκεν ἀπό- 

φασιν κατ᾽ αὐτῶν. Καὶ οἱ μὲν δέκα εἰς πῦρ ἐμβλη- 

θεῖσαι ἐτελειώθησαν, αἱ δὲ ὀκτὼ μετὰ τοῦ διδα- 

σκάλου αὐτῶν ἀπεκεφαλίσθησαν. Καὶ αἱ δέκα ξίφη 

κατὰ στόμα καὶ καρδίαν δεξάμεναι ἐτελειώθησαν " 

αἱ «δὲ ἕξ ὑπὸ μαχαιρῶν κατεκόπησαν, καὶ αἱ 15 ἕξ 

βῴλους σιδηροῦς πεπυρακτωμένους κατὰ στόμα 

λαβοῦσαι ἀπέθανον. 

4. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ! μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων 

᾿Αγαθοκλείας, Καλλίστης, Ἑρμογένους καὶ 

Eó0ó650v?. 

5. Kai ἡ ἀνάβλεψις τοῦ ἁγίου ΤΤαύλου ToO 

ἀποστόλου, περὶ ἧς Λουκᾶς ὁ θεῖος ἐν ταῖς πράξεσι 

τῶν ἀποστόλων διέξεισι. 

6. Τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ fj κοίμησις Ἰησοῦ τοῦ 

Ναυῆ. Οὗτος ἐτένετο μὲν υἱὸς τοῦ Ναυῆ, τῷ γένει 

Ἑβραῖος, ἐκ φυλῆς Ἐφραΐμ, θεράτων : Μωσέως 

τοῦ νομοθέτου 3 καὶ διάδοχος αὐτοῦ, Αὐσὴς πρώην 

ὀνομαζόμενος. "Oc πρότερον. μὲν ἀποσταλεὶς κατα- 

σκοπῆσαι τὴν τῶν Χαναναίων γῆν" καὶ τοῦτο 

— 8 ἐν ὦ Sa. — ὃ ἔρωτα Sa. — * καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μάρθας Sa. 

8, — 1 (τυναικῶν - μαρτύρων) τυναικῶν ἀσκητριῶν καὶ παρθένων Sa, — 3 αὐτιῶν S. — 3 Ἀειθαλά 88. --- * Οὗτοι πάν- 

τες ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ βασιλέως Λικινίου Sa. — * αἱ δὲ παρθένοι χριστιανὰς 88. --- δ (κρατ. δὲ) καὶ κρατ. Sa. — ? Bepónv 

S, Sa, — ὃ πρὸς Sa. ---ϑ τοίνυν Sa. — 19 Βερόης S. Sa, — 11 Λικινίω Sa, Avavviu S. — 15 om. Sa. 

4, — 1 τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ om. Sa, — ? Ebdbou S. 
6. — 1 δὲ add. Sa, — ? θεόπτου Sa. — ? ἥτις ἐστὶν Ἱεριχὼ add. Sa. 

πόλει τῆς Θράκης ἡγεμονεύοντος Βαύδου. Koi ὁ μὲν διάκονος Ἀμμὼν ? χαλκῆν περικεφαλαίαν πυρακτω- 

θεῖσαν ὑπομείνας ἐτελειώθη. Αἱ δὲ παρθένοι τὰς καρδίας περονηθεῖσαι σιδήροις τὰ πνεύματα τῷ Κυρίῳ 

παρέδωκαν. — 4: Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Καλλίστης, Ἑρμογένους xoi Εὐόδου. ---ὅ : Καὶ 

ἡ ἀνάβλεψις ΤΤΙαύλου τοῦ ἀποστόλου. --- 2: Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ ἐν τῇ 

Μάνδρᾳ τοῦ στυλίτου, καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μάρθας. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ βασιλέως Λέοντος καὶ 

Μαρτυρίου ἱεραρχοῦντος ᾿Αντιοχείας, ὁρμώμενος ἐκ τῆς ἐπαρχίας Κιλίκων, κώμης Σισάν. Ὃς ὑπελθὼν 

τὸν μοναστὴν βίον καὶ ἐπὶ κίονος ἀνελθὼν τεσσαράκοντα ἑπτὰ χρόνους τελέσας ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. --- 

1: Καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ μετάλου ἐμπρησμοῦ,. Ἡ μνήμη ἐμπρησμοῦ ἐστι διὰ τὸ συμβῆναι διὰ τὰς 

ἁμαρτίας ἡμῶν γενέσθαι ἐμπρησμὸν μέταν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ Λέοντος τοῦ μεγάλου βασιλέως 

καὶ πυρποληθῆναι τὸ πλεῖστον μέρος τῆς πόλεως ἐπὶ ἡμέρας τέσσαρας. — Fb: deest. — B:1.2.6. 

3. — Ba: deest initium. 6. 8 (— Fa). 7 (— Fa). 3. — Bh:1.2.6.8.7.8. — T:1.2.6.3.8.—L:1. 

8 9: Συμεὼν τοῦ στυλίτου. Οὗτος ὁ περιβόητος Συμεὼν ὑπῆρχεν μὲν τῆς ᾿Αντιοχείας τῆς Συρίας" 

ἔμαθεν δὲ παρὰ τῶν γονέων αὐτοῦ ποιμαίνειν πρόβατα. Σχολάσας δέ ποτε χειμῶνος ὥῤᾳ καὶ εἰς τὴν 

ἁγίαν ἐκκλησίαν ἀνελθὼν καὶ τοῦ θείου ἀκούσας εὐαγγελίου μακαρίζοντος καὶ ἐπαϊνοῦντος τοὺς τὸν 

κόσμον μισοῦντας καὶ τὸν Θεὸν ἀγαπῶντας, ἀφῆκεν γονεῖς καὶ πάντα xoi ἠκολούθησεν τὸν Χριστόν. 

Καὶ ἀπελθὼν ἐν τῇ λαύρᾳ τῇ λετομένῃ Μάνδρᾳ ἐγένετο μοναχὸς ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος -τοῦ μεγάλου 

ἔν ἥτινι 8 λαύρᾳ τὸ πρῶτον μονάσας καὶ πάντας τοὺς ἐκεῖσε μονάζοντας ἐν πάσαις νικήσας ἀρεταῖς 

καὶ τὸ σῶμα ἑαυτοῦ πείνῃ καὶ κακουχίᾳ καταμαράνας, καὶ γὰρ ἐνήστευσεν ἐπὶ ἡμέρας σαράκοντα, τὰς 

μὲν εἴκοσι ἵστατο, τὰς δὲ εἴκοσι ἐκαθέζετο διὰ τὸν κόπον. Ὕστερον δὲ ἀνῆλθεν ἐπὶ στύλον ὑψηλόν 19, 

ἐν ᾧ πολλὰ θαύματα ποιήσας καὶ μέγας θαυματουρτὸς γενόμενος εἰς πάντας ἀνθρώπους καὶ πολλοὺς 

τῶν ἐθνικῶν καὶ ἀπίστων ἐπιστρέψας πρὸς τὸν Θεὸν καὶ σαράκοντα ἑπτὰ ἔτη τὸν Θεὸν θεραπεύ- 

σας ἐτελεύτησεν᾽ παραδοὺς τῷ Κυρίῳ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἐτάφη ἐνδόξως εἰς δόξαν Χριστοῦ. — 6. - 

O : 1: Ἄρχὴ τῆς ἰνδίκτου ἤτοι τοῦ νέου ἔτους. —3:Kd μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν 

τοῦ στυλίτου καὶ τὴ μητρὸς αὐτοῦ Μάρθας. --- ὃ : Καὶ μνήμη τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιαση- 

νῶν 1!, — 3 : Koi τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀειθαλᾶ καὶ ἄθλησις τῶν ἁτίων τεσσαράκοντα γυναικῶν 

8 ἐγιτοινὶ L. — 9 πεῖνι L. — 15 στύλου ὑψηλὸν L. -- " Μιασινῶν Ὁ. τ Ἀμμοῦν Fa. 
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5 MENSIS SEPTEMBER 6 

ποιήσας καὶ ὑποστραφείς, ψήφι Θεοῦ καὶ προ- ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη "5, ἐτῶν ὑπάρχων ἑκατὸν δέκα, 

χειρίσει Μωσέως ὁ ἐγχειρίζεται τὴν ἡγεμονίαν τοῦ 

λαοῦδ- καὶ μετὰ ταῦτα στρατηγήσας καὶ τὸν Ἰορ- 

δάνην περάσας μετὰ τῆς κιβωτοῦ καὶ τὸν λάὸν 

ἀβρόχῳ ποδὶ διαβιβάσας καὶ τὴν Ἱεριχὼ παραλα- 

βὼν καὶ τὰς ἄλλας πόλεις χειρωσάμενος, ἃς οἱ 

ἀλλόφυλοι ᾧκουν, καὶ τούτους 9 κατὰ κράτος τρο- 

πωσάμενος" ὅτε καὶ τὸν ἀρχιστράτηγον Μιχαὴλ 

θεασάμενος ἐσπασμένην ἔχοντα ῥομφαίαν καὶ 

τούτου τὴν κλῆσιν μαθὼν καὶ εἰς γῆν πεσὼν καὶ 

προσκυνήσας ὃ καὶ παρ᾽ αὐτοῦ ἐνδυναμωθεὶς ὃ καὶ 

διὰ προσευχῆς στήσας 79 τὸν ἥλιον τοῦ ἑαυτοῦ 11 

δρόμου, ὥστε μὴ δῦναι, ἕως οὗ τρέψῃ. τοὺς 

ἀλλοφύλους 15" καὶ εἰσαγαγὼν τὸν 15 Ἰσραὴλ εἰς 

τὴν τῆν τῆς ἐπαγγελίας καὶ διαμερίσας αὐτοῖς 

ταύτην καὶ κρίνας αὐτοὺς ἔτη εἴκοσι καὶ ἑπτὰ καὶ 

πολλὴν τὴν ἀνδρίαν καὶ τὴν ἀρετὴν ἐπιδειξάμενος, 

MHNI TQ 

1. "Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος. 

Οὗτος ἦν ἐκ τῆς τῶν ΤΤαφλαγόνων πόλεως [Γάγ- 

xpo γονέων χριστιανῶν, Θεοδότου 5 συγκλητικοῦ 

καὶ Ῥουφίνης ὃ, ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ τοῦ βασιλέιυς 

κατασχεθέντων καὶ ἐμφυλακισθέντων διὰ τὴν 

εὐσέβειαν᾽ ἐγκύμονος οὔσης τῆς μητρός, ἐν τῇ 

καὶ θάπτεται 15 ἐντίμως παρὰ τοῦ οἰκείου λαοῦ. 

ἡ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀνάμνησιν ἐπιτελοῦμεν ' τοῦ 

κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ᾿ 

ἐπιγενομένου ἐμπρησμοῦ ἐν ταύτῃ τῇ μέγαλο- 

πόλει, ἐπὶ 2 βασιλείας Λέοντος τοῦ μεγάλου. Ὃς 

τὸ πλεῖστον 8 τῆς πόλεως κατανεμησάμενος ὁ ἐπὶ 

τέσσαρας ὅλας ἡμέρας, τὴν τελείαν κατάσβεσιν ὃ 

ἐπὶ τῇ ἑβδόμῃ εἴληφε. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὑπεραγίας Θεο- 

τόκου τῶν Μιασηνῶν. Αὕτη τελεῖται διὰ τὴν 

παραδοξοποιὸν καὶ ἁτίαν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, 

τὴν ἐν τῇ λίμνῃ μὲν τῆς Γαζουροῦ 1 διὰ τὸν φόβον 

τῶν eikovouóyuv ἐμβληθεῖσαν" καὶ μετὰ πολὺν 

χρόνον ἄσπιλον ἀναδοθεῖσαν, μονῇ ὃ δὲ τῶν Μια- 

σηνῶν ἀνατεθειμένην. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῆς σύναξις 

ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις ὁ καὶ ἐν τοῖς Οὐρβικίου ὅ, 

AYTQ. Β΄. 

φυλακῇ οὗτος ἀπετέχθη. Τῶν δὲ γονέων. τελειω- 

θέντων, ὁ μάρτυς υἱοθετήθη γυναικί τινι συγκλη- 

τικῇ Ματρώνῃ ἣν καὶ συχνάκις τῷ ψελλίσματι 

μάμαν καλῶν, τουτέστιν μητέρα, Μάμας ἐκλήθη. 

᾿Ἐτῶν δὲ γενόμενος πεντεκαίδεκα, τοῦ διὰ Χριστὸν 

μαρτυρίου κατήρξατο, πρῶτον παραδοθεὶς Δημο: 

— * Murvaéuc S. — 5 ἡγεμονίαν τῶν Ἑβραίων Sa. --- 9 τούτοις S. — Τ ἐθεάσατο Sa. — ὃ πεσὼν προσεκύνησε Sa. — 

9 ἐνεδυναμώθη Sa, — 19 ἔστησε Sa, — 1 an leg, αὐτοῦ ? — 13 ἀλλοφύλλους Sa, — 15 (εἰσαγαγιὼν τὸν) εἰσῆλθε σὺν τοῖς 
υἱοῖς Sa. — 14 τελειοῦται Sa. — 15 ἐτάφη Sa. 

7, — 3 τελοῦμεν Sa. — ? τῆς add. 88. — ὃ μέρος add. Sa. — ὁ κατενεμησάμενος S. — 9 corr. S. príus κατάβεσιν, 
8. — 1 Γαζοροῦ Sa, Γαζαροῦ Ba. — ? ἐμβληθείσης S. — ὅ (καὶ μετὰ - μονῇ) τῆ μονῆ δὲ Sa, — * Χαλκοπρατίοις S. — 

5 Οὐρβικίου Sa, Οὐραικίου S. 
1. — τ χώρας add. Sa. — ? υἱὸς Θεοδότου Sa. — ? ὧν add. Sa. 

μαρτύρων xot ἀσκητριῶν καὶ Ἀμν οὔ διακόνου καὶ διδασκάλου αὐτῶν, Οὗτοι ἐμαρτύρησαν ἐπὶ Auavíou 

βασιλέως ἐν ᾿Αδριανουπόλει τῆς Θράκης, ἡγεμονεύοντος ἐκεῖσε Βαύδου. --- 2 : Ἔστι δὲ καὶ fj μνήμη 

τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ στυλίτου, τοῦ ἐν τῇ 15 Μάνδρᾳ. Οὗτος ἦν ἐπὶ Λέοντος τοῦ 

βασιλέως ὁρμώμενος ἐκ πόλεως Ἀντιοχείας τῆς πρὸς Δάφνην. Μονάσας δὲ καὶ σκληροτάταις ἀσκήσεσι 

διελθὼν καὶ πολλὴν ἐπιδειξάμενος θαυμάτων ἐνέρτειαν καὶ ἐπὶ τεσσαράκοντα ἑπτὰ χρόνοις ἐν διαφό- 

ροις στύλοις ἑαυτὸν ἀνυψώσας πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 6 : Καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ κοίμησις Ἰησοῦ 

τοῦ Ναυῆ. Ὃς προεφήτευσεν. ἔτη εἴκοσι ἑπτά. --- 7 : Καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ μεγάλου 

ἐμπρησμοῦ γενομένου κατὰ ταύτην τὴν βασιλίδα πόλιν. — 4 : Ἔστι δὲ καὶ fj μνήμη τῶν ἁγίων 

μαρτύρων Ἀγαθοκλείας, Καλλίστης, Εὐόδου καὶ Ἑρμογένους. --- G : deest. — € : deest. 

Cb : deest. — M : 1, 8, 7, 8. — Τῆς ὁσίας Μάρθας, τῆς μητρὸς τοῦ ὁσίου Συμεών, καὶ Εὐανθίας, --- 

6. 3. 4 : ᾿Αγαθοκλείας κτλ, Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες αὐτάδελφοι ὄντες ὡς ἀπὸ μιᾶς γαστρὸς γεννη- 

θέντες διὰ τῆς θείας κολυμβήθρας πνευματικῶς ἀνεγεννήθησαν, κατὰ τοὺς καιροὺς τοῦ κηρύγματος. 

Ἐπεὶ δὲ ὡς χριστιανοὶ τῷ ἄρχοντι διεβλήθησαν καὶ διετνώσθη τὸ εὐγενὲς τῆς τούτων ψυχῆς 

παράστημα καὶ ἀκατάληκτον φρόνημα, τὸν διὰ ξίφους θάνατον κατ᾽ αὐτῶν ἀπεφήνατο ὁ ἄρχων. καὶ τὸν 

τοῦ μαρτυρίου δρόμον οὕτω τελέσαντες πρὸς Κύριον ἐξεδήμησαν. — Mv: 1. 8. 7. 2. — Μάρθας, 

Εὐανθίας. — 6. 3. 4, — Mr : 1. 8. 2. — Μάρθας, Εὐανθίας. --- 3. 4. - 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2.8. 4, 5. — H : & (.."lovMac..): 1. 9. add. : Τελεῖται ἡ αὐτῶν 

σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, — P: 1. 2 (Ἰωάννου), --- 5. 2 (ἸΤαύλου τοῦ véov). — 

F:1.2. -- Fa:1: Μάμαντος. Ὃς ἦν ἐκ Γάγγρας ! πόλεως Παφλαγόνων. Ὃς διὰ τὸ ψελλιζούσῃ 

φωνῇ λέγειν μαμᾶ, Μάμας ὠνομάσθη καὶ πολλαῖς βασάνων αἰκίαις δοκιμασθεὶς καὶ σιδήρῳ τὰ 

σπλάγχνα ὃ διαπαρεὶς τὸ πνεῦμα κατέλιπεν. --- 2: Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ. Ὃς ἣν ἐπὶ Τιβερίου 4 

καὶ Μαυρικίου τῶν βασιλέων ἐν Κωνσταντινουπόλει, γεννηθεὶς καὶ ἀνατραφείς, χαράκτης τὴν τέχνην" 

καὶ διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ἀῤετὴν ἀρχιεπίσκοπος προεχειρίσθη Κωνσταντινουπόλεως, Καὶ 

- 13 εἰς τὴν O. 

1 Γάνγρας Fa. — 3 ψελιζοῦσι Fa. — ? σπλάσχνα Fa. — 4 Τηβέρίου Fa. 

Szpr. 1. 

SzPr. 2, 

Ser. 1. 

Szpr. 2. 



Szer. 2. 

f. 15. 

Seer. 2, 

7 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 8 

κρίτῳ ἡγεμόνι τῆς Καισαρέων, ἔπειτα δὲ Αὐρη- 

λιανῷ τῷ βασιλεῖ παραπεμφθείς. Μετὰ δὲ πολλὰς 

βασάνους xoi τὴν εἰς βυθὸν θυλάσσης ἦ ῥιφὴν 

παραδόξως ὑπὸ ἀγγέλου διασωθεὶς καὶ παρ᾽ αὐτοῦ 

εἴς τι ὄρος τῶν ἐν Καισαρείᾳ ὁδητηθεὶς κἀκεῖσε 

μετὰ θηρίων, ἀγρίων διάξας καὶ γάλακτι τούτων 

ἐκτρεϊφόμενος κηρύσσων τε τὸ εὐαγγέλιον, ὃ ἐκ 

τῶν τῆς τῆς λαγόνων ἐκείνῳ τότε ἀνεδόθη, καὶ διὰ 

τοῦτο πάλιν προδοθεὶς ᾿Αλεξάνδρῳ ἡγεμόνι Καπ- 

παδοκίας καὶ πολλὰ τιμωρηθείς, τέλος δὲ καὶ 

τριαίνῃ σιδηρᾷ τὰ σπλάγχνα διαπαρεὶς καὶ ταῦτα 

ἰδίαις χερσὶ διαβαστάζων καὶ τῆς πόλεως ἐξελθών, 

οὕτω τῷ Κυρίῳ τὸ πνεῦμα παρέδωκε. Τελεῖται δὲ ἡ 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ, τῷ ὄντι 

ἐν τῷ Σίγματιϑ, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν 

ἁτίων καὶ ἀοιδίμων πατριαρχῶν ταύτης τῆς Oco- 

φυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου τοῦ 

νηστευτοῦ καὶ ἸΤαύλου τοῦ νέου. Ὁ ὅσιος 

πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ νηστευτὴς γέννημα μὲν 

καὶ θρέμμα γέγονε ταύτης τῆς μεγαλοπόλεως" 

χαράκτης δὲ προῦπῆρχε τὴν τέχνην καὶ δι᾿ ὑπερ- 

βάλλουσαν ἀρετὴν συτκατελέγη τῷ κλήρῳ ἐπὶ 

χρόνοις Ἰουστίνου καὶ Τιβερίου καὶ Μαυρικίου 

τῶν βασιλέων: διαλάμψας 5 δὲ τῷ βίῳ, προχει- 

ρίζεται ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, δια- 

δεξάμενος Εὐτύχιον τὸν ἁγιώτατον, Τὴν δὲ τοῦ 

νηστευτοῦ κλῆσιν ἔλαχεν ἐξ αὐτῶν τῶν ἰδίων 

πράξεων. Λέγεται γὰρ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ταῦτα 

περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἕξ μῆνας διῆλθεν μήτ᾽ ἄρτου Teu- 

σάμενος μήθ᾽ ὕδατος" ἠρκεῖτο δὲ καθ᾽ ἑκάστην ἐν 

καυλίσκῳ ἑνὶ μιᾶς θριδακίνης" ὕπνου δὲ τοσοῦτον 

μετελάμβανε, τοῖς στέρνοις ἐπισυνάπτων τὸ γόνατα, 

ὅσον καὶ ῥαφίδος κινούσης, ἣν ὑπεκέντει εἰς κηρὸν 

ἅπτοντα, παραυτίκα αἰσθέσθαι τοῦ ψόφου ταύτης 

καὶ ἀφυπνίζεσθαι καὶ τῆς ἀκολουθίας ἐπιλαμβά- 

νεσθαι. Τρισκαιδέκατον οὖν ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας 

πέντε κυβερνήσας τὴν ἐκκλησίαν καὶ θαύματα 

πολλὰ κοτεργασάμενος καὶ πλείονα προειπών, ἐν 

γήρᾳ βαθεῖ μετ᾽ εἰρήνης τὴν ἁγίαν αὐτοῦ ψυχὴν 

τῷ Θεῷ παραδέδωκεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέδραμεν fj μνήμη καὶ 

τῶν ἑξακισχιλίων ἑξακοσίων εἴκοσι ὀκτὼ 

ἁτίων μαρτύρων, μαρτυρησάντων ἐπὶ Μαξιμια- 

νοῦ τοῦ βασιλέως. Οὗτοι ràp? μετὰ τὸ τελειωθῆναι 

τοὺς ἁγίους δισμυρίους εὑρέθησαν κρυπτόμενοι ἐν 

ὄρεσι τραχυτάτοις᾽ χριστιανοὺς δὲ ἑαυτοὺς ἀνακη- 

ρύξαντες ἐνῴπιον τοῦ τυράννου καὶ πέντε ἡγεμόσι 

παρ᾽ αὐτοῦ | εἰς τὸ τιμωρεῖσθαι ἐκδοθέντες καὶ 

πολλὰ παθόντες, ἐκ τῆς προσκαίρου ταύτης ζωῆς 

πρὸς τὴν αἰώνιον μετεβιβάσθησαν. 

4. Τούτοις συνεορτάζεται καὶ μνήμη μαρτύρων 

ῬἈειθαλᾶ καὶ "louvío!, Φιλίππου. καὶ Θεο- 

δότου. 

5. Καὶ μνήμη Ἐλεαζάρου καὶ Φινεές, τῶν ἐκ 

φυλῆς ᾿Ααρὼν καταγομένων. 

— 5 δημοὴρ τῷ ἡγεμόνη S, Δημοκρίτω ἡγεμόνι Sa, ef ita quoque Passio S. Mamantis, apud Tuzorz. loamsu, Μνη μεῖα 

ἁτιολοτικά, p. 341. — " καισαραίων Sa. — ὃ βασάννους S. — * τῆς θαλάσσης 88. --- ὃ Στίγματι Ba. 

2. — 1 χρόνους 8, τοῖς χρόνοις Sa. — 5 διαλάμπων Sa. — ? πιπτούσης 88. — * τήρει Sa. 

8. — ! καὶ om. Sa. — ? γὰρ om. Sa. — ὃ ἡγεμόνας S. 

4. .— - Ἰουλία Sa. 

μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις ΤΤαύλου τοῦ νέου καὶ αὐτοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. — Fb: 

deest. — B : 1. 2 (Ἰωάννου). — Bá: 1.2 (Ἰωάννου). — 3: τῶν ἁτίων μαρτύρων τῶν ἐν τραχείαις 

τῆς Νικομηδείας Ὑχκγ' μαρτυρησάντων ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως. Οὗτοι μετὰ τὸ τελειωθῆναι 

τοῦς ἁγίους δισμυρίους ἐν Νικομηδείᾳ εὑρέθησαν κρυπτόμενοι ἐν ὄρεσι. Χριστιανοὺς δὲ ἑαυτοὺς 

ἐνώπιον τοῦ τυράννου κηρύξαντες πέντε ἡγεμόσιν πρὸς αὐτοῦ Μαξιμιανοῦ εἰς τὸ τιμωρεῖσθαι 

ἐκδίδονται. ΟἹ διαφόροις βασάνοις τούτους καθυποβαλόντες, τῆς προσκαίρου μὲν ζωῆς ἀπεστέρησαν, 

πρὸς τὰ αἰώνια δὲ ἀγαθὰ διεβίβασαν. — ΒΡ: 1.3 (Ἰωάννου). — T: 1. 2 (Ἰωάννου). --- L:1. 2. — 

O:1et4: Mápavroc, ᾿Αειθολᾶ, ᾿Ιουλιανοῦ, Φιλίππου καὶ Θεοδότου μαρτυρήσαντος ἐπὶ Αὐρηλῖα- 

νοῦ βασιλέως. Ὃ δὲ τρόπος τῆς μαρτυρίας «οὗτος ὅ», Μετὰ τὸ πολλὰς διελθεῖν βασάνων ἰδέας, τὸ 

τελευταῖον καταλευσθεὶς ἐπὶ λόγχας ἐκκεντηθεὶς τὸν στέφανον ἐκομίσατο. Ἦν δὲ πατρὸς Θεοδότου 

καὶ μητρὸς Ῥουφίνας τῆς Παφλαγόνων χώρας, πόλεως Γάτγρας. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ 

αὐτοῦ μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Σίγματιδ, — 2: τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπων 

γενομένων ταύτης τῆς θεοφυλάκτου καὶ βασιλιδιπόλεως ἴ Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ καὶ ΤΤαύλου 

τοῦ νέου. Ἦν δὲ ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ἐπὶ Ἰουστίνου καὶ Τιβερίου καὶ Μαυρικίου τῶν βασιλέων ἐν 

Κωνσταντινουπόλει τεννηθείς, πρὸ δὲ τοῦ κείρεσθαι καὶ τὴν τάξιν τῶν κληρικῶν μετελθεῖν, χαράκτης 

τὸ ἐπιτήδευμα jv: διὰ δὲδ ὑπερβάλλουσαν ἀρετὴν καὶ βίου λαμπρότητα μετὰ ταῦτα ἀρχιεπίσκο- 

πὸς προεχειρίσθη, διαδεξάμενος Εὐτύχιον τὸν ἁγιώτατον" ὃς καὶ πολλῶν σημείων αὐτουργὸς 

γεγονώς, ἐν εἰρήνη τὴν μακαρίαν ψυχὴν αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ παρέδωκεν. Τελεῖται δὲ fj, σύναξις αὐτῶν ἐν 

τῷ ἁτιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. --- G : deest. — €: deest. — Cb : deest. — M : 1. 2. — Διομήδης σπα- 

θιζόμενος T. — Ἰουλιανὸς ξύλῳ τὴν κεφαλὴν συντριβεὶς v. — Φίλιππος £, τ. — Εὐτυχιανὸς ἐν ἐσχάρᾳ 

πυρὸς τ. — Ἡσύχιος ἀπαγχονισθεὶς τ. — Λεονίδης " E. τ. -- Εὐτύχιος σταυρωθεὶς τ. --- Φιλάδελφος 

λίθῳ τράχηλον βαρυνθεὶς τ. --- Μελάνιππος π. τ. --- ΤΙαρθαγάπη ἐν τῇ θαλάσσῃ τ. — rursus : Μνήμη 

Tiaókou ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολοτγητοῦ. — 5. — Ἀειθαλᾶ καὶ Ἀμμοῦν (Sept. 19). — 

Mv:1. 2. Διομήδης. Φίλιππος. --- Εὐτυχιανός. --- Ἡσύχιος, Λεονίδης. 

Εὐτύχιος. --- Φιλάδελφος. --- Μελάνιππος. — ΤΤαρθαγάπη. — rürsus : Παύλου. — 5 : ᾿Αειθαλᾶ καὶ 

᾿Αμμοῦν. — Mr : 1. 2 (Ἰωάννου). ' 

Ιουλιανός. 

- 5 οὗτος oin, Ὁ. — 9 Στίγμα Ὁ. -- ? βασιλο: πόλεως O. — 9 δὲ διὰ Ὁ, — ? Λεωνίδης M. 
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9 MENSIS SEPTEMBER 

MHNI TO 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ᾿Ανθίμου. 

Οὗτος ἐπίσκοπος γέγονε Νικομηδείας ἐπὶ Διοκλη- 

τιανοῦ καὶ Μάξιμιανοῦ, μετὰ δὲ τὸν ἐμπρησμὸν τῆς 

Νικομηδέων ἐκκλησίας, ὃς προστάξει γέγονε τῶν 

τυράννων, καὶ τὴν καῦσιν τῶν δισμυρίων ἁγίων 

μαρτύρων ἐν ὄρει κρυπτόμενος παρεδόθη Ma£- 

μιανῷ. ΤΤολλαῖς 1 καὶ ἀνυποίστοις ὑπ᾽ αὐτοῦ τιμω- 

ρίαις ὑποβληθεὶς καὶ προφητευσάμενος ? αὐτῷ 

ταχεῖαν τῆς βασιλείας ἀπόθεσιν ὃ, ἐπεὶ ἑώρακεν 

αὐτὸν τὴν ἰδίαν πορφυρίδα διαρρήξαντα ὑπὸ 

θυμοῦῦ διὰ τὸ μὴ καταναλοῦσθαι τοῦτον ὑπὸ 

τῶν τιμωριῶν, ὕστερον κατὰ ἀπόφασιν μαχαίρᾳ 

τὴν τιμίαν αὐτοῦ κεφαλὴν ἀποτέμνεται" ἥτις ἄχρι 

τοῦ νῦν θαυματουρτοῦσα τρίχας ὃ ἐκφύει ἐκ ξηροῦ 

ὀστοῦ ὃ. . 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου ποτρὸς 

ἡμῶν Θεοκτίστου συνασκητοῦ τοῦ μετάλου 

Εὐθυμίου. 

8. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Βασιλίσσης. Αὕτη 

10 

ΑὙΤΩ Γ΄. 

ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως οἰκοῦσα ἔξω τῆς 

πόλεως Νικομηδείας" καὶ ἐνναετὴς ὑπάρχουσα, 

κρατηθεῖσα καὶ παραστᾶσα τῷ ἡγεμόνι ᾿Αλεξάν- 

bpu, ὁμολοτεῖ τὸ ὄνομα τοῦ δεσπότου 1" bi? 

τύπτεται κατὰ πρόσωπον καὶ γυμνωθεῖσα ῥαβδί- 

ζεται: εἶτα τρυπᾶται τοὺς ἀστραγάλους καὶ μετὰ 

ὀτκίνων καὶ ἀλύσεως κρεμᾶται κατὰ κεφαλῆς καὶ 

ὑποκαπνίζεται πίσσαν καὶ θεάφην, ἅτινα οὐκ ἔβλα- 

wav αὐτήν᾽ εἶτα ἐμβάλλεται εἰς κάμινον πυρὸς καὶ 

ἐξέρχεται ὑγιής. Μετὰ δὲ ταῦτα παραδοθεῖσα δύο ὅ 

λέουσιν εἰς βρῶσιν οὐκ ἀδικεῖται" ἀλλ᾽ ἐπισπᾶται 

καὶ αὐτὸν τὸν ᾿Αλέξανδρον πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν 

πίστιν. Αὐτὴ δὲ ἐξελθοῦσα ἔξω τῆς πόλεως καὶ 

διψήσασα ηὔξατο καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ ἔπιεν. 

Εἶτα στᾶσα ἐπάνω πέτρας καὶ εὐξαμένη ἀπέδωκε 

τῷ Κυρίῳ τὴν ἑαυτῆς ψυχὴν καὶ ἐτάφη πλησίον 

τῶν ἀναβλυσάντων ὑδάτων. Γίνεται δὲ fj δι᾽ ἔτους | 

αὐτῆς σύναξις ἐν τῇ μονῇ τῆς Μαρίας πλησίον 

τοῦ τείχους τῶν Βλαχερνῶν. : 

1. — ! béadd. Sa. — ? προφητευσόμενος S. — ? τὴν ταχείαν ἀπόθεσιν τῆς βασιλείας Sa. — ὁ om. Sa. — 9 τοῦ θυμοῦ 

Sa. — 9 καταναλώσθαι Sa. — ἴ τοῦτον τιμωρούμενον Sa, — 5 τρίχα Sa, — 9 τελεῖται κτλ. add. Sa inter Synaxaria selecta, 

3. — 1 δεσπότου Χριστοῦ 88. — 3 xal add. Sa. — ὅ παρὰ δύο Sa. — ὁ δὲ ὁπ, Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add.: Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ τῷ ὄντι 

πέραν, πλησίον τῆς μονῆς τοῦ Πικριδίου. --- 9. 8. 4.5. 6. — Ht: 1 (des. : ἔστι δὲ ἡ σύναξις αὐτοῦ πέραν 

εἰς τὸ Κέρας). 3. 4. 5. 6. — P. : 1 (Ἀνθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας ἐν τῇ Χώρῳ). --- 8. 2.5. — F: 

1.— Tüv ἁτίων τρισχιλίων (Sept. 29). — Ἐλεαζάρου xoi Φινεές (Sept. 25). — 3, 2,5. 6. — Fa: 1: 

Ἀνθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας" ὃς ὑπὸ Μαξιμιανοῦ τὸν τένοντα θλασθεὶς καὶ περόναις τοὺς, 

ἀστραγάλους διαπερονηθεὶς καὶ κνημίδα ὑπόδεθεὶς καὶ τροχῷ προσδεθεὶς πυρὶ φλογίζεται καὶ καρα- 

τομεῖται. --- Τῶν ἁγίων τρισχιλίων ἑξακοσίων ὀκτὼ μαρτύρων, οἵτινες εὑρέθησεν κρυπτόμενοι ἐν 

τραχείαις Νικομηδείας οὖς ὁ Μαξιμιανὸς μυρίαις ὑποβαλὼν αἰκίαις θανάτῳ παρέδιυκεν. --- Ἐλεαζάρου 

τοῦ ἱερέως καὶ Φινεές. --- 8: Βασιλίσσης. Ἥτις ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως καὶ Ἀλεξάν- 

bpov ἡγεμόνος. Αὕτη χρόνων οὖσα 0' τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας δεσμευθεῖσα τῷ πυρὶ évameppign. 

καὶ περισωθεῖσα θείᾳ δυνάμει ὕδωρ διὰ προσευχῆς ἀναβλύσαι ἐποίησεν. Καὶ πιοῦσα ! τὴν ἁγίαν αὐτῆς 

τῷ Θεῷ ἐπαφῆκεν ψυχήν, --- & : Ἀριστίονος ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας. --- 2 : Θεοκτίστου συνασκητοῦ 

τοῦ μεγάλου Εὐθυμίου. --- ὅ : Στεφάνου ὁμολογητοῦ καὶ ἡγουμένου Τριγλείας. — 6: Κωνσταν- 

τίνου τοῦ νέου ἐν τοῖς Ἁγίοις Ἀποστόλοις. — Fb:1.add.: τῶν ἁγίων τρισχιλίων. ᾿Ἐλεοζάρου καὶ 

φινεές. — 9. 4. 9, 5.6. — B: 1. 8, 4. — Β8.: 1. 8. 4 — Bh: 1.3.4. — T:1.—L:1.— 0:1: 

᾿Ανθίμου. Οὗτος ἤθλησεν ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ ἐπὶ Μαξιμιανοῦ βασιλέως, δριμυτάταις ὀδύναις πολλῶν 

προσπαλοίσας βασάνων καὶ τέλος διὰ ξίφους τμηθείς.. Ἔστι δὲ f| σύναξις αὐτοῦ mépav εἰς τὴν 

Κερατίαν. --- 8: Βασιλίσσης, μαρτυρησάσης ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἡγεμόνος, 

ὑποβληθείσης καὶ αὐτῆς πολλοῖς καὶ ἀνυποίστοις 5 κολάσεων τρόποις" ὑπῆρχεν δέ, ὅτε τὰς ὑπὲρ 

ἄνθρωπον τιμωρίας ὑπέμενεν, ἐνναετὴς τὴν ἡλικίαν, παραδόξου τυχοῦσα τῆς τελευτῆς, Τοῦ γὰρ πυρὸς 

ἐν ᾧ δεσμευθεῖσα ἐπερρίφη ταύτης μηδ᾽ ὅλως ἁψαμένου, ἔξω τῆς πόλεως ἐξελθοῦσα ὕδωρ ἀναβλῦσαι 

5 πεποίηκεν. Οὗπερ πιοῦσα καὶ - ἐπί τινος πέτρας στᾶσα τὴν ἁγίαν αὐτῆς ἀφῆκεν ψυχήν. Τοῦτο Yàp 

εηὔξατο᾽ καὶ κηδεύεται πλησίον τῶν ἀναδοθέντων ὑδάτων. Γίνεται δὲ f δι᾿ ἔτους αὐτῆς σύναξις 

ἐν τῇ μονῇ τῆς Μαρίας πλησίον τοῦ τείχους Βλαχερνῶν. --- 4: Τελεῖται δὲ καὶ ἡ μνήμη τοῦ ἐν 

ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Αριστίωνος ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας. --- 2: Θεοκτίστου, συναδκητοῦ τοῦ 

μεγάλου Εὐθυμίου. — 5: Καὶ Στεφάνου τῆς Τριτλείας. --- 6 : Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις βασιλέως 

Κωνσταντίνου τοῦ νέου ἐν τοῖς Ἁτίοις ᾿Αποστόλοις. --- G : 1 : ᾿Ανθίμου ἐπισκόπου Νικομηδείας ?. 

"Ὃς προκαθεσθέντος Μαξιμιανοῦ ὁ τοῦ βασιλέως ἐπὶ βήματος, δέσμιος ἤχθη, προκειμένων πάντων 

τῶν κολαστηρίων ὀργάνων. Καὶ ἐπεὶ" ἐρωτηθείς 5, τὸν Χριστὸν παρρησίᾳ ἐκήρυξεν, θλᾶται τὸν τένοντα ϊ 

σιδηραῖς περόναις, καὶ τοὺς ἀστραγάλους διατιτρᾶται ὃ καὶ ἐπ᾽ ὀστράκου " vupvóg ἁπλοῦται καὶ 

ῥάβδοις τύπτεται καὶ περικνημίδας χαλκᾶς πυρακτωθείσας ὑποδεθεὶς ἐλαύνεται καὶ τροχῷ δεσμεῖται' 

καὶ τελευταῖον τὴν κεφαλὴν 19 ἀποτέμνεται. — 8 : Βασιλίσσης. Ἥτις ἐπὶ Διοκλητιανοῦ fiv βασιλέως 

1 ποιοῦσα Fu. —  ἀνυπίστοις O. — 8 Νικωμίδης G. — * Μαξημιανοῦ G. — 5 ἐπὶ (. --- 9 ἐρρωτηθέντος G. — ἴ τέναντα 

. 6. — διὰ τὴ τρᾶτε ἃ. -- ? ἐπόστῥάκου G. — "" καὶ φαλὴν G. 

Ser. 3. 

f.16. 

Seer. 3. 
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4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ὁσίου καὶ ἱερο- 

μάρτυρος ᾿Αριστίωνος. Οὗτος ἐπίσκοπος γέτο- 

vev ᾿Αλεξανδρείας. Διδάσκων δὲ παρρησίᾳ! τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σωτήριον ἐπιφάνειαν 

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἐλπίδα τῶν 

μελλόντων ἀγαθῶν xoi τὴν καταφρόνησιν τῶν 

ἀνθρωπίνων, κρατεῖται παρὰ τοῦ τῆς ᾿Αλεξαν- 

T9. ΑὙΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος  Βαβύλα, 

πατριάρχου ᾿Αντιοχείας. Ὃς 2 ἦν émi? χρόνοις 

Νουμεριανοῦ τοῦ βασιλέως, δι᾿ οὗ καὶ τὸν μαρτυ- 

ρικὸν ἄθλον διήνυσεν. Ἐπειδὴ γὰρ αὐτὸς μὲν εἰδιύ- 

λοις ἔθυε, καί ποτε ὑπὸ τῶν ἰδίων θεῶν τῶν 

δαιμόνων ἐκβακχευθεὶς ἔσφαξε πρὸς θυσίαν καὶ 

υἱὸν τοῦ ΤΤερσῶν βασιλέως, ὃν εἰς ἐνέχυρον ἀγά- 

πῆς παρέλαβεν' οἱονεὶ δὲ ἀγασθεὶς τῷ τολμήματι 

ἠθέλησε. καὶ πρὸς τὴν τῶν χριστιανιὼν ἐκκλησίαν 

εἰσελθεῖν καὶ ταύτην βεβηλῶσαι, ὡς ἐδόκει ὁ βέβη- 

ioc, καὶ τὸν ἅγιον κατακερτομῆσαι, προῦποθεὶς 

αὐτῷ κλοιὰ κατά τε τὸν τράχηλον καὶ τοὺς πόδας 

καὶ εἰς τὸ μέσον προάξας καὶ εἰπών: « Μὰ τοὺς 

θεούς, Βαβύλα, πρέποντές σοιῦ οἱ κλοιοί. » Καὶ 

ἀντακούσας ὡς « Ὑπὲρ τὸ διάδημά cov οὗτοι 

» εὐπρεπέστεροί μοι’» καὶ ἀπελοαθεὶς ἐκ τῆς ἐκκλη- 

σίας μετ᾽ ἐλεγμοῦ διὰ τὸν φόνον τοῦ παιδὸς ὡς 

4, — 1 τὸν λαὸν add. Sa. 

δ. — ! συνέφθασε καὶ om. Sa. 
8. — δ ἁγίοις ἀποστόλοις Sa. 

δρείας ἄρχοντος, καὶ παραδοθεὶς τῷ πυρὶ δι’ αὐτοῦ 

τελειοῦται. . 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέφθασε koi! μνήμη τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ἡ μῶν καὶ ὁμολογητοῦ Στεφάνου, 

ἡγουμένου Τριγλείας. : 5 

6. Koi τοῦ ἐν ἁγίοις βασιλέως Κωνσταντίνου 

τοῦ νέου ἐν τοῖς ᾿Αποστόλοις ᾿. 

MHNI A. 

ἀνδράποδον, ἀπεφήνατο τὸν ἱερομάρτυρα dmroke- 

φαλισθῆναι σὺν τοῖς τρισὶν αὐτοῦ νηπίοις μαθηταῖς, 10 

Ὧν τῆς ὃ ἐνστάσεως καὶ πεῖραν ἔλαβεν ὁ τύραν- 

νος καὶ τοιούτου διδασκάλου μαθητὰς τοιούτους 

εὑρὼν καὶ μετὰ τοὺς αἰκισμοὺς τῇ αἰωνίᾳ ζωῇ καὶ 

μὴ εἰδὼς ὁ ἄθλιος | διὰ σφαγῆς συμπαρέπεμψε. 

Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τοῖς Σαλουστίου ᾿ 15 

καὶ ἐν τῇ μονῇ τῆ ἐπιλεγομένῃ τῆς Χώρας ὅ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις ἑτέρου! Βαβύλα, 

διδασκάλου γενομένου 3 ἐν Νικομηδείᾳ 3, Οὗτος ὁ 

παραστὰς ἐν τῇ αὐτῇ πόλει μετὰ ὀγδοήκοντα 

τεσσάρων αὐτοῦ μαθητῶν ψελλιζόντων ἔτι ὄντων ὅ 30 

καὶ τὸν Χριστὸν κηρύξας ἴ, λίθοις τὰς ὃ. παρειὰς 

τυφθεὶς I καὶ τοὺς ἀστραγάλους καταθραυσθεὶς 1 

καὶ τοὺς ὥμους θλασθεὶς 35 καὶ κλοιοῖς βαρυν- 

θείς 18. τελευτοῖον 4 σὺν τοῖς τοσούτοις 15 παισὶ 15 

τὴν κεφολὴν 11 ἀποτέμνεται 18, 25 

1.— τ Ἄθλησις τοῦ ὁσίου xai ἱερομάρτυρος Sa. 3 οὗτος 8a. 3 ἐν τοῖς Sa. 4 ἐκβαχευθεὶς 8. — 5 σε Sa. — 

3 τῆς εὐσεβοῦς a. — ἸΒλουστίου Sa. — 9 νῦν δὲ τελεῖται κτλ. add. Sa inter Synaxaria selecta. 30 

2, — ὃ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ba. ? (b1ba0x. γεν.) τοῦ Ba.— ? καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ΠΤ νηπίων τῶν μαθητῶν αὐτοῦ αὐά. ““ 

Ba.-- 4 δ᾽ ἅγιος Βαβύλας Ba. — 9 τῶ Μαξιμιανῶ add. Βα. — δ (ἐν τῇ - ὄντων) om. Ba. — ἴ συγκηρύξας Sa. --- * τῷ Sa, 

κατὰ τῶν Ba. — 9 παρειῶν Ba. — 19 τύπτεται Ba. — 1: καταθραύεται Ba. — 13 θλᾶται Ba. — 13 (καὶ κλοιοῖς βαρυνθεὶς) 
om. Sa; καὶ τὸν αὐχένα κλοιοῖς βαρύνεται Ba. — 1’ καὶ τελευταῖον Ba. — 15. TA' νηπίοις τοῖς φυτηταῖς αὐτοῦ Ba. — 

16 ξίφει Ba. — !! αὐτοῦ add. Ba. — !5 τέμνεται Ba. 35 

καὶ ᾿Αλεξάνδρου ἡγεμόνος. Αὕτη χρόνων οὖσα θ' τὰς χεῖρας 1" καὶ τοὺς πόδας δεσμευθεῖσα rip πυρὶ 

ἐναπερρίφη καὶ περισωθεῖσα 13 θείᾳ δυνάμει ὕδωρ διὰ προσευχῆς ἀναβλῦσαι ἐποίησεν. Καὶ πιοῦσα 13 

τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ παρατίθεται, --- ὁ : ᾿Αριστίωνος ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας. --- 2 : Θεοκτίστου, 

συνασκητοῦ τοῦ μετάλου Εὐθυμίου *, — 5: Στεφάνου ὁμολογητοῦ καὶ ἡγουμένου Τριτλίας, --- 

6: Κωνσταντίνου "5 τοῦ νέου ἐν τοῖς ᾿Αποστόλοις. α: deest. — Cb: deest. — M : 1. — Ζήνων 4o 

ἐν λέβητι μολίβδου παφλάζοντος βληθεὶς τ. — 3. — Χαρίτων ἐν λάκκῳ ἀσβέστου βληθεὶς v, — 4. — 

᾿Αρχοντίων λιμῷ τ. --- 2.5.6. rursus ᾧ, — Mv: 1. Ζήνων. --- 3. 4. 3. rursus 4. 

Μα :1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add. : νῦν δὲ 

Χαρίτων. 

τελεῖται ἐν τῇ μονῇ τῶν Στουδίου, ἔνθα xoi τὸ 

ἅτιον αὐτοῦ σῶμα κατάκειται σῶον. --- 93. 8. 4. 5. 6, — H : 2 : Βαβύλα πατριάρχου ᾿Αντιοχείας καὶ τῶν 45 

σὺν αὐτῷ πδ' νηπίων... Τελεῖται δὲ fp αὐτῶν σύναξις ἐν τοῖς ᾿Αλουστίου πλησίον τοῦ “Ἑβδόμου καὶ ἐν 

τῇ μονῆ τῇ λετομένῃ τῆς Χώρας, --- 4. 5, des, : Τελεῖται δὲ ἧ αὐτῶν σύναξις πλησίον τοῦ ἁγίου 

Ῥωμανοῦ. --- 3. — P : 1,9. 6 (om. Κεντυρίωνος). — 4. ὅ (Πετρωνίου καὶ Χαριτίνης πλησίον τοῦ ἁγίου 

Ῥωμανοῦ). --- 3. — Ἐ"': 8. 4. 6, 3. 1. — Ἐπ: 8.4. 6,2, 

2.0, 4.8: Μωσέως. Ὃς Ἑβραῖος μὲν ἦν τὸ γένος ἐκ φυλῆς Λευΐ’ γεννᾶται δὲ ἐν Αἰγύπτῳ, Ἔκθετος 5o 

δὲ κατὰ τὸ βασιλικὸν πρόσταγμα γενόμενος, βρέφος 

1. -- Fb:8.4.6.2. 1. — Β : 1, 6. 4. 8. --- Β8 :1. 

ὧν ἔτι, ἐν τῷ ποταμῷ ὑπὸ τῆς τοῦ βασιλέως ἀνα- 

λαμβάνεται θυγατρὸς καὶ υἱοποιεῖται καὶ πάσῃ σοφίᾳ Αἰγύπτου παιδεύεται. Τοῦ σαρακοστοῦ χρόνου 

ἐπιβάς, ἄνδρα Αἰγύπτιον διαχειρίζεται καὶ εἰς γῆν Μαδιὰμ φεύγων ἔρχεται καὶ Σεπφώραν τὴν τοῦ 

Ἰοθὸρ! θυγατέρα εἰς γυναῖκα λαμβάνει καὶ Θεὸν ἐν φλεγομένῃ βάτῳ καθορᾷ xoi προσομιλεῖ" καὶ εἰς 

Αἴγυπτον αὖθις πρὸς τοῦ Θεοῦ πέμπεται καὶ θεὸς Φαραὼ γίνεται, τῷ ἀδελφῷ ᾿Δαρὼν ὡς προφήτῃ s 

χρώμενος" καὶ σκότῳ κολάζει τὴν Αἴγυπτον καὶ εἰς 

ξὶ 

αἷμα μεταβάλλει τὰ ὕδατα" καὶ πλῆθος βατράχων 

κατ᾽ αὐτῆς ἐκπέμπει" καὶ κυνομυΐᾳ καὶ σκνιπὶ" ἐκτρίβει" -καὶ χαλάζῃ βροαζούσῃ καταφλέγει᾽ καὶ ἀκρὶς 

— ἢ χήρας G. — 13 περισωθὲν G. -- 18 ποιοῦσα G. — 1’ Εὐθοιμίου G. — 15 xe xui G. 

εἸωθὼρ Ba. — ? σιεινιπὶ Ba. 
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8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη. Μὼ δέως τοῦ νομο- 

θέτου καὶ προφήτου. Ὃς ἐτεννήθη μὲν év Tf 

Αἰγύπτῳ υἱὸς ᾿Αβραμ, ἑνὸς τῶν Ἑβραίων, κατα- 

τομένου ὃ ἐκ φυλῆς Λευΐ. ᾿Αστεῖος δὲ καὶ εὐμορφό- 

5 τατὸς ἀναφανεὶς τῇ μητρί, οὐκ ἀπεκτάνθη κατὰ 

τὸ πρόσταγμα Φαραώ, ἀλλ᾽ εἰς κιβώτιον ἐμβληθεὶς 

ζῶν ἐρρίφη ἐν τῷ ποταμῷ. Ὃν καταβᾶσα ἡ θυγά- 

inp Φαραὼ λούσασθαι εὑροῦσα ἔτι ζῶντα, ἀνεί- 

Aero καὶ υἱοποιήσατο καὶ ἐξεπαίδευσεν ἐν πάσῃ 

τὸ Αἰτυπτιακῇ σοφίᾳ. Οὗτος ἀνδρωθεὶς καὶ εἰς τεσσα- 

ρακοστὸν ἔτος φθάσας, ἄνδρα Αἰγύπτιον πατάξας 

διὰ τὸ ἰδεῖν τύπτοντα ὁμογενῆ αὐτοῦ Ἑβραῖον, 

ἔκτεινε καὶ εἰς τὴν ἄμμον κατέκρυψε. Φοβηθεὶς 

δὲ διὰ τοῦτο, μὴ δῆλος γένηται (ἠπειλήθη γὰρ παρά 

15 τινος ὁμοεθνοῦς ὁρῶντος), φεύγει εἰς rfjv Μαδιάμ" 

καὶ Σεπφώραν τὴν τοῦ Ἰοθὸρ θυγατέρα εἰς γυναῖκα 

λαμβάνει καὶ Θεὸν ἐν φλεγομένῃ βάτῳ καθορᾷ 

xoi? προσομιλεῖ καὶ παρ᾽ αὐτοῦ προστάττεται 

αὖθις ἀπελθεῖν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐξαγαγεῖν τὸν 

20 λαὸν τῶν Ἑβραίων ἐκ χειρὸς Φαραώ, οὗ καὶ θεὸς 

γίνεται. Καὶ τῷ ἀδελφῷ ᾿Ααρὼν ὡς προφήτῃ χρᾶ- 

ται καὶ κολάζει τὴν Αἴγυπτον σκότῳ καὶ μεταβολῇ 

ὑδάτων εἰς αἷμα καὶ ἀποστολῇ πληθυσμοῦ βατρά- 

χων καὶ κυνομυΐᾳ καὶ σκνιπὶ καὶ χαλάζῃ BpoZobon? 

85. καὶ ἀκρίδι καὶ fpoUxu καὶ θανάτῳ πρωτοτόκων" 

καὶ ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ τὸν Ἰσραηλίτην λαὸν 

τῆς | Αἰγύπτου ἐξάγει" καὶ τὴν θάλασσαν ῥάβδῳ 

πλήττει καὶ διαιρεῖ, ὥστε τὸν χαὸν διελθεῖν, καὶ ἐκ 

πέτρας ὕδωρ ἐξάτει" καὶ τεσσαρακοντανυχθήμε- 

30 pov νῆστις προσεδρεύσας καὶ Θεὸν εἶδεν, ὡς 

ἀνθρώπῳ δυνατόν, καὶ διελέχθη στόμα κατὰ 

στόμα, πλάκας τε θεογράφους ἐδέξατο καὶ τὸ πρό- 

σώπον ἐθεώθη καὶ διὰ παραπετάσματος τῷ λαῷ 

προσωμίλει καὶ ἕτερα πλεῖστα εἰργάσατο τέρατα 

λόγον καὶ ἀκοὴν ὑπερβαίνοντα. Οὗτος οὖν ó 

τοιοῦτος καὶ τηλικοῦτος, Ó τεσσαράκοντα ἔτη 

στρατητήσας, ἐπεὶ διὰ τῆς τοῦ ὕδατος ἀντιλογίας 

τὸν Θεὸν παρώξυνεν, ἐπειπὼν πρὸς τὸν λαὸν 

διψῶντα καὶ κατατογγύζοντα αὐτοῦ᾽ « Μὴ δύνα- 

» μαι ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἐξαγαγεῖν ὕδωρ καὶ 

» ποτίσαι ὑμᾶς ;» οὐ παρεχωρήθη εἰσελθεῖν εἰς 

τὴν τῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ κελευσθεὶς πρὸς 

Θεοῦ εἰς τὸ ὄρος ἀνελθεῖν ᾿Αβαρεὶθ ἐν τῇ Μωὰβ 

καὶ ἀπὸ μακρόθεν κατιδεῖν τὴν ΤΤαλαιστίνην, ἐκεῖσε 

εἰς τὸ ὅρος τελευτᾷ. Καὶ θάπτεται ὑπὸ 10 ἀρχιστρα- 

τήτου Μιχαὴλ σκεπασθεὶς καὶ μηδενὶ ἔκτοτε ὁρα- 

θείς. Προέλαβε δὲ τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν "1 

ἔτη χίλια τετρακόσια ὀγδοήκοντα πέντε, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῆς ! ἁγίας μάρτυρος Ἑρμιό- 

γῆς, θυγατρὸς Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Αὕτη 

ὑπῆρχεν ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως προφη- 

τεύουσα μετὰ τριῶν αὐτῆς ἀδελφῶν, Ἐν μιᾷ δὲ 

τῶν ἡμερῶν εὐχῆς χάριν καὶ διδασκαλίας παραλα- 

βοῦσα μίαν τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς ὀνόματι Εὐτυχίδα, 

παρεγένετο εἰς Ἔφεσον προσκυνῆσαι τὸν ἅγιον 

Ἰωάννην τὸν θεολότον᾽ ἀλλ᾽ οὐχ εὗρεν αὐτόν" μετε- 

τέθη γάρ. Κατὰ συγκυρίαν δὲ καὶ Τραϊανὸς ἀπεὰλ- 

θὼν ἐκ Ρώμης εἰς Ἔφεσον, πρὸς τὸν κατὰ Περσῶν. 

πόλεμον ὁρμώμενος, εὗρε τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας μέτα 

ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ (ἦν γάρ, ὡς ἔφημεν, προφητεύουσα) 

καὶ κρατήσας αὐτὴν καὶ βιασάμενος ἀρνήσασθαι 

τὸν Χριστόν, οὐκ ἔπεισε, καίτοι | καὶ κατὰ τοῦ 

προσώπου τύψας. Ὡς δὲ προεῖπεν αὐτῷ ὅτι᾽ 

« ἸΤέρσας νικήσεις καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἀλλότριος κρα- 

» τήσει τῆς βασιλείας, ἀλλ᾽ ὁ ἐπὶ θυγατρί σου γαμ- 

» Bipóc », ἀφείθη. Μετὰ δὲ ταῦτα τούτων οὕτως 3 

8. -- ? γετονὰς add. 88. --- 5 καταγόμενος Sa. — ? ἑοροῦσα Sa. — * τὴν oim. Sa. — καὶ τοῦ τῶι Sa, — 9 σκνιπὶ S, ef. 

35 Exod. 8, 16 : καὶ ἔσονται σκνῖφες. --- " βραττούση Sa. — ὃ καὶ om. Sa. — 9 Ἀβαρεὶθ S, Sa, Ἀβαρίμ, Ἀβαρεὶμ, Deuteron. 

34, 49, — 19 ὑπὸ τοῦ Sa. — 11 παρρουσίαν S. 

4. — ! μνήμη τῆς Sa. — ? οὕτω Sa. 

καὶ βροῦχος ἐπιστρατεύει" καὶ τὰ πρωτότοκα θανατοῖ" καὶ ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ τὸν Ἰσραηλίτην λαὸν 

πειρᾶται διελθεῖν καὶ ἐκ πέτρας ὕδωρ ἐξάγει καὶ μ' ἡμέρας καὶ p νύκτας νῆστις προσεδρεύσας Θεὸν 

40 μὲν εἶδεν ὡς ἀνθρώπῳ δυνατὸν ἦν ἰδεῖν" καὶ προσδιελέχϑη στόμα κατὰ στόμα, πλάκας δὲ τὰς θείας 

δακτύλῳ Θεοῦ γραφείσας ἐδέξατο καὶ τὸ πρόσιυπον ἐθεώθη καὶ διὰ παραπετάσματος τῷ λαῷ προσωμί- 

λησεν καὶ ἕτερα πλεῖστα εἰργάσατο τέρατα, λόγον καὶ ἀκοὴν ὑπερβαίνοντα, Οὗτος οὖν ὁ τοιοῦτος καὶ 

τηλικοῦτος, ἐπεὶ διὰ τῆς τοῦ ὕδατος ἀντιλογίας τὸν Θεὸν παρώξυνεν ἐν τῷ ὄρει ᾿Αβαρεὶθ πρὸς Θεοῦ 

κελευσθεὶς ἀνελθεῖν ἐν rj? Μωὰβ καὶ τὴν τῆν τῆς ἐπαγγελίας ὀφθαλμοῖς κοτιδεῖν, ἐκεῖσε τελευτᾷ ἐτῶν 

45 ὑπάρχων ρκ', Ἔλαβε“ δὲ τὴν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ ἔτη aure. — Bb:1.6.4.3. —T:1.2.— 1:1: 

Βαβύλα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τριῶν ἁτίων νηπίων, — 9 :Ἄθλησις καὶ ἑτέρου ἁγίου ἱερομάρτυρος Βαβύλα 

ἐν Νικομηδείᾳ γενομένου διδασκάλου ἅμα τοῖς ὅ σὺν αὐτῷ πὸ συμφοιτηταῖς, --- 6 : Θεοδώρου, Ἀμιανοῦ, 

Ἰουλιανοῦ καὶ Ὠκεανοῦ. — 4: Ἑρμιόνης θυγατρὸς Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου (— S). — ὃ: Μωσέως 

τοῦ νομοθέτου καὶ θεόπτου. Μωῦσῆς ὁ προφήτης καὶ νομοθέτης τέγονεν υἱὸς ᾿Αβραὰμ ἑνὸς τῶν 

80 “Ἑβραίων γεννηθεὶς ἐν Αἰγύπτῳ. Ἐπεὶ δὲ πρόσταγμα ἦν τοῦ Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου ὥστε τὰ μὲν 

θήλεα τῶν βρεφῶν περιποιεῖσθαι, τὰ δὲ ἄρρενα ἀναιρεῖσθαι, ἰδοῦσα τὸν Μωῦσὴν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ὅτι 

ἐστιν εὔμορφος καὶ ἐλεήσασα φονεῦσαι, ἐνέβαλεν εἰς κιβώτιον ἤτοι συρτάριον «καὶ » ἔρριψεν εἰς τὸν 

ποταμόν. Κατέβη δὲ fj θυγάτηρ Φαραὼ λούσασθαι εἰς τὸν ποταμόν" καὶ ἰδοῦσα τὸ συρτάριον ἐν τῷ 

ποταμῷ καὶ τὸ παιδίον ἐν αὐτῷ κλαῖον, ἀνελάβετο αὐτὸ καὶ ἀνεδέξατο εἰς vióv' καὶ ἐδίδαξεν αὐτὸν 

55 πᾶσαν σοφίαν Αἰτυπτίων. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐφάνη αὐτῷ ὁ Θεός" καὶ προσέταξεν ἐξαγαγεῖν τὸν λαὸν τῶν 

Ἑβραίων ἐξ Αἰτύπτου. “Ὅθεν ἐξαταγὼν τὸν λαὸν καὶ πολλὰ σημεῖα καὶ τέρατα ποιήσας καὶ πέτραν κρού- 

σας καὶ ὕδωρ ἀναβλύσαι ποιήσας. καὶ τεσσαράκοντα ἔτη στρατηγήσας πρὸ ἐτῶν χιλίων τετρακοσίων 

ὀγδοήκοντα πέντε τῆς Χριστοῦ καταβάσεως ἐτελεύτησε. Καὶ ἐτάφη ἐν ὄρει τινὶ ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου 

Μιχαήλ. — ΟἹ 3, 6. 4, ὅ, 3. — G: 1: Ἱερομάρτυρος Βαβύλα ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας καὶ γ΄ νηπίων. 

οὐ — 8 τῇ Ba. — * leg. προέλαβε. -- ̂? τοὺς L. — ὃ καὶ om. L. 
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Sr. 3. 

eer. 4. 

SEPT. D. 

1 et 

προβάντων, ὡς προειρήκει, καὶ τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ 

᾿Αδριανοῦ κρατήσαντος, κατεσχέθη ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 

πολλαῖς τιμωρίαις καθυποβληθεῖσα, ὕστερον τοῖς 

δημίοις ἐξεδόθη πρὸς τὸ ἀποκαροτομηθῆναι. OT καὶ 

ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ διὰ τὸ ξηρανθῆναι τὰς χεῖρας 

αὐτῶν καὶ πάλιν ὑτιασθῆναιϑ ὑπ᾽ αὐτῆς. Αὐτὴ δὲ ἐν 

εἰρήνῃ παρέδωκε τὴν ψυχὴν τῷ Κυρίῳ, ταφεῖσα ἐν 

Ἐφέσῳ. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ μαρτυ- 

ρείῳ αὐτῆς, τῷ ὄντι πλησίον τοῦ ἁγίου ῬΡωμανοῦ. 

5. Ἐν ᾧ τόπῳ συντελεῖται καὶ τῶν ἐν ταύτῃ τῇ 

ἡμέρᾳ ἀθλησάντων μαρτύρων ΤΤετρωνίου, Xapi- 

τίνης xoi Εὐτυχίδος «μνήμη 1» 

6. Koi! τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρ- 

. 

MHNI TQ 

1, Μνήμη τοῦ ἁγίου xoi ἐνδόξου προφήτου 

Ζαχαρίου, πατρὸς Ἰωάννου τοῦ προδρόμου καὶ 

βαπτιστοῦ. Οὗτος ἦν ἐξ Ἱερουσαλήμ, ἔγτονος μὲν 

᾿Ἀβίαθαρ τοῦ év! εὐαγτελίοις | ἀναγεγραμμένου 

ἀρχιερέως, υἱὸς δὲ Ἰωδαὲ ἱερέως, ὃν καὶ ἐκάλουν 

Βαραχίαν. “Ὅντινα Βαραχίαν ἀπέκτεινεν Ἰωὰζ ó 

βασιλεὺς Ἰούδα 2 διὰ τὸ ἐλέγχειν 8 αὐτόν τε καὶ 

τοὺς Ἰουδαίους ἐχόμενα τοῦ θυσιαστηρίου, Ὃ δὲ 

Ζαχαρίας καὶ αὐτὸς ἱερεὺς ἦν ἐν Ἱερουσολήμ. 

Εἰσελθὼν δέ ποτε ἐν τῷ ναῷ τοῦ θυμιᾶσαι, εἶδεν 

ἄτγτελον Θεοῦ ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου 

τοῦ θυμιάματος καὶ μηνύοντα αὐτῷ ὁ τὴν ἐν γήρᾳ 

σύλληψιν καὶ γέννησιν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου 

τοῦ βαπτιστοῦ" ὃ δὴ καὶ τέγονεν. Ἐπεὶ δὲ δ per 

ὀλίγον nopnkoAoó8nkev? ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ 

καὶ τέτοκεν fj Θεοτόκος καὶ μεμένηκεν αὖθις παρ- 

θένος, ἐκηρύττετο δὲ παρ᾽ αὐτοῦ παρρησίᾳ, ὅτι 

πάλιν παρθένος ἐστὶν ἡ Μαριάμ, καὶ ταύτην ἐν τῇ 

στάσει καὶ τῷ χορῷ τῶν παρθένων καθίστη, τοὺς 

᾿Ιουδαίους Τ διήγειρεν εἰς τὸν κατ᾽ αὐτοῦ φθό- 

vov. Καὶ ἐκ τούτου τρόπον ἐμελέτων, δι᾿ οὗ αὐτὸν 

-- δ ὑγιωθῆναι Sa. 
δ. — ! μνήμη Sa. oin. S. 
6. — ! καὶ om. Sa. — ? ἔπειτα Sa, ἔπει S, 
1. — 1 éy τοῖς Sa. — ? ὃ βασιλεὺς Ἰωὰζ τιῶν Ἰουδαίων τότε βασιλεύων Sa. — ? διὰ τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλέγχεσθαι Sa. — 

4 αὐτοῦ S, — 5 δὴ Sa. — 5 παρηκολούθησεν Sa.—- ἴ τοῖς Ἰουδαίοις Sa. — * συληφθέντα S. — ? δαβίρ, δαβεὶρ IH Reg. 6,9. 40 

“Ὃς εἰσελθόντα Νουμεριανὸν τὸν βασιλέα ἐν τῇ κατ᾽ αὐτὸν ἐκκλησίᾳ ὡς ἀνδράποδον εὐτελὲς ᾿ἀπή- 
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τύρων ᾽Ωκεανοῦ, Κεντυρίωνος, Θεοδώρου, 

᾿Αμμιανοῦ καὶ Ἰουλιανοῦ, Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ 

Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐκ χωρίου λεγομένου 

Κανδαύλης. Συλληφθέντες δὲ καὶ τὸν Χριστὸν ὅμο- 

λογήσαντες, ἐκρεμάσθησαν καὶ ἐξέσθησαν ἄχρι 5 

f. 18". 

τῶν ὀστῶν αὐτῶν “ἔπειτα "5 λουτρῷ ἐπὶ πολλοῖς 

ἡμέραις ἐκκαέντι ἐγκλεισθέντες καὶ δι᾽ ἀγτέλου 

ἐκβληθέντες ἐκεῖθεν ᾿ ἀβλαβεῖς (ἦν γὰρ ἐσφρα- 

γισμένον πανταχόθεν σφραγῖδι βασιλικῇ τὸ βαλα- 

νεῖον), ἔξιυ τῆς πόλεως ἀπήχθησαν’ καὶ πάντα τὰ 10 

μέλη μαχαΐραις διακοπέντες καὶ τὰ σκέλη διαθλα- 

σθέντες καὶ εἰς πῦρ ἀποπεμφθέντες, θῦμα τῷ Θεῷ 

εὐπρόσδεκτον προσηνέχθησαν. 

AYTQ Εἰ 

θανατώσουσιν. Ὡς δὲ Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς τῷ 15 

τότε, ταρἀχθεὶς διὰ τὸν τεχθέντα βασιλέα, ἀπέστει- 

λεν ἀποκτεῖναι τὰ ἐν Βηθλεὲμ πάντα νήπια (ἦν δὲ 

καὶ Ἰωάννης νήπιον ὡσεὶ μηνῶν €£ καὶ ἀπεκρύφθη 

παρὰ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἐλισάβετ ἐν σπηλαίῳ 

πέραν τοῦ Ἰορδάνου φόβῳ τοῦ μὴ ἀποκτανθῆναι), 90 

οἱ φθονεροὶ Ἰουδαῖοι δραξάμενοι τοῦ καιροῦ ἐδή- 

λωσαν τῷ Ἡρώδῃ τὸν τοῦ Ζαχαρίου υἱὸν μὴ 

εὑρίσκεσθαι διὰ τὸ μετατεθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, Ὃς καὶ 

θυμωθεὶς 'προσέταξεν ἀντὶ τοῦ παιδὸς τὸν πατέρα 

ἀναιρεθῆναι καὶ δὴ συλληφθέντα ὃ παρὰ τῶν παρα- 85 

νόμων Ἰουδαίων καὶ ἀπαχθέντα ἔσωθεν τοῦ ναοῦ, 

ἔνθα καὶ τὴν παρθένον ἵστη μετὰ τὸ τεκεῖν, ἀπο- 

κτανθῆναι ἐκεῖσε καὶ τὸ αἷμα αὐτου χεθῆναι μέσον 

τοῦ θυσιαστηρίου, Ὃν λαβόντες οἱ ἱερεῖς ἔθαψαν 

μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ. Ἔκτοτε 80 

οὖν ἐγένοντο τέρατα καὶ φαντασίαι ἐν τῷ ναῷ" καὶ 

οὐκ ἴσχυον οἱ ἱερεῖς ἰδεῖν ὀπτασίαν ἀγγέλων Θεοῦ, 

οὔτε δοῦναι χρησμὸν ἐκ τοῦ Δαβὴρ οὔτε ἐρωτῆ- 

σαι ἐν τῷ ἐφούδ, οὔτε διαδήλως ἀποκριθῆναι τῷ . 

λαῷ ὡς τὸ πρίν. 35 
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2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ 

ἱερομάρτυρος Κυρίλλου, ἐπισκόπου Γορτύνης τῆς 

τῶν Κρητῶν νήσου. Οὗτος ἐξ ἀρχῆς ὁσίως
 βιώσας 

καὶ πολλὰ ἀσκήσας, ἑξηκονταετὴς γενόμενος, ἐπί- 

s σκοπὸς καθίσταται ἐν Γορτύνῃ" ποιμαίνει ᾿ δὲ τὴν 

κατ᾽ αὐτὸν ἐκκλησίαν ἔτη εἴκοσι πέντε. Κατὰ τοὺς 

χρόνους Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Ἀγρηϊανῷ 3 

τῷ ἡγεμόνι παρέστη καὶ τὸν Χριστὸν παρρησίᾳ 

κηρύξας καὶ πολλὰ διδάξας καὶ τὴν πλάνην ἐλέγξας, 

τὸ ἐν κημῷ τὸ στόμα δεθεὶς καὶ ἐν ἁμάξῃ τεθεὶς 

(οὐ τὰρ. ἠδύνατο βαδίζειν, πέντε καὶ ἐνενήκοντα 

ἐτῶν γεγονώς), καὶ πρὸς σφαγὴν ἀπατόμενος, 

ἐπεὶ τὸν τόπον κατέλαβε τὸν λετόμενον *Pó£ov, 

αὐτομάτως τῶν βοῶν crávruv διὰ τὸ ἐνεχθῆναι 

15 φωνὴν ἄνωθεν στῆναι κελεύουσαν, τὸν αὐχένα 

ὑποθεὶς τῷ ξίφει, τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις "Abo ἐπισκόπου 

Ἐρτὸλ τῆς Περσίδος καὶ Βενιαμὶν διακόνου. Ὃς 

ἤθλησεν ἐν τοῖς χρόνοις Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ εἰς 

0 Περσίαν, Ἰσδιτέρδου βασιλεύοντος ἐν αὐτῆ. Ἐπειδὴ 

γὰρ πολλὰ διδάσκων οὐκ ἔπειθε τοὺς Πέρσας τῆς 

προσκυγήσεως τῶν εἰδώλων ἀπέχεσθαι, ζήλῳ δια- 

πύρῳ χρησάμενος καὶ τὸν τοῦ πυρὸς ναὸν κατα- 

καύσας, ἐν ᾧ οἱ βασιλεῖς τῶν Περσῶν ἔθυον, αὐτὸς 

85 μὲν συσχεθεὶς καὶ πολλαῖς πρότερον τιμωρίαις 

καθυποβληθείς, ὕστερον δὲ διὰ τεσσάρων στρα- 

τιωτῶν ῥάβδοις ῥοΐναις ἠκανθωμέναις πανταχοῦ 

τοῦ σώματος τυφθεὶς καὶ εἰς τὸν ἴδιον οἶκον ῥιφεὶς 

ὡς νεκρός, κατὰ βραχὺ τὴν ἁγίαν αὐτοῦ ψυχὴν τῷ 

30 Κυρίῳ παρέθετο. Ἔκτοτε δὲ ἤρξατο ὁ μέγας buu- 

τμὸς κατὰ χριστιανῶν παρὰ Πέρσαις, παρατα- 

θεὶς εἰς τριάκοντα χρόνους" ἐν οἷς πολλῶν μὲν 

χεῖρες ἀπετμήθησαν, πολλῶν δὲ ὦτα, ἄλλων δὲ 

κεφαλαὶ ἀπεδάρησαν᾽ oi δὲ καλάμους ὀξεῖς ἐν τοῖς 

35 τοῦ σώματος εἰσδύντας ἐδέξαντο" εἶτα σχοινίοις 

εἰληϑέντες καθ᾽ ὅλου τοῦ σώματος ἀσφαλῶς, 

πικροτάτας ὑπέστησαν ἀλτηδόνας, τῶν καλάμων 

βίᾳ ἐξελκομένων᾽ πολλοὶ δὲ δεσμευθέντες χεῖρας 

καὶ πόδας ἐν βαθυτάτοις ἐρρίφησαν λάκκοις᾽ ἐν οἷς 

^ 18 

μυῶν ἀτέλαι καὶ ταλῶν ἐναπεκλείσθησαν, τῆς εἰσό- 

δου τῶν λάκκων ἀσφαλῶς διησφαλισμένης" * καὶ 

συνέβαινε τοὺς μῦς ἀπορουμένους τροφῆς τῶν 

σαρκῶν τῶν ἀθλητῶν | ἀποτεύεσθαι καὶ δαψιλῶς 

ἐμφορεῖσθαι, Καὶ ἕτεροι εἰς τὰς ἕδρας καὶ τὰ παι- 

δογόνα μόρια εἰσωθισμοὺς ? καλάμων καὶ ῥάβδων 

ὑποστάντες, οὕτως τὴν ζωὴν ἀπέλιπον. Ὧν εἷς ἐστι 

καὶ ὁ τρισμακάριος διάκονος Βενιαμίν, κατὰ τῶν 

ὀνύχων εἴκοσι καλάμους ὀξεῖς ἐμπατεὶς καὶ κατὰ 

τῶν φυσικῶν καὶ ἀναγκαίων μορίων τοῦ σώματος. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Θουθαὴλ καὶ Βεβαίας τῆς αὐτοῦ ἀδελφῆς. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως ἐν ἘἘδέσῃ 

ἱερεὺς τῶν εἰδώλων' παρὰ δὲ Βαρσιμαΐου ἐπισκό- 

που Ἐδέσης κατηχηθεὶς καὶ τὰ εἴδωλα μυσα- 

χθείς, ὑπὸ αὐτοῦ ἐβαπτίσθη σὺν Βεβαίᾳ τῇ αὐτοῦ 

ἀδελφῇ. Ἐπειδὴ καὶ τοῖς πρώην ὁμόφροσιν παρῇ- 

v& τῆς εἰδωλολατρείας ἀπέχεσθαι καὶ πολλοὺς 

παρέπειθε, κρατηθεὶς παρὰ τοῦ τότε τοπάρχου 

᾿Ἐδέσης, πρῶτον μὲν ῥαβδίζεται, εἶτα σπαθίζεται 

καὶ κατὰ τῆς ταστρὸς τύπτεται καὶ ὄψιν ξέεται καὶ 

τῆς μιᾶς χειρὸς ἀναρτᾶται᾽ καὶ αὖθις κρεμᾶται καὶ 

ξέεται καὶ ἐν διαφόροις τοῦ σώματος μέρεσι πυρὶ 

κατακαίεται" καὶ ἐν τεκτονικῷ κοχλίᾳ ἀποθλιβεὶς 

καὶ τὴν κεφαλὴν πρισθεὶς καὶ ταύτην ἐν τῷ πρί- 

ζεσθαι ἀποκοπείς, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκεν. 

*H δὲ ἀδελφὴ αὐτοῦ Βεβαία μετὰ κοντοῦ πληγὴν 

κατὰ τοῦ τραχήλου δεξαμένη, τὸν τοῦ μαρτυρίου 

δρόμον διήνυσε. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Ἡραΐῖδος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ. Αὐτὴ θυγάτηρ ἦν 

τινος ἱερέως, ἐτῶν δὲ οὖσα δώδεκα τὸν μονήρη 

βίον ἠσπάσατο. Κατά τινα δὲ πάροδον ἰδοῦσα 

σὺν ἀνὸράσι καὶ τυναῖκας συλλαμβανομένας καὶ 

δεσμουμένας καὶ πλησιάσασα αὐταῖς καὶ τὴν αἰτίαν 

ἐπερωτήσασα, br ἣν bébevron, καὶ μαθοῦσα διὰ τὸ 

εἶναι αὐτὰς χριστιανάς, παραυτίκα κατενώπιον τῶν 

συλλαμβανόντων ἐξεβόησε᾽ « Κἀγὼ χριστιανή eli! 

» καὶ τὰ εἴδωλα διαπτύω. » Διὸ καὶ συλληφθεῖσα 

40 8.-- τποιμένη S. — 5 Ἀγρειανὸς ἐπ cod. Vatic. 1669, Act. SS., Iul. H, 685. 

8. — ! διασφαλισμένης S. — ? εἰσωθησμοὺς S. 

4. — U'Ebéon S, et ila plerique in inss. codd. Cf. DosscEOTZ, Christusbilder, 38**. 

5. — ! χριστιανὶ el μὴ 8. 

εἰς ἐξέτασιν σὺν ταῖς λοιπαῖς γυναιξὶν Κουλκιανῷ καθίσταται. “Ὅθεν μετὰ πολλὰς τὰς ἐρωτήσεις 

λασε τῆς ἐκκλησίας" « ἸΤοῦ πορεύει, φήσας, μεμολυσμένας ἔχων τὰς χεῖρας ἴ οἵματι;» τὸν γὰρ υἱὸν 

τοῦ βασιλέως Περσῶν, ὃν εἰς ὅμηρα εἶχε, κατέσφαξεν. Διὸ σιδήροις δεσμεῖται καὶ πομπεύεται.- καὶ 

τὴν κεφαλὴν σὺν τοῖς τρισὶ παισὶν 8 ἀφαιρεῖται. Τοῦτον καὶ ὁ Χρυσόστομος ἐγκωμίοις ἐτίμησεν. — 

ῷ (-- Ba). — 3 (— Ba). — ἅ. — €: deest. 

oí ἀπὸ δημίων πιστεύσαντες m. τ.-- ὃ: ὁ ὅγιος μάρτυς Κεντηρίων m. τ. — 3. 4. — Τρισχιλίων 

ἑξακοσίων εἴκοσι ὀκτὼ μαρτύρων (Sept. 38). — 5. — Θαθουὴλ καϊβεβαίας (Sept. 5*). — Mv :1.2: 

Θεότιμος καὶ Θεόδουλος. — 3. 4. 6. 5 (Πετρωνίου, Χαριτίνης, Ζαρβήλου, Θαθουὴλ καὶ Βεβαίας). — 

Τρισχιλίων ἑξακοσίων εἴκοσι ὀκτὼ μαρτύρων. --- ΜῈ : 1. 3. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 

τοῦ ἁγίου προφήτου Ζαχαρίου πατρὸς τοῦ προδρόμου Ἰωάννου ἐν τῷ Καταβόλῳ. — 3 CAfbio0). — 

4: Βουθαὴλ καὶ Βαιεβᾶς τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ koi Ζαρβιλίου. — F : 1. δ. 4. 3. — Fa : 1.  (Ἱεραΐδας). 

4 (Οὐθοήν.. --- 8. — Fb: 1.5.4 3. —B:1.3.4. —Ba:1.3.4.5 : 'Hpoiboc καὶ τῶν σὺν αὐτῇ. 

Αὕτη πρεσβύτου τινὸς ἦν θυγάτηρ καὶ τὸν μονήρη βίον μετερχομένη, Θεασαμένη δὲ σὺν ἄλλοις καὶ 

γυναῖκας διὰ τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα δεδεμένας καὶ μαθοῦσα ἐν τῷ ἐρωτᾶν αὐτὰς τὴν αἰτίαν δι᾿ ἣν is 

bébevrar « Κἀτὼ χριστιανή, φησίν, εἰμὶ καὶ τὰ εἴδωλα διαπτύιω.» Συλλαμβάνεται οὖν καὶ αὐτίκα 

- Ἰχῆρας G. -- ἡ πεσὴν G. 

Cb.: deest. — M : 1. 9. — 4: Θεότιμος καὶ Θεόδουλος 45 

1. mutil. — H: 6. 3 (Ἀβδιοῦ). — & (.. BeBMoc). — 1. — P:1: 50 

49 

$0 

55 

60 

τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν δέχονται καὶ τμηθεῖσαι τὰς κεφολὰς πρὸς τὰ βραβεῖα τῆς ἄνω κλήσεως 

μετετάξαντο. --- Bb: 1. 8, 4. δ. -- T: 1. -- τὴς 1. 8. -οὉὦ : 1.0.8,4: Θουθαὴλ καὶ Ζαρβίλου 

καὶ Βεβλίας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ. — G : 1: Ζαχαρίου πατρὸς Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. Οὗτος 

παρρησίᾳ κηρύττων τὴν Θεοτόκόν μητέρα νόμοῦ καὶ παρθένον καὶ Tfjg! ἀφωρισμένῆς παρθένοις ἐν 

τῷ ἱερῷ στάσεως μὴ ἐξιέναι 5 κελεύων ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιχειροῦντάς τι περὶ αὐτῆς λέτειν ἐπεστό- 

μιζεν. Ὅθεν ὑπὸ Ἰουδαίων ἀναιρεῖται -μεταξὺ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. --- &: Θουθαὴλ καὶ 

Βεβαίας. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως ἱερεὺς τῶν εἰδώλων. ἸΤαρὰ δὲ Βαρσιμαίου 

ἐπισκόπου Ἐδέσης ὃ κατηχηϑεὶς σὺν τῇ ἀδελφῇ Βεβαίᾳ τὸ ἅγιον δέχεται βάπτισμα᾽ διὰ τοῦτο 

εἰς ἐξέτασιν τῷ Λυσίᾳ ὁ Θουθαὴλ καθίσταται" καὶ πρῶτον μὲν ῥαβδίζεται, εἶτα σπαθίζεται καὶ τὴν 

ὄψιν ξέεται καὶ κατὰ τῆς ταστρὸς τύπτεται καὶ τῆς μιᾶς χειρὸς ἐξαρτᾶτοι καὶ αὖθις κρεμνᾶται καὶ 

ξέεται: καὶ ἐν διαφόροις τοῦ σώματος μέρεσι πυρὶ κατακοίεται καὶ ἔν τεκτονικῷ κοχλίᾳ ἀποβληθεὶς 

ἐν τῷ τὴν κεφαλὴν πρίζεσθαι τὴν ψυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ παρατίθησι, τὴν κεφαλὴν ἐκκοπείς. 

Συναποτέμνεται δὲ αὐτῷ καὶ Βεβαία fj ἀδελφὴ αὐτοῦ, τοῦτο τοῦ ἡγεμόνος προστάξαντος. --- 4. — 

OG: deest. — Cb : deest, — M : 1. 4: Θαθουὴλ καὶ Βεβαία ξ. τ. -- 8 : ᾿Αβδαῖος ῥάβδοις, ἀκοανθώδεσι 

τυφθεὶς τ. — "Pale E. t. — Σάρβηλος λιθοβοληθεὶς τ. — Οὐρβανοῦ, Θεοδώρου κτλ. (sept. ὑ5). — 6.3 

(ve Ὁ. — ? Αἰδέσις G. — * χήρας G. 
! τοῖς G. — 

XABIUM. 

Str. 5. 

Seer. 5. 



1, 10», 

Sxer. 6. 

SkPr. G. 
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εἰς ἐξέτασιν κατέστη Κουλκιανῷ ἐπάρχῳ ᾿Αλεξαν- 

δρείας- ὅθεν μετὰ πολλὰς τὰς ἐρωτήσεις τὴν διὰ 

ξίφους ἀπόφασιν δέχεται καὶ τελειοῦται σὺν ταῖς 

λοιπαῖς γυναιξί, 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἁγίου 

ἀποστόλου TTérpou ἐν τῷ ᾿Αθύρᾳ. 

Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 

καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

i MHNI.TQ AYTQ q. 5 

4. Ἑορτὴν ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἀρχιστρατήτου 

Μιχαήλ, ἀνάμνησιν ποιούμενοι τοῦ θαύματος 

τοῦ bi αὐτοῦ γενομένου. ἐν Κολασσαῖς τῆς Φρυ- 

γίας, ταῖς μετὰ τοῦτο ἐπικληθείσαις Χώναις. 

Ἐπειδὴ γὰρ τότε ἀρχὴν εἶχε τὸ κήρυγμα καὶ ὁ 

ἑλληνισμὸς ἀκμὴν ἐπεπλάτυστο, ἐπεδήμησεν 

Ἰωάννης ὁ θεολόγος καὶ εὐαγγελιστὴς καὶ εἰς 

Κολασσὰς εἰς τόπον οὕτω καλούμενον Χαιρέτοπα 

καὶ διδασκαλίαν ἐποιήσατο’ καὶ ἐπιφάνειαν ὅσον 

οὔπω γενέσθαι τῷ τόπῳ τοῦ ἀρχιστρατήγου 

Μιχαὴλ προεῖπε καὶ ἀνάδοσιν ὕδατος ἰαματοβρύ- 

του οὗ γενομένου καὶ διὰ τῆς τοῦ ἁγίου ὕδατος 

μεταλήψειις τε καὶ χρίσεως πολλῶν μὲν ἀλάλων 

λαλούντων, πολλῶν δὲ δαιμονώντων καὶ ἀσθε- 

νούντων ἰωμένων καὶ ναὸν ἐκεῖσε περικαλλῆ τῶν 

πιστευσάντων δειμαμένων, ἐν ᾧ καί τις ὀνόματι 

Ἄρχιππος ἠσκεῖτο ξένην τινὰ ἄσκησιν, προσμείνας 

πίστει καὶ πόθῳ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἐν τῷ ναῷ 

ἔτη ἑβδομήκοντα κἀκεῖσε ὁσίως τελευτήσας, οἱ 

ἑλληνίζοντες φθόνῳ φερόμενοι, πρῶτον μὲν διὰ 

τῆς τοῦ Χρύσου τοῦ ποταμοῦ παρεκνομῆς ἐπειρά- 

θησαν συμμῖξαι τὸ ἅτιον ἐκεῖνο ὕδωρ καὶ ἀμβλῦναι 

ἐκ τούτου τὴν ἐνέργειαν τῶν ἰάσεων, ὡς ᾧοντο, 

κἂν ἀπέτυχον τοῦ σκοποῦ, τοῦ ποταμοῦ ἀναχαι- 

τισθέντος καὶ ἄλλῃ τραπέντος θείᾳ νεύσει. Ἔπειτα 

δὲ τάφρον βαθεῖαν καὶ μεγάλην κατορύξαντες καὶ 

περίφραγμά τι μηχανικῶς ἐπιθέντες, Κοῦφον καὶ 

Λυκόκαπρον τοὺς ἐκεῖσε ποταμοὺς br αὐλάκων 

τινῶν εἰς τὴν τάφρον καταρρεῦσαι πεποιήκεσαν. 

Καὶ μετὰ παραδρομὴν ἡμερῶν δέκα πλησθείσης 

1. - ! μελήσας S. 

2. — ! eic τὸ Δεύτερον S. 
8. — ! Ρωμῦλος 8 semper. 

τῆς τάφρου, μέσης νυκτὸς ἐβουλήθησαν ἄραι τὸ 

περίφραγμα καὶ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τοῦ τόπου ἐπαφεῖναι 

τὰ συναχθέντα ὕδατα καὶ οὕτως τῷ πλήθει καὶ τῷ 

ῥοίζῳ αἰφνηδὸν κατελθεῖν καὶ συγκατακλύσαι τόν 

τε Ἄρχιππον καὶ τὸν ναὸν καὶ τὸ ὕδωρ ἀφανῖσαι. 10 

Τούτου δὲ ἐπιβούλως γιγνομένου καὶ τοῦ Ἀρχίπε 

που ἐν αἰσθήσει ὄντος καὶ δεήσεις ποιουμένου, 

μετὰ δακρύων πρὸς τὸν ἀρχιστράτηγον, ἐκεῖνος 

μὴ μελλήσας; φθάνει ὡς στύλος πυρὸς φαινόμενος 

καὶ τῷ Ἀρχίππῳ μὴ φοβεῖσθαι παρεγζυησάμενος,} 15 

στὰς ἐπάνω πέτρας μεγάλης, εἰς ἣν ἤδη φθάσαι 

τὰ ὕδατα ἠπείγετο, καὶ ταύτην τῇ ἐν τῇ χειρὶ ῥάβδῳ 

πλήξας καὶ διατεμών, ἐν ταύτῃ χωνεύεσθαι τὰ 

ὕδατα τῶν δύο ποταμῶν προσέταξεν, Οὗ καὶ θαυ- 

μαστῶς γενομένου, Χώνας ἔκτοτε τὸν τόπον κεκλή- sy 

κασι, Διὰ ταῦτα τοίνυν τὴν ἀνάμνησιν τοῦ 

ἀρχιστρατήγου ποιούμενοι - συναγόμεθα ἐν τῷ 

σεπτῷ αὐτοῦ τεμένει, τῷ ἐν τῷ Ἀνάπλῳ. 

2. Συνέδραμε, δὲ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ τὰ ἐγκαίνια 

τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ οἴκῳ τῆς Ἄννης ss 

ἐν τῷ Δευτέρῳ ἡ, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Ῥωμύλου, Εὐδοξίου, Ζήνωνος καὶ Μακὰ- 

ρίου. Τούτων τῶν ἁγίων ὁ μὲν ῬΡωμύλος ἴ πραι- 

πόσιτος ἦν τὴν ἀξίαν" ὑπῆρχεν δὲ ἐπὶ Τραϊανοῦ sao 

βασιλέως, πρώην μὲν ὁμόφρων αὐτῷ καὶ συμ’ ^ 

βουλευσάμενος ἀποστεῖλαι πρὸς τοὺς ἐν Γαλλίᾳ 

στρατιώτας καὶ καταναγκάσαι αὐτοὺς προσκυ- 

νῆσαι τοῖς εἰδώλοις. Οὗς καὶ ἀντειπόντας τῷ 

προστάγματι αὐτοῦ μετὰ ζέοντος τοῦ θυμοῦ ἐξορίᾳ 35 

(iterum ᾿ἈΑβδιοῦ). — Mv : 1. 8 (Ἀβδαῖος) ---- αἷς — Σάρβιλος — Οὐρβανοῦ κτλ. — 6, 8 (Αβδιοϑ), — 

Mr .:1. 40 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : deest. — H : 3. 5. 1, 2. — P :8. 5 : Φαύστου πρεσβυτέρου, Βίβου bia- 
xóvou 1 καὶ μονάζοντος, Διονυσίου... 

Κυῤίλλου ἐπισκόπου Γορτύνης (Sep 

4. ὅ. — B: 1. 8. (εὐδοξίου, Ῥωμύλου tantum). — 5. 

Κυριακοῦ δημότου, Ἀνδραπελαγίας ὃ καὶ Θέκλης ... — 1, — F:1.8: 

92). 4, 5. — Fa : 1. 8: Κυρίλλου. 4. 5. — Fb : 1. 3: Κυρίλλου. -- 

Bb:13.5.4, —T:1. — Ba:1.8(—53) 5. 
L:1.3. —0:1.3: Εὐδοξίου, Ῥωμύλου κτλ. Ὁ μὲν Ρωμύλος ἐμαρτύρησεν ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ βασι- (ὃ 

λέως καὶ ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν - οἱ δὲ λοιποὶ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ κινήσαντος δόγμα κατὰ τῶν χριστιανῶν. 

Συλληφθεὶς οὖν ὁ ἅγιος Εὐδόξιος κόμης ὧν παρὰ τοῦ ἡγεμόνος Μελιτηνῆς μετὰ πλήθους ὡσεὶ χιλίων 

καὶ τριάκοντα ἐτελειώθη διὰ ξίφους, Τελεῖται δὲ f] αὐτῶν σύναξις ἐν. τῷ μαρτυβρείῳ τοῦ ἁγίου 
᾿ΠΤροκοπίρυ ἔνδον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μηνᾶ. --- 5. 3, — ατ 1. 8. — αὶ : deest, — Cb : 4. : Οὐρβανοῦ, 
Θεοδώρου, Βενεδήμου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς κατακαέντων ὑπὸ τοῦ Οὐάλεντος. Τοῦ δυσσεβοῦς so 

Οὐάλεντος βασιλεύοντος καὶ τῆς ἀρειανικῆς δόξης ἐκθύμως προϊσταμένου, οἱ τὸ ὁμοούσιον 

φρονοῦντες ἀπηνῶς ἐδιώκοντο. “Ὅθεν οἱ ἀρειανίζοντες ὃ ἐν δεσμωτηρίῳ κατακλείονται. Ἅπερ μὴ 

φέροντες, ἐπὶ τῷ δεηθῆναι τοῦ βασιλέως ἤρχοντο, ἐν Νικομηδείᾳ ὁ τότε διατρίβοντος ὅ, εἴ mug 

δύναιντο μερικῶς κἂν γοῦν ἀνέθῆναι τῆς βίας" ἀλλὰ τἀναντία ἀπείληφαν. Ὡς γὰρ ἐπιλεχθέντες ἄνδρες 

εὐλαβεῖς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυγχάνοντες τάγματος, τὸν ἀριθμὸν ὄντες ὀγδοήκοντα, ὧν ἡγοῦντο s5 
Οὐρβανός, Θεόδωρος καὶ Βενέδιμος, εἰς τὴν Νικομήδειαν δ παρεγένοντο, καὶ ἱκεσίας ὥρεγον τῷ βασιλεῖ 

1 Βιβουδιανοῦ Ρ, -- 5 ἄνδρα, Πελαγίας P. — ? μα cod., legendum videtur ὅθεν ὑπὸ τῶν ἀρειανιζόντων, nisi quae- 
dam exciderint. — * Νικομιδία Cb, — 5 corr,, prüts διατρίβοντες Cb. — 9 Νικομίδιαν Cb. 

f. 20. 

i, 20v. 
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παρέδιυκεν εἰς χώραν τῆς Ἀρμενίας ἐν πόλει Μελι- 

τηνῇ᾽ κἀκεῖσε πικρῷ θανάτῳ ὑπέβαλεν, ὄντας τὸν 

ἀριθμὸν χιλιάδας ἕνδεκα. Ὧν τῇ ἀπωλείᾳ μεταμε- 

ληθεὶς -ὁ Ῥωμύλος καὶ ἑαυτὸν ἐπιμεμψάμενος, 

5 θείῳ ζήλῳ κινηθεὶς ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ καὶ 

τὴν εὐσέβειαν παρρησιασάμενος καὶ τὴν ἀπήνειαν 

τοῦ βασιλέως ἐλέγξας, μετὰ πολλὰς τὰς βασάνους 

τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθϑη. Μετὰ δὲ Τραϊανὸν καὶ Àoi- 

ποὺς βασιλεῖς, οὐκ ὀλίγων ἐτῶν ἀπελθόντων, κρα- 

10 τήσαντος τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ δόγμα 

ἐκθέντος ἀναιρεῖσθαι τοὺς χριστιανούς, Guve- 

λήφθη παρὰ τοῦ τῆς Μελιτηνῆς ἡγεμόνος καὶ ὁ 

ἐνδοξότατος Εὐδόξιος, κόμης ὧν τὴν ἀξίαν καὶ τὸ 

σέβας χριστιανός" ὑφ᾽ οὗ πλείσταις καὶ διαφόροις 

15 ἐκδοθεὶς ταῖς τιμωρίαις, ὕστερον ἀπεκεφαλίσθη 

μετὸ Ζήνωνοςτοῦ φιλτάτου καὶ Maxapíou τοῦ μακα- 

ριωτάτου ἅμα σὺν τοῖς ὑπ᾽ αὐτὸν στρατιώταις, τὸν 

ἀριθμὸν οὖσι χιλίοις ἑκατὸν τριάκοντα τέσσαρσιν. 

Ἡ δὲ αὐτῶν σύναξις τελεῖται ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ 

80 ἁγίου ΠΤροκοπίου, ἔνδον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μηνᾶ. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρῳ ἄθλησις τῶν ἁγίων [μαρτύρων 

Οὐρβανοῦ, Θεοδώρου, Mebtuvou? καὶ τῶν 

σὺν αὐτοῖς ὀγδοήκοντα ἱερέων καὶ Aevi- 

τῶν. Οὗτοι ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ κακόφρονος 

35 Οὐάλεντος ὃ τῇς τῶν Ἀρειανῶν αἱρέσεως mpoi- 

MHNI Τῷ 

1, "A0Àncig τοῦ ἁγίου μάρτυρος Σώζοντος. 

Οὗτος ὥρμητο ἐκ χύρας Λυκαόνων, πρότερον μὲν 

Ταράσιος κολούμενος, μετονομασθεὶς δὲ Σώζων 

80 -- ὃ συνελλήφθη S. 

σταμένου, πάμπολλα δεινὰ πάσχοντες. ὑπὸ τῶν 

αἱρετικῶν καὶ μετὰ τοῦτα τῆς ἐκκλησίας ἐξωσθέν- 

τες, παραγενόμενοι ἐν Νικομηδείᾳ ὡς τοῦ βασι- 

λέως δεηθησόμενοι, χαλεπώτερα ὑπομένουσι. 

ἸΠΤροστάξει yàp τοῦ ἐπάρχου μετεμβληθέντες ἐν 

ἑτέρῳ πλοίῳ παλαιῷ καὶ εἰς τὸ μέσον τοῦ ᾿Αστα- 

κηνοῦ κόλπου ἀπαχθέντες, τῶν ναυτῶν εἰς ἕτερον 

ἀκάτιον εἰσπηδησάντων καὶ ἀποφυγόντωῳν, πυρὶ 

βάλλονται καὶ τοῦ πλοίου καταναλωθέντος, αὐτοὶ 

δι᾽ ὕδατος καὶ πυρὸς ὁλοκαυτοῦνται. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Φαύστου πρεσβυτέρου, Bífou? διακόνου καὶ 

μονάζοντος, Διονυσίου ἀνατνώστου, Ku ριακοῦ 

ἐπακολούθου τοῦ μακαρίου Φαύστου, Ἀνδρονί- 

κου στρατιώτου, Θεοκτίστου ναυκλήρου, Μακα- 

ρίου πολιτευομένου, ᾿Ανδρέου. κουρικτοριανοῦ, 

Σαραπάμβωνος βουλευτοῦ, Κυριακοῦ δημό- 

του, ᾿Ανδροπελαγίας καὶ Θεοκλῆς παρθένων 

ἀδελφῶν καὶ Καλοδότης γυναικὸς Κύρου ἐγκυ- 

μονούσης. Οὗτοι ἐμαρτύρησαν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Δεκίου ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ πόλει τῆς Αἰγύπτου συσχε- 

θέντες παρὰ Οὐαλεριανοῦ κουρίκτορος xoi. ἡγεμό- 

νος καὶ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολοτίαν πολλὰ δεινὰ 

ὑποστάντες τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησον, ὄντες τὸν 

ἀριθμὸν δεκατρεῖς. 

ΑΥΤΩ Z. 

διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. Καὶ ποιμὴν προβάτων 

γενόμενος, ἀπελθών ποτε εἰς δρῦν μεγάλην, ἔνθα 

ἦν ὕδωρ, ἐνέβαλεν εἰς ὕδωρ * ἐκεῖνο μετὰ προσευ- 

4, — τ Οὐρβασός, Sozourxos, H. E. VI. 14 (Hussey, 571). Οὐρβανός, Βοσπάτεβ, H. E. VI. 16 (Wossez, 506). — * Meve- 

$npoc, ΒΟΌΒΑΤΕΒ, SozonExos. — ? τοῦ add. Sa. — * ἐξωθέντες S. 

5. — 1 Ἀβίβου F, Fa. — 5 Θέκλης O. 

τὴν Bíav ἀναδιδάσκοντες xoi ὅσα ὑπέμενον, Ὄργισθεὶς οὖν Οὐάλης τοσοῦτον ἐπέκρυψεν ὅσον. 

86 λαθραίως Μοδέστῳ τῷ ἐπάρχῳ κελεῦσαι συλλαβεῖν καὶ θανάτῳ ζημιῶσαι τοὺς ἄνδρας. Ὁ δὲ τρόπος 

τοῦ θανάτου ξένος ἦν. Φοβηθεὶς γὰρ 6 ὕπαρχος " μὴ στάσιν ὑπομείνῃ ὑπὸ τοῦ πλήθους ἐν τῷ φανερῷ 

φωνεύειν ὃ αὐτούς, πλάττεται εἰς ἐξορίαν πέμπειν αὐτούς. Τῶν δὲ εὐγενῶς καταδεξαμένων, ὁ 

ὕπαρχος κελεύει πλοίῳ ? ἐμβληθέντας δεδεμένους αὐτοὺς ὡς ἐπὶ τὴν ἐξορίαν δῆθεν ἀπάγεσθαι" ἐντει- 

λάμενος τοῖς ναύταις, ἐπειδὰν κατὰ μέσου τίνωνται ToO πελάγους, ὑφάψαι 11 τὸ πλοῖον ἵνα τῷ 

40 τρόπῳ τούτῳ 12 ἀποθανόντες μὴ ἕξωσι τοὺς κηδεύοντας. ᾿Ανὰ μέσον δὲ τοῦ Ἀστακίου 15. κόλπου 

γενόμενοι, ποιοῦσι τὸ προσταχθέν. Αὐτοὶ δὲ εἰς ἕτερον παρεπόμενον ἀκάτιον ἐμβάντες ἀπεχώρησαν τὸ 

πλοῖον ὑφάψαντες. Συμβὰν δὲ ἄνεμον ἀπηλιώτην πνεῖν, ἐξωθεῖται ἐπὶ πολὺ καιομένη f ναῦς" 

ὥστε" τάχιον μὲν τὴν ὁρμὴν ποιεῖσθαι διαρκέσαι δὲ ἄχρι τοῦ λιμένος Δακιδίζης 35 κἀκεῖ τελέως σὺν 

τοῖς ἀνδράσιν ἀναλωθῆναι καὶ οὕτω παρέδωκαν τὰ πνεύματα αὐτῶν τῷ Κυρίῳ. Τοῦτο οὐκ ἀτιμώρητον 

45 ἔλεγον τεγενῆσθαι πολλοί᾽ λιμὸν γὰρ σφοδρὸν ἐπισυνέβη γενέσθαι. Τοιαύτην ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀληθείας 

ἐπεδείξατο τὴν βάσανον. — Κυρίλλου (Sept. 55) --- M : 1, 8. τ' οἱ ἅγιοι χίλιοι ἑκατὸν τέσσαρες 

στρατιῶται £, v. — 5 : Καλοδότη E, τ. — Μέδιμνος πλοίῳ ἐμβληθεὶς τ. --- Φαῦστος ἔ. τ. --- Μακάριος καὶ 

Ἀνδρέας £, τ. --- 6 ἅγιος μοναχὸς Ἄβιβος E. τ᾿ — Κυριακός, Διονύσιος καὶ Ἀνδρόνικος E. T. — Ανδρο- 

πελαγία καὶ Θέκλα E, T. — Θεόκτιστος ὁ ναύκληρος £. τ. — Σαραπάμβων ὃ βουλευτὴς E. τ. — Κυριακὸς 

80 ὁ δημότης ξ. τ, --- 2. — Mv : 1. 3. — Ἑκατὸν τέσσαρες xoi χίλιοι καὶ f| ἁγία Καλοδότη E, τ᾿ — Μέδι- 

μνος. --- Φαῦστος. -- Μακάριος, "Avbpéag. — Βίβος. —. Κυριακός, Διονύσιος, Ἀνδρόνικος καὶ αἱ 

ἅγιαι Ἀνδροπελαγία καὶ Θέκλα. — Θεόκτιστος. — Καὶ ἕτερος Κυριακὸς ὁ δημότης. --- 2 (εἰς τὸ Δεύ- 

τερον ἐν τῷ οἴκῳ τῆς ἁγίας Εἰρήνης). --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : i. add.: Τελεῖται δὲ f μνήμη αὐτοῦ iv τῷ, ναῷ αὐτοῦ τῷ ὄντι 

δῦ πέραν ἔγδον τῆς Ἐξαρτήσεως καὶ πλησίον τῆς ἁγίας Θεοδοσίας. 3. 8, 4. 5. — H : 1.3 (Εὐψυ- 

P:deest, — F:1.2.3. Fa:1.9.3. — Fb:1.2.3.& 5. — B:1.2. — Xíou καὶ Σευήρου). 

— τόπαρχος Cb, ila quoque SocRaTEs. — 9 φωνεύων Socn. — ἢ πλοίου Cb. — 19 γένωνται Socn. --- 1} δὲ add. Cb. — 13 τὸ 

τρόπω τοῦτο Ch. — 18 Ἀστακίου Cb, Sozoxrvos; ᾿Αστακηνοῦ S, Socn. — 1* fj ἐστιν Cb. — 15 Δακίδιζος alias Δακιβύζος 

Socn., Δακιβίζης alias Δακιδίζης, Δακίδης Sozom. 
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Szrr. 7. 

Sz. 6. 

Seer. 7. 
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χῆς τρία βέλη koi τὸ τόξον αὐτοῦ. Ἔκτοτε οὖν 
ἐδέξατο ὁ τόπος ἰαμάτων θεῖα χαρίσματα. Ἐπεὶ δὲ 
ἐδίδασκεν 3 καὶ ἐβάπτιζε πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων καὶ 
τὰ εἴδωλα ἐμυσάττετο τοσοῦτον, ὥστε καί ποτε 
εἰσελθεῖν ἐν ναῷ, ἐν ᾧ ἵστατο ἄγαλμα τῆς 5 ̓Αρτέ- 
μιδὸς ἐκ χρυσοῦ εὐρίζου | κατεσκευασμένον, καὶ 
τούτου τὴν χεῖρα ἀποτεμεῖν καὶ εἰς μικρὰ διακλά- 
σαι καὶ τοῖς πένησι παρασχεῖν, πολλοὺς τιμωρου- 
μένους ὁρῶν ἐπὶ ὑπονοίᾳ τῆς κλοπῆς τῆς χειρὸς 
τοῦ ἀγάλματος, ὁ ἅγιος ἑαυτὸν κατεμήνυσε: καὶ 
παραστὰς Μαξιμιανῷ τῷ ἡγεμόνι, αὐτίκα τύπτεται 
σφοδρῶς ὁ καὶ ὑποδήμασι σιδηροῖς ὑποδεθεὶς 
ἀναγκάζεται τρέχειν. καὶ αὖθις ἐπὶ τοσοῦτον 
βάκλοις τύπτεται, ὥστε τὰ ὀστᾶ τοῦ σώματος 
αὐτοῦ καταθραυσθῆναι καὶ τὸ πνεῦμα εἰς χεῖρας 
Θεοῦ παραθεῖνάι 5. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 
Εὐψυχίου, Ὃς γέννημα καὶ θρέμμα ὑπῆρχεν τῆς 
Καισαρέων πόλεως, υἱὸς Διονυσίου συγκλητικοῦ. 
Μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐν τοῖς 
χρόνοις ᾿Αδριανοῦ τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως, βαπτι- 
σάμενος καὶ διαβληθεὶς παρά τινων 1 ὅτι Χριστιανός 
ἐστι, παραδοθεὶς Σαπρικίῳ τῷ Καππαδοκιὼν ἄρχοντι 

καὶ εἰς φυλακὴν ἐμβληθείς 5, παρὰ δὲ τῶν φυλάκιυν 

παραχωρηθείς, ἐξῆλθεν καὶ πωλήσας 5 πάντα τὰ 

ὑπάρχοντα αὐτῷ, πρῶτον μὲν τοὺς ὁ κατηγόρους 

δώροις πολλοῖς ἀντημείψατο᾽ ἔπειτα δὲ τὰ λοιπὰ 

τοῖς πένησι διανείμας καὶ εἰς τὴν φυλακὴν ὗπο- 5 

στρέψας καὶ μεθ᾽ ἡμέρας τῷ ἄρχοντι παραστάς, 

τανύεταιδ καὶ δεινῶς ξέεται τὰς πλευρὰς καὶ αὖθις 

φρουρεῖται" εἶτα ἀγγέλου ἐπιστασίᾳ θάρσους ἐμπί- 

πλάται καὶ ἀναρρώννυται" καὶ πάλιν ἀναρτᾶται καὶ 

ξέεται σφοδρῶς, ὥστε τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ προῦ- τὸ 

moy φαίνεσθαι, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται" καὶ 

αὐτίκα ἀντὶ αἵματος γάλα καὶ ὕδωρ ἐρρύη, ξένον 

τοῦτο θέαμα τοῖς πᾶσι φανέν. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupog Στεφάνου πάπα Ῥώμης.“Ὃς ἦν ἐπὶ Οὐαλ- 15 

λεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ ! τῶν βασιλέων πολλοὺς 

δὲ κατηχῶν καὶ βαπτίζων καὶ πρὸς τὸ μαρτύριον 

ὑπαλείφων, ὕστερον καὶ αὐτὸς συλλαμβάνεται ὑπὸ 

τοῦ ἡγεμόνος" καὶ σφόδρα αἰκισθείς, τὴν κεφαλὴν 

ἀφαιρεῖται. 30 

4, Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέδραμεν καὶ ἡ ἐμνήμη τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ἸΤέτρου, τοῦ Εὐλαβοῦς ἐπι- 

κληθέντος, ὁρμωμένου 3 δὲ ἐκ τῆς τῶν Καππαδο- 

1.— t ὕδωρ om. Sa, — 5 καὶ ἐδίδασκε Sa. — ὃ τῆς om. Sa, — * σφόδρω Sa, — ὃ τελεῖται κτλ, add. Sa inter Syna- 
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κῶν δευτέρας ἐπαρχίας xol γενομένου δευτέρου 

ἡγουμένου τῆς εὐαγεστάτης μονῆς τοῦ Σωτῆρος, 

τῆς Xevopévnc? | Βαθέου * Ῥύακος. 

MHNI TQ 

5 1. Τὸ γενέσιον ἑορτάζομεν τῆς ὑπερατίας 

δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Ἧς ὁ πατὴρ Ἰωα- 

xeu! ἐκαλεῖτο, ἐκ δὲ βασιλικῆς φυλῆς εἷλκε τὸ 

γένος. Ἀπὸ γὰρ τῆς σειρᾶς τοῦ Ναθὰν 5 τοῦ υἱοῦ 

Δαβὶδ κατήγετο. Ὅστις Ναθὰν ἐγέννησε τὸν Λευΐ, 

jo ὃ δὲ Λευΐ ἐγέννησε τὸν Μελχὶ καὶ τὸν Πάνθηρα, 

Πάνθηρ δὲ ἐτέννησε τὸν Βαμπάνθηρα ?, Βαμπάν- 

Onp δὲ τὸν Ἰωακείμ᾽ ἡ δὲ μήτηρ αὐτῆς, ἥτις 
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5. Καὶ ἡ κοίμησις τοῦ ὁσίου Λουκᾶ, τοῦ ἐκ τῆς 

τῶν Λυκαόνων ἐπαρχίας, τρίτου δὲ ἡγουμένου 

γενομένου τῆς αὐτῆς μονῆς. 

AYTQ Η΄. 

ἄνδρα ἔσχε τὸν Ἰωακείμ, Ἄννα ὠνομάζετο, καὶ 

ἀὐτὴ ἐκ βασιλικῆς φυλῆς ἕλκουσα τὸ γένος" γέγονε 

γὰρ ἐγγόνη Ματθάν *, τοῦ εὑρισκομένου τρίτου * 

ἀπὸ τέλους Δαβὶδ καὶ Σαλομῶνος᾽ ὅστις Ματθὰν 

ἔγημε τυναῖκα, Μαρίαν ὀνόματι, ἐκ τῆς Ἰούδα 

φυλῆς καὶ ἐγέννησε τὸν Ἰακὼβ τὸν πατέρα τοῦ 

τέκτονος Ἰωσὴφ καὶ θυγατέρας τρεῖς Μαρίαν, 

Σοβῆ * καὶ Ἄνναν. Koi fj μὲν Μαρία γεννᾷ Σαλώ- 

xaria selecta. 5 35 
2, — τινὸς corr. S. τινιῶν Sa, — 3 βληθεὶς Sa. --- 8 ἐξελθεῖν καὶ πωλῆσαι Sa. — * τὰς S. — 5 ταννύεται S. 
8. — ! Γαληΐνου S. Sa. 
4. — ! συνέδραμεν καὶ fj ou, Sa. — ? ὁρμημένου Sa. 

Ba:1.2.3.— Bb: 1.2.3. —T:1. —L:1. 2. — Δανιὴλ τοῦ λεγομένου τοῦ Θασίου (Sept. 125), — 
Ὁ : TIpocópria, — 1,2. —.G : 1. 2. — C : inilio mutil, 2. — Cb : 1.3: Στεφάνου πάπα Ῥώμης καὶ 39 
τῶν σὺν αὐτῷ. Οὐαλλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ βασιλευόντων καὶ διωγμοῦ ὄντος κατὰ τῶν χριστιανῶν, ̓  
Στέφανος ὁ ἁγιώτατος πάπας Ῥώμης συναγαγὼν ἅπαντας τοὺς τοῦ κλήρου, εἶπεν: « Οὐκ ἔλαθεν 
» ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι διὰ τῶν τυράννων χειλέων ὁ διάβολος ἐλάλησε χριστιανοὺς ἀνερευνᾶσθαι. Μὴ 
» οὖν δειλανδρήσητε πρὸς τὰ μέλλοντα.» Βόνος δέ τις πρεσβύτερος ὡς ἀπὸ στόματος πάντων εἶπεν" 
« Ἡμεῖς, δέσποτα, ὑπὲρ τοῦ σώσαντος ἡμᾶς πάντα τὰ τοῦ κόσμου ἀρνούμεθα, “τοιμοί ἐσμεν ὑπὲρ o5 
» αὐτοῦ τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκχέαι, » ΤΙροσέταξε μὲν τοὺς κατηχουμένους βαπτισθῆναι" ἐν οἷς ἦν καί τις 
ἀνὴρ δήμαρχος τῷ ἀξιώματι, Νεμέσιος τοὔνομα, σὺν τῇ θυτατρὶ αὐτοῦ. Ἥτις ἀπὸ γενέσεως αὐτῆς 
ἀνεῳγμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς οὐχ ἑώρα᾽ ἐβαπτίσθη, καὶ εὐθέως ἡ τυφλὴ τρανῶς ἑώρα. Χειροτονεῖται 
μὲν ὁ Νεμέσιος διάκονος: Καὶ τοῦτο μαθόντες οἱ τύραννοι, παραστήσαντες αὐτὸν “τῷ ἡγεμόνι, ἀργή- 
σασθαι τὸν Χριστὸν ἠνάγκαζον. “Ὡς δὲ οὐκ ἔπειθον, ξίφει τὴν κεφαλὴν ἅμα τῇ θυγατρὶ ἀπέκοψαν. Ὁ δὲ 49 
πάπας λάθρα τὰ σώματα αὐτῶν λαβὼν ἐκήδευσεν. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἄλλοις πολλοῖς ὁ ἀρχιερεὺς διὰ τοῦ 
βαπτίσματος τὸ μαρτύριον προεξένει, ὧν ἦσαν Συμπρόνιος ', Ὀλύμπιος, Ἐκσουπερία καὶ Θεόδουλος διὰ 
πυρὸς τελειωθέντες, ἐζητεῖτο καὶ αὐτὸς καὶ ὁ αὐτοῦ κλῆρος. Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ δώδεκα κρατηθέντες διὰ 
ξίφους ἐν μιᾷ ὥρᾳ ἐτελειώθησαν: ὧν τὰ ὀνόματα Βόνος, Φαῦστος, Μοῦρος, Βάσσος, Κάστος, 
ἸΤρομήτιβος, Καμνιόσος, Ἰωάννης, Ἐκσουπεράντιος, Κύριλλος, Θεόδουλος, Τερτιλλιανός , Μετὰ δέ as 
τινας ἡμέρας ἐκρατήθη καὶ ὁ θεῖος Στέφανος καὶ σὺν αὐτῷ πλῆθος πρεσβυτέρων καὶ διακόνων καὶ 
ἀναγνωστῶν. Καὶ παρέστη τῷ τυράννῳ καὶ παραυτὰ ἀπενεχθῆναι εἰς τὸν τοῦ Ἄρεως * βωμὸν καὶ ἢ 
θῦσαι ἢ ἀποθανεῖν. Ὡς δὲ πλησίον τοῦ ναοῦ οἱ ἕλκοντες αὐτὸν ἐγένοντο, εὐξαμένου τοῦ ἁγίου, διελύθη 
τῶν ἀνόμων ἡ μελέτη. Βροντῶν τὰρ καὶ ἀστραπῶν ἀθρόως μεγίστων συρραγέντων, τρόμος ἐξαίσιος 
συμπίπτει τοῖς στρατιώταις καὶ φυγόντες ἀφῆκαν τὸν ἅγιον. 'O δὲ εἰς τὸ τῆς καλλινίκου Λουκίλλης 50 
κοιμητήριον ἐκκλησιάσας τοὺς πιστούς, ἐδίδασκε μὴ φοβεῖσθαι ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα. Ἐν 
ᾧ δὲ τὴν ἱερὰν θυσίαν ἐπετέλει, πλῆθος στρατιωτῶν ἐπεισελθὸν τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνειϑ τοῦ ἁγίου, 
φυγόντων τῶν λοιπῶν, Kai χειροτονεῖται ἀντ᾽ αὐτοῦ Ξύστος. — 3 (Euyvxtov. — M : 1. — 
Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Eóóbov καὶ Ὀνησιφόρου. Ὁ ἅγιος ἀπόστολος EUoboc ὁ γεγονὼς 
ἐν Ἀντιοχείᾳ τῇ μεγάλῃ" μετὰ ἸΤέτρον ἐπίσκοπος, ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς τοῦ μακαρίου ἀναφέρεται ἸΤαύλου m 
μεγάλως ἐν τοῖς ἑβδομήκοντα ἀριστεύσας καὶ κῆρυξ διαπρύσιος γεγονὼς τοῦ Λόγου. Τὸν δὲ ὌὈνησι- 

φόρον, ὃν ἐν τῇ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῇ ὁ ἀπόστολος παρεισάτει, Κολοφωνίας ἐπίσκοπον εὕρομεν 
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γεγονότα, δεξιὸν ἐν τοῖς λόγοις καὶ ἀλκιμώτατον μέχρις αἵματος αὐτοῦ τὴν πίστιν ἐπικρατύναντα. 

Οὗτος ἐν τῷ χορῷ τῶν κηρύκων σὺν τῷ ἀποστόλῳ Εὐόδῳ αὐλίζεται ἐν ταῖς ἐπουρανίαις μοναῖς 

(Dec. 88). — 3: 2. 5. — Mv : 1, add. : Εὐόδου καὶ ᾿Ονησιφόρου, --- 3. 2. 5. — Mr : 1. 
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Βα: 1.--- Bb:1.— T:1.— L:1.-— O:1: Τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Ἑορτόζεται 

δὲ ἐν τῷ σεβασμίῳψ αὐτῆς οἴκῳ τῷ ὄντι πλησίον τῆς ἁτιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας, ἐπιτελουμένης 

ἐκεῖσε τῆς παννυχίδος. —.G : 1. — G: 1. — Qb : 1: Τὸ γενέσιον τῆς ἁτίας Θεοτόκου. Πλάσαντος 

τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ ἡμῶν τοὺς ἀνθρώπους ἐπὶ ἔργοις ἀταθοῖς εἰς τὸ γνωρίζειν αὐτὸν μόνον καὶ 

25 ποιεῖν τὰ θελήματα αὐτοῦ, ἐφθόνησεν ὁ διάβολος. Καὶ πρῶτον μὲν παρέπεισε τὸν πρῶτον ἄνθρωπον 

παραβῆναι ἀπατηθέντα διὰ τῆς αὐτοῦ γυναικὸς Εὔας. Ἔπειτα ἔπεισε καὶ τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους, 

δέδωκεν αὐτοῖς «ὁ Θεὸς» νόμον ἔγγραφον διὰ τοῦ νομοθέτου Μωσέως. Ὡς δὲ οὐδ᾽ ἐκεῖνος 

ὠφέλησεν, ἠβουλήθη ἀποστεῖλαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ καὶ λόγον τοῦ ἀναλαβεῖν ἀνθρώπου 

μορφὴν καὶ λυτρώσασθαι τοὺς ἀνθρώπους ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ διαβόλου, “Ὅθεν προψκονόμησεν γεννη- 

30 θῆναι τὴν μέλλουσαν γεννῆσαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ, τὴν καθαρὰν καὶ ἄχραντον Θεοτόκον ἐξ “ἁγίων γονέων 

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, οἷς καὶ ἐπηγτείλατο ὁ. Θεὸς τουτέστιν ὑπέσχετο δοῦναι καρπὸν κοιλίας. Διὸ καὶ 

καλεῖται γενέσιον ὡς πρόξενον τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας. --- ἈΚ: 1. — Ροῦφος καὶ Ρουφινιανὸς οἱ 

αὐτάδελφοι £. v. — Σεβῆρος £. T. — Διήγησις περὶ; ἀγάπης πάνυ ὠφέλιμος. Ἱερεύς τις μετ’ 

ἐὐλαβοῦς διακόνου ἀγάπην τῷ Θεῷ 3 φίλην. εἰς ἀλλήλους 8 κτησάμενοι, διὰ δαιμονικῆς σκαιότητος εἰς 

35 ἔχθραν περιτραπέντες, ἐπὶ πολὺ ἔμειναν ἀδιάλλακτοι, ᾿Επεὶ δὲ ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ μίσει. τελευτῆσαι τὸν ἱερέα 

συνέβη, ὁ διάκονος ἤσχαλλεν, ὅτι μὴ ζῶντι τῷ ἱερεῖ. τὴν ἔχθραν διέλυσεδ, Καί τισι τῶν εὐδιακρίτων 

τὸ συμβὰν κοινωσάμενος, τοῦτον πρός τινα τῆς ἐρήμου μοναστὴν γενέσθαι παρηγγυῶντο δ, Ὃ δὲ μάλα 

εὐπροθύμως τοὺς ἐρημικωτέρους τόπους περινοστῶν, τὸν ἰατρὸν ἐπεζήτει. Καὶ δή τινα καταλαβιὼν. 

γέροντα, τούτῳ τὴν μνησικακίαν ἀπεκάλυψεν, ἐναργῆ πληροφορίαν ζητῶν παρ᾽ αὐτῷ τῆς ἀφέσεως. 

40 Πρὸς ὃν ὁ γέρων « Ὁ πιστῶς αἰτῶν λαμβάνει: καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται" οὐκ ἐμὸς ὁ λόγος, 

» φησίν, ἀδελφέ" καί σοι, ὡς ἐπ᾽ ἀγαθῷ σπεύδοντι, ταχεῖαν τοῦ ζητουμένου λύσιν λαβεῖν παρέξει ὁ 

» Κύριος. “Ὅθεν οὖνϑδ ἐλήλυθας, ἀνάστρεφε: καὶ ὀψίας ἐν τῷ ναῷ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας γενόμενος, 

» πρὸ πάντων ὑποκεκρυμμένος τὰς Ὡραίας πύλας κατάλαβε’ καὶ τὸν πρώτωςϑ ἐν αὐταῖς εἰσβαλόντα xpá- 

» τήσον καὶ ἐξ ἡμῶν αὐτὸν προσαγόρευσον, δοὺς αὐτῷ καὶ τὸ ἐσφραγισμένον τοῦτο πιττάκιον, καὶ παρ᾽ 

45.» αὐτῷ ἔσται 1 σοι πάντως βεβαία τῶν σφαλέντων ἡ ἐπανόρθωσις:» Τότε ὁ διάκονος, ὡς ó πατὴρ 

διετάξατο, ἀωρὶ τῶν γυκτῶν, τοῦ ναοῦ κοταλαμβάνει τὸ προπύλαιον᾽ καὶ παρευθὺ ὁ δηλωθεὶς ὑπὸ τοῦ 

πατρὸς ἀνὴρ ἐπανέτειλε᾽ καὶ τοῦτον ὁ διάκονος ἀσπασάμενος, τὸ γραμματεῖον τοῦ γέροντος ἐπιδίδωσιν, 

ἀνακαλύψας αὐτῷ τὸ ἐπακολουθῆσαν τοῦ δράματος. Οξὺς δὲ ὧν ó5 ἀνήρ, οἰκονομίας χάριν τὸ γενό- 

μένον ἔκρινε, καὶ ὅλον ἑαυτὸν καταβρέχων τοῖς δάκρυσιν « Τίς εἰμι ὁ ἐλάχιστος, ἔλεγεν, ἵνα ἐγὼ τοιού- 

$0 » TOv κατατολμήσωῳ 11 ἐγχειρήματος ; ὅμως ταῖς εὐχαῖς καταθαρρήσας τοῦ ἀποστείλαντός σε, πρὸς τὸ 

» προκείμενον τράπωμαι.» Καὶ δὴ ἐπ᾽ αὐταῖς ταῖς κεκλεισμέναις πύλαις, ὡς ἵστατο, τὰς χεῖρας ὑψώσας 

πρὸς οὐρανὸν καὶ τόνυ κλίνας, τὴν κεφαλὴν εἰς τὸ ἔδαφος τέθεικεν, ὑποψιθυρίζων τῇ προσευχῇ. Καὶ 

μετὰ μικρὸν ἀναστάς, (φρίττω καὶ λέγειν, κατανοῶν τὸ μυστήριον καὶ τὸ πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ ἀνδρὸς 

εὐπαρρησίαστον) * ὡς τὰρ εἴρηκεν" «Ἄνοιξον ἡμῖν τὴν θύραν τοῦ ἐλέους σου, Κύριε »" τὸ προπύλαιον 

55 αὐτῷ αὐτομάτως fjvéwkro καὶ τούτιυ συνεισελθόντος τοῦ διακόνου, ἐπὶ τὴν αὐλὴν τοῦ νάρθηκος 

ἔστησαν. Αὖθίς τε πάλιν πρὸς τὰς ἐκεῖσε τοῦ ναοῦ ἐξ ἀρτυροῦ πύλας τενόμενοι, ὁ ἱερὸς ἐκεῖνος ἀνὴρ 
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27 SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM 28 
μὴν * τὴν μαῖαν, f δὲ Σοβὴ γεννᾷ τὴν Ἐλισάβετ, ἡ Θεῷ προσέφερεν, ἀλλὰ τὴν ἀπαιδίαν. ὠνειδίζετο, 
δὲ Ἄννα γεννᾷ τὴν Θεοτόκον, τὴν κατὰ τὸ Óvoua? Ἐν μιᾷ γὰρ τῶν ἑορτῶν 1: συνήθως προσενέγκας 
τῆς μάμμης καὶ τῆς θείας ἐπικλήθεῖσαν Μαρίαν, τὰ δῶρα αὐτοῦ, διότι οὐκ ἐποίησε παιδίον, ὠνει- 
Ὡς εἶναι τὴν Θεοτόκον θυγατέραν μὲν Ἄννης, δίσθη παρά. τινος τῶν Ἰουδαίων, εἰπόντος πρὸς 
ἐγγόνην δὲ Μαθὰν 5. καὶ Μαρίας τῆς τυναικὸς αὐτὸν ὅτι" « Οὐκ ἔξεστί σοι δῶρα προσφέρειν μεθ᾽ 5 
αὐτοῦ, τὴν δὲ Ἐλισάβετ καὶ Σαλώμην ἴ ἀνεψιᾶς » ἡμῶν, διότι ὑπάρχεις ἄτεκνος »* Καὶ ἐπὶ τοῦτο 
μὲν τῆς Ἄννης, ἐξαδέλφας δὲ «τῆς 195. Θεοτόκου, δηχθεὶς 12 τὴν καρδίαν, αὐτὸς μὲν μὴ 18 ὑποστρέψας 
Οὗτος οὖν ὁ Ἰωακεὶμ φιλόθεος ὧν τὸν τρόπον καὶ εἰς τὸν οἶκον παραυτίκα ἐν τῷ ὄρει προσφοιτᾷ 

εἰς ἔρημον τόπον, fj δὲ τούτου σύνευνος ἐν τῷ 
— ἸΣαλόμην 8. 88. — 8 κάτ᾽ ὄνομα Sa, — 95. Μαθᾶν S. Sa, --- 19 τῆς Sa, om. S. 
om. Sa. 

f. 82. 

πλούσιος τὸν βίον, el καὶ διπλᾶ τὰ δῶρα αὐτοῦ τῷ 

τι ἡμερῶν $a, — 13 δαχθεὶς S. — 1ἃ μὴ io 

πρὸς τὸν διάκονον ἔφησεν « Ἐνταῦθα στῆθι, καὶ περαιτέρω μὴ πρόσελθε 3.» Ἐκεῖνος δὲ τὴν συνήθη 
πάλιν ἐπὶ τῇ φλιᾷ ποιήσας μετάνοιαν, τὰς ἀργυρέας πύλας κεκλεισμένας οὔσας ἀνέῳξε. Καὶ εἰσελθὼν 
ἐν τῷ ναῷ, ξένον θέαμα ἐδέχετο ἐν αὐτῷ. Ἐκ γὰρ τῆς ὀροφῆς τοῦ γαοῦ, λυχνία φωτεινὴ ἐπελθοῦσα 
πρὸς τῇ κεφαλῇ τοῦ ἀνδρός, ἐφωταγώτει τὸ ἱερόν, ᾿Αλλὰ καὶ τούτῳ προσευχομένῳ συνείπετο. Ὡς δὲ js 
πρὸς αὐτὸ λοιπὸν τὸ θυσιαστήριον ἔφθασε, κἀκεῖ προσκλίνας τῇ κεφαλῇ 15, ἠρέμα ἔξω πρὸς τὸν διάκονον 
γίνεται, καὶ πάλιν αὐτομάτως πᾶσαι αἱ πύλαι 4 ἐκλείσθησαν. Τότε ἀγὼν 15 καὶ δειλία τὸν διάκονον ἔλαβε, 
μὴ τολμῶντα τῷ ἀνδρὶ πλησιάσαι τὸ σύνολον: εἶχε γὰρ, ὡς ἔλεγεν, ἀπὸ τῆς εὐχῆς ὡς ἀγγέλου δεδοξα- 
σμένον τὸ πρόσωπον, ὡς λοιπὸν λογισμοῖς τὸν διάκονον βάλλεσθαι, λέγοντα’ « Μὴ ἀγγελός ἐστιν ὁ 
» φαινόμενος, καὶ οὐκ ἄνθρωπος;» ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο διέλαθε τὸν φαινόμενον’ φησὶ γὰρ πρὸς τὸν 90 
διάκονον’ « Τί τοῖς λογισμοῖς àv ἐμὲ πολιορκῇ καὶ ταράττῃ 15, ἄνθρωπε; πίστευσον, ὅτι κἀγὼ Xoikóc εἰμι 
» ἄνθρωπος καὶ ἐξ οἵμάτος καὶ σαρκὸς καὶ εὐαγοῦς οἴκου 17, χαρτουλάριος ἐκ τῶν ἐκεῖσε: προσόδων τὰ 
» πρὸς τὴν 18 ζωὴν ποριζόμενος“ ἀλλ᾽ ἡ πάντα καλῶς διεξάγουσα πρόνοια δι᾽ εὐτελῶν πολλάκις μεγάλα 
» εἴωθε διεξάγειν τεράστια᾽ ὅμως, ἀδελφέ, πρὸς τὸ προκείμενον ἀπίωμεν.» Καὶ ἄμφω πρὸς τὸν φόρον 
εὐθυδρομήσαντες, τὸν ναὸν τὸν 8 ἐκεῖσε τῆς Θεοτόκου κατέλαβον’ καὶ πρὸς τὰς κεκλεισμένας ἤδη o5 
πύλας 3? γενόμενοι τοῦ ναοῦ, διὰ προσευχῆς πάλιν κἀκείνας ἀνέῳξε. Καὶ πρὸς αὐτὸ γενόμενος τὸ θυσιὰ- 
στήριον, τὴν εὐχὴν ἐπετέλει κατὰ τὸ σύνηθες" καὶ τὸν διάκονον ἔξω ἑστῶτα καταλαβὼν μετ᾽ ἐκπλήξεως 
τὸ « Κύριε ἐλέησον » λέγοντα, ot πύλαι ἄφνω μόναι 30 πάλιν ἐκλείσθησαν. Εἶτα πάλιν τὸν ἐν Βλαχέρναις 
τῆς Θεοτόκου καταλαμβάνουσι"! ναόν. Ἔλεγε δὲ ó διάκονος ὅτι' « Οὕτιυς ἡμᾶς ὑπελάμβανον τὴν πορείαν 
» ποιεῖσθαι ἐν τοῖς ναοῖς 33, ὡς μηδὲ πτῆσιν ὀρνέου τῇ ἡμῶν ὀξύτητι παραβάλλεσθαι. » Καὶ δὴ πρὸς τὰς ao 
πύλας τοῦ ναοῦ 38 τῆς Θεοτόκου γενόμενοι, αὐτομάτως καὶ αὗται τῷ ἀνδρὶ προσανειίχθησαν" καὶ τὴν 
εὐχὴν κἀκεῖ" ποιησάμενος, δάκρυσι καταβρέχων τὰς παρειάς, τῆς ἁγίας Σοροῦ τὰς πύλας κατέλαβε“ καὶ 
ἐν αὐταῖς τὸν διάκονον ἐπιστήσας, βλέπειν τρανῶς τῶν εἰσερχομένων παρηγγυᾶτο τὴν κατανόησιν. Koi 
δὴ πρὸς τὴν φλιὰν τὴν ἐξ ἔθους αὐτὸς εὐχὴν ποιησάμενος, αἱ τῶν πυλῶν ἐπάρσεις αὐτῷ τὴν εἴσοδον 
παρεχύιρησαν’ καὶ πρὸς τοῦ ναοῦ γενόμενος τὸ μεσαίτατον, τὰ γόνατα τῷ ἐδάφει ἐπερείσας “6, ἀνενδότως as 
ἐν αὐτῷ ἐποίει τὴν δέησιν. Ὡς δὲ μετὰ ταῦτα ὅρκοις ἡμῖν ἐπιστώσατο ὁ διάκονος 6, διεβεβαίου ὅτι 
ὡς" « ΤΙρὸς τὴν βαθμίδα τῆς πύλης, ἐν fj ἱστάμην θαμβούμενος, ὀφθαλμοφανῶς εἶδον ὡσεὶ διάκονον ἐκ 
» τοῦ θυσιαστηρίου τινὰ 37 ἐξερχόμενον, καὶ ἐν τῇ χειρὶ κατέχοντα θυμιατήριον, καὶ θυμιῶντα τὸ ἱερὸν 
» ἁγίασμα. Μετὰ δὲ μικρᾶς τινος ὥρας διάστημα ὡς κληρικούς τινας εἶδον εἰσερχομένους, ἱερέων 
» στολὴν περικειμένους λευκοφανῆ καὶ πάλιν ἱερέων ἄλλο σύστημα φωτεινόν, πορφυροῦν 28 ποδήρη 4o 
» περικειμένους, εἰσέρχεσθαι: καὶ τούτους ἀμφοτέρους χορείαν érefpavrac, ἐπάδειν μέλος μάλα τερπνὸν 
» καὶ ἐξαίσιον, ὡς μηδὲν ἕτερον λαβεῖν 39 τὸν διάκονον δύνασθαι, ei μὴ μόνον τὸ ἀλληλούϊα. Καὶ μετὰ τὸ 
» τὴν εὐχὴν τελέσαι τὸν χαρτουλάῤιον ἐξελθεῖν καὶ εἰπεῖν πρὸς τὸν biákovov* Ἀδελφέ, ἔνδον τοῦ ναοῦ 
» ἀκωλύτως γενόμενος, πρὸς τοὺς τὴν ἀριστερὰν χορείαν ἐπέχοντας ἱερεῖς στόχασαι, εἰ δύναιο κατα- 
» νδῆσαι τὸν μεθ᾽ οὗ τῇ μνησικακίᾳ ἀδιάλλακτος ἔμεινας.» Τότε εἰσελθὼν ὑπότρομος ὁ διάκονος, 45 
σπουδῇ πρὸς τὸν τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπον ἔξεισιν εἰρηκὼς μὴ δύνασθαι πρὸς τοὺς ἐκεῖϑ τὸν ἐπ’ ἔχθρᾳ ἰδεῖν 
τὸν βίον καταλύσανταϑ! ἱερέα. Εἶτα πάλιν πρὸς αὐτὸν ὁ ἀνθρωπόμορφος ἄγγελός φησιν 33" « Εἰσελθὼν 
» κατάθρει 8 καὶ τὴν χορείαν τήνδε τὴν δεξιάνϑι.» Καὶ δὴ πρὸς αὐτὴν γενόμενος ὃ διάκονος, καθαρῶς 
ἑστῶτα ἐν αὐτῆ γνωρίσαι δ τὸν ζητούμενον ἔφασκε. Καὶ πρὸς αὐτὸν ὁ μακάριος᾽ « Εἰ τοῦτον ἀκριβῶς 
» κατενόησας, εἰπὲ πορευθείς τάδε σοι καὶ Νικήτας ὅ χαρτουλάριος ἔξω ἑστὼς ἐλθέ, προσφωνεῖ,» Καὶ 50 
πορευθεὶς ó διάκονος κατὰ τὴν. διαταγὴν τὸν ἱερέα ἐκ τῆς δεξιᾶς πρὸς τὸν τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπον 
συνεξάγει χορείας" di*6 πραείᾳ ἔλεξεδτ τῇ φωνῇ᾽ «Kópie πρεσβύτερε, διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ, διὰ τὸ 
» ἀμφοτέρους ἐν τῇ σῇ ἀθρόᾳ μεταβολῇ ἀσυμφώνους μεῖναι τῷ σφάλματι.» Τότε γόνυ ἑκάτεροιϑδ 
κλίναντες, ἐν ἁπλῷ φιλήματι τὴν ἔχθραν διέλυσαν. Καὶ ὁ μὲν ἱερεὺς τὸν ναὸν εἰσέδυ, καὶ τὴν αὐτοῦ 
χορείαν κατέλαβεν, Ὃ δὲ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος ἔλαβε τὸν διάκονον, καὶ τῇ φλιᾷ τοῦ ἱεροῦ ἁγιάσματος 55 
προσπεσόντος, αἱ πύλαι τούτου θείᾳ δυνάμει ἐκλείσθησαν. Καὶ πρός τι μέρος 89 τῆς ὁδοῦ διανύσαντες, 

— Y! npófieve Mv, — 18 τήν κεφαλὴν Νν.- "' θύραι Mv. — 15 ἀγωνία Mv, — 18 dj Mv, — 11 εἰμὶ add. Mv, — 16 om. Mv. — 15 πύλας ἤδη Mv. — 39 μόναι ἄμφω Mv, — 2 καταλαμβάνει Mv. — ?? ἐν τοῖς ναοῖς τὴν πορείάν ποίεῖσθαι Mv. — 38 τοῦ ναοῦ om. Mv. -- 3: κἀκεῖσε Mv, — 35 ὑπερείσας Mv. --- 36 καὶ add. Mv. — 31 τινα ἐκ τοῦ θ. Mv, — 38 πορφύραν Mv. — 39 καταλαβεῖν Mv. — 99 ἐκεῖσε Mv, — 31 ἰδεῖν τὸν βίον καταλίσαντα ἰδεῖν Mv. — 3? om. Mv. — 38 κατάθεε Mv. — δὲ εἴρη- 60 κεν add, Mv. — 35 ἐγνώρισε M. — 36 καὶ adq, Mv, — 91 ἔλεγξε Mv. — 3$ ἀμφότεροι Mv. — 89 καὶ μέρος τι Mv. 
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. N ] ΗΝ A n ἑορτάζομεν. 
κήπῳ αὐτῆς, δάκρυσι «δὲ ^» καὶ λιταῖς ἱκετεύοντες τὴν τιμίαν καὶ ὑπερκόσμιον γέννησιν PARA 

: , ^, * ORA t U x. ^ ἃ) 

τὸν Θεὸν δοῦναι αὐτοῖς τέκνον, εἰσηκούσθησαν Τελεῖται δὲ ἡ ταύτης σύναξις ἔν τ τῇ ner " 

i παρεσχέθη αὐτοῖς καρπὸς κοιλίας 5 ἅγιος, ἣ Τὸ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις τ καὶ ἐν τοῖς 
καὶ ri 

ὑπεράμωμος xoi θεοτόκος Mapía: ἧς | σήμερον Οὐρβικίου. 

MHNI TQ ΑΥ̓ΤΩ Θ΄. 

1. Ἡ σύναξις ἐπιτελεῖται τῶν δικαίων Ἰωακεὶμ “καὶ αὖθις ἐξαχθεὶς καὶ poculi T τοίχους 

καὶ Ἄννης, ἣν παρελάβομεν ἑορτάζειν τῇ ἐπαύ- λίθοις μετόλοις δεσμεῖται τοὺς πὸ M c 

ριον τοῦ γενεσίου τῆς Θεοτόκου, οὐκ ἐπειδὴ κατὰ δὲ κρεμάμενος καὶ ὑπὸ τῶν πὶ ἡγῶν Um s 

ταύτην ἔσχον τῆς ζωῆς τὴν τελείωσιν (ἡ * γὰρ καὶ ὑπὸ τοῦ βάρους τῶν Mov τὰ veüp: ^ 

i ἡ mé Ὁ ἰουλίου ταύτην ἡμῖν TvU- μενος καὶ πικρῶς καὶ ἀπανθρώπως βασανιζόμενος, 

Mer) Quy emen εὐχαρίστως τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέθετο. ToO δὲ 
ize 3), ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πρόξενοι τῆς πατκοσμίου πνεῦμα, ero. 

ac ἢ μαρτυρικοῦ λειψάνου αὐτοῦ πρὸς ταφὴν ἀποκομι- 
ρίας διὰ τῆς ἐξ αὐτῶν προελθούσης ἁτίας Yes T i ι 

καιρὸς τετόνασι, καταλλαγῆς λαβόντες ἐνέχυρα ζομένου καὶ τῶν πιστῶν προστρεχόντων ὧς 

ἐν τῇ θείᾳ τεννήσει αὐτῆς. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν ὑπαντήν, δούλη τις τοῦ ἁγίου "ὧν ρος 

. σύναξις ἐν τῷ ἐξαέρῳ οἴκῳ τῆς Θεοτόκου πλησίον ἀποβαλομένη διὰ θανάτου καὶ τοὶ ra 

» τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις ?. koi ἀπολοφυρομένη, ἐπειδὴ ἤκουε προκομίς » 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος. τὸ λείψανον τοῦ κυρίου αὐτῆς, ἀναβοήσα Ὁ μι ᾿ 

ι ᾿ ὀλοφυρμοῦ καὶ εἰποῦσα πρὸς τὸν κείμενον νοῦ’ ὃς ἐγένετο ἐκ πόλεως Σεβαστείας, : τ τὸν xe i 

NUM "i «"Erepat*, ἄνερ φίλτατε᾽ δεῦρο καὶ ἡμεῖς ἀπαντή- ᾿ ὑπά τῶν σινατόρων. Ἐπὶ δὲ Λικινίου 1 à j 

20 Too Burns συλλησθες τὸ τοῦ δουκὸς Λυσίου » σώμεν πρὸς | τὸν κύριον ἡμῶν » ἔσχε MM 

διὰ τὸ ὁμολογεῖν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ὑπακούσαντα καὶ. ἀναστάντα xoi ὑπο; μι 

καὶ διὰ τὸ πρὸς τὸν τοῦ μαρτυρίου ἀγῶνα ὑπα- 

λεῖψαι τοὺς σαράκοντα Χριστοῦ * μάρτυρας, κρε- 

μάννυται καὶ τύπτεται ἰσχυρῶς μετὰ βουνεύρων 

gs καὶ ξέεται τὰς πλευρὰς καὶ εἰς φρουρὰν ῥίπτεται 

καὶ ὑπαντήσαντα μετ᾽ αὐτῆς καὶ ἐνταφιάσαντα 

καὶ δεκαετῆ καιρὸν προσμείναντα τῇ σορῷ τοῦ 

μάρτυρος καὶ αὖθις πρὸς Κύριον ὁσίως ἐκδημή- 

σαντα. 

fos 5 τ ἴοις 8, Sa. — 33 δὲ Sa, om. S. — 15 αὐτοῖς καρκὸς (corr.) κοιλίας Sa, --- 15 f| om. Sa. — 1 Χαλκοπρατίοις S. Sa. 

i Ü [ze ἡμῦ — 3 Χαλκοπρατίοις S. Sa. — 1 εἰ S. — 5 ταύτην γνωρίζει ἡμῖν Sa. . ΝΕ 

z —1 Ἀικινίου Sa, Λικιννίου S. --- 5 τοῦ Χριστοῦ Sa. — * ἀποβαλλομένη Sa. — * ἐγεῖραι Ba, ἔγειρε 8. 

ἄμφω ἔστησαν. Koi ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος οὕτως ̂? ἔφη πρὸς τὸν διάκονον « Ἀδελφέ, σώζων σώζου, 

7 xai τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν “1 περιποίησον, καὶ τῷ πρὸς τὴν ἐμὴν ἀφέλειαν 1? πατρί σε ὁδηγήσαντι" εἰπὲ 

; πορευθείς" Τῶν εὐχῶν σου fj καθαρότης καὶ fj πρὸς Θεὸν παρρησία καὶ νεκρὸν πρὸς MM 

» ἐξαναστῆσαι δύναται, ἡμῶν eig τοῦτο μηδὲν τὸ παράπαν συμβαλλομένων o Τοῦτο εἰπὼν ἐξ ὄφθα : 

μῶν τοῦ διακόνου ἐγένετο. Ἐκεῖνος δὲ προσκυνήσας τὸ ἔδαφος, ἐν ᾧ τοῦ θαυμαστοῦ M οἱ 

35 πόδες ἀνδρός, τὴν πρὸς τὸν γέροντα πορείαν ἐκπεήληγμένος, ἦννε, δοξάζων καὶ M τὸν εόν, 

ὅτι αὐτῷ $9 δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. — Mv: " Ροῦφος xoi Ῥουφιανός. --- Σεβῆρος. --- 

y ἰ — Διήγησις πάνυ ὠφέλιμος. — Mr : 1. 

AE Ta SELBCTA. M : 1.3, HAM H:1.2.53.—P ; 1. 2: ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Σεβηριανοῦ ἐπὶ Λικινίου βασιλέως ἐν πόλει Σεβαστείᾳ, i TÉ τάξει ὑπάρχων τῶν MM ii 

40 ἀλείπτης γενόμενος τῶν ἁτίων τεσσαράκοντα μαρτύρων ἐπὶ Λυσίου ἡγεμόνος. --- 4. — FE:Í. - i 

Fa:1.2.3.—Fb:1.2.3.—B:1.2.— 2:122, — Bb: 1. 3. 8. — ΤΊ, — Lhil—0: — 

G:1.2. 8 6:1.2. Cb: 1.2. —M: 1.3.2, — Ocopávouc τοῦ ὁμολογητοῦ, τοῦ πρὸ τοῦ 

Διοκλητιανοῦ ἀσκήσαντος. Οὗτος ἐξ Ἑλλήνων «ἦν b» γονέων᾽ τῷ Χριστῷ δὲ προσελθὼν ἐκ νεαρᾶς 

Ἡλικίας, ἔτι νήπιος ὦν, εἶδε παιδίον ὑπὸ ψύχους κινδυνεῦον, καὶ ἐνέδυσεν αὐτὸ τὰ οἰκεῖα me 

45 Ἐρωτήσαντος δὲ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ «TToO σου, τέκνον, τὰ ἱμάτια; » « Τὸν Χριστὸν ἐνέδυσα » MA 

Καὶ ὁ πατήρ᾽ « Καὶ τίς ἐστιν ? ὁ Χριστός; » εἶπεν" « ἡμεῖς τὰρ Θεὸν ἢ Ἑρμῆν καὶ Ἀπόλλωνα σεβόμει uM 

Τότε τὸ παιδίον τὸν πατέρα ἀρνησάμενον ἔλαβεν ἄγγελος Κυρίου xoi ἀνήτογεν εἰς τὸ ὄρος τὸ 

Διαβηνὸν καὶ παρέθετο τὸ παιδίον ? ἀνδρὶ ἀσκητῇ, χρόνους ἑβδομήκοντα πέντε τὸν μοναστὴν imspxo- 

μένῳ βίον" ὅπερ ὁ τέρων λαβὼν ἐξεπαίδευσεν ἐν μοναχικῇ καταστάσει τὰ ἱερὰ γράμματα, ME 

so καὶ ἄμφω ὑπὸ τοῦ θείου ἀγγέλου. ToO δὲ γέροντος μετὰ παραδρομὴν χρόνων πρὸς Κύριον κδημή- 

σαντος, ὁ παῖς ἐν τῷ σπηλαίῳ exero τῆς ἀσκήσεως ἐπὶ χρόνοις πεντήκοντα καὶ ὀκτώ, Εἴθ οὕτως 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 9 ἀγγέλου ὁδηγηθείς, ἐξῆλθεν ἀπὸ τοῦ σπηλαίου λέοντι ἐπικαθήμενος σταδίους 

ἑξήκοντα καὶ ἐκήρυσσε πανταχοῦ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν᾽ ὃν καὶ κρατήσαντες oi βασιλεῖς Κάρος καὶ 

Καρῖνος καὶ Νοὐμεριανὸς δέδωκαν αὐτῷ κόσσους Ὁ ἑκατόν. Ene οὕτως διαφόρους MK 

85 ἐπενεγκόντες ?! αὐτῷ, ὡς εἶδον ὅτι δι’ ὧν ἐθαυματούργει πλῆθος οὐκ ὀλίγον προσήρχετο ? τῷ Χριστῷ 

Ü à — a5 ἊΝ 
30 οὕτω πῶς Mv. — 4 καὶ add. Mv. — 43 εὐτέλειαν Mv. --- 48 ἀποστείλαντι Mv. --- *5 καὶ add. Mv, ἵσταντο Mv. 

" e om. M — ? τίς Mv. — 3 om. Mv. — * αὐτὰ add. Mv. — ὃ αὐτὸ add. Mv. — 9 τὸ παιδίον om. Mv. — * érpéqovro δὲ ;,om. M. . . My. 
Mv.— 50m. My. 9 θείου Mv. — 19 κόνσους M. — 1' ἐνεγκόντες Mv. — 15 προσέρχονται Mv. 

Seer. 8. 

Ser. 9. 

Spr. 8. 

Spr, 9. 
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3. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν 

ἑκατὸν πεντήκοντα ἁτίων θεοφόρων πατέ- 

ρων ! τῶν ἐν 'Eqéou ? συναχθέντων καὶ καθελόν- 

τῶν τὸν δυσσεβῆ Necrópiov: ἥτις ἐστὶ καὶ olxov- 

μενικὴ καὶ τρίτη «σύνοδος 5», ἠθροίσθη δὲ ἐπὶ τῆς 

βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ κατὰ Νεστορίου 

τοῦ ἀνθρωπολάτρου, πατριάρχου μὲν γεγονότος 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων αὐταδέλφων 

καὶ παρθένων ! Μηνοδ ρας, Νυμφοδιώρας xai 

Μητροδώρας ἡ Αὐτοὶ ὑπῆρχον ἐπὶ Μοξιιπανοῦ 

τοῦ βασιλέως οἰκοῦσαι ἀπὸ μιλίων δύο τῶν ἐξερ- 

xouévuv θερμῶν 8. ὑδάτων ἐν roig ἸΤυθίοις ὁ" δια- 

βληθεῖσαι δὲ Φρόντιωνι ὃ Td τῆς χιίῦρας ἄρχοντι καὶ 

τούτιυ παραστᾶσαι καὶ μὴ πεισθεῖσαι τὸν Χριστὸν 

ἐξομόσασθαι, τιμώρίαις καθυποβάλλονται. Καὶ 

πρῶτα μὲν fj πρώτη ἀδελφὴ Mnvobubpa ὑπὸ τεσ- 

σάρων δησίων ξανθεῖσα ^, εἴτα καὶ διὰ ῥάβδων τὰ 

σκέλη συντριβεῖσα καὶ ταῖς βασάνοις προσκαρτε- 

ροῦσᾳ καὶ προσευχομένη τελειοῦται, Δευτέρα δὲ ἡ 

Μητροδιῦρα παραστᾶσα. τῷ δικάζοντι καὶ κατ᾽ 

ὀφθαλιοὺς αὐτῆς βλέπουσα τὸ λείψανον τῆς ἀδεὰλ- 

φῆς ἐρριμμένον ἷ καὶ διεξιωυδηκός, ἠνα τκάζετο ἀρνής- 

σασθοι τὸν Χριστόν, ἵνα uj τὰ ὅμοια τῇ ἀδελφῇ 

πάθη. Τούτων λεγομένων, συνεισελθοῦσα τρίτη 

καὶ ἡ Nuugobuipa καὶ τῶν αὐτιὺν ἀκούσοσα, c 

οὐδὲ ^ αὐτὴ ἐπείθετο, ἐκδίδονται καὶ ὄμφιυ τοῖς 

Κωνσταντινουπόλειυς, τὸν Χριστὸν δὲ * διαιροῦν- 

τος καὶ κατατέμνοντος᾽ ψιλὸν τὰρ ἄνθρωπον 

αὐτὸν εἶναι ἔλεγεν ὁ παράφρων καὶ οὐ Θεὸν 
σεσαρκιυμένον. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Χαρίτωνος. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ 

Δευτέρῳ. 

ΔΎΤΩ da 

δημίοις πρὸς φόνον" ἃς λαβόντες ἐκεῖνοι καὶ τοῦ 

βήματος ἐκβαλόντες ", μοχλοῖς σιδηροῖς συντρί- 

βουσι πάντα τὰ μέλη αὐτῶν" καὶ οὕτως τοῦ βίου 
, 

ἐξάτονται. Θάπτονται δὲ πλησίον τῶν θερμῶν 

ὑδότιων, πολλὰς ἰάσεις ἕως τῆς σήμερον ἐπιτε- 

λοῦσαι, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ «μνήμη '» τοῦ ἁτίου μάρτυ- 

pog Βαριψαββᾶ3, Γέτονε δὲ ἡ ἄθλησις αὐτοῦ ἐξ 

αἰτίας τοιαύτης. Κατὰ τὸν καιρόν, ὅτε τὸν δεσπό- 

τὴν ἡμιῶν ? τὸν κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν οἱ Ἰουδαῖοι 

ἐσταύρωσαν, ἦν τις ὀνόματι Ἰάκωβος παρεστὼς 

Tib σταυρῷ" ὅστις θειυρήσας τὸν στρατιώτην *, τὸν 

τῇ λόγχῃ ὅ ἐκκεντήσαντα τὴν πλευρὰν τοῦ Κυρίου, 

καὶ τὸ ἐκβλύζον ἐκ ταύτης αἴμα καὶ ὕδωρ, δραμὼν 

καὶ λαβὼν xoÀoxuvOnv? καὶ ἐν αὐτῇ δεξάμενος 

τοὺς θεορρύτους κρουνούς, κατεῖχε κρύφα, εἴτα 

τελευτῶν κατέλιπε τὴν κολοκύνθην " δύο épnut- 

ταις ? ἀνθρώποις" κατὰ δὲ γενεὰν διαδιδομένου (ὡς 

κλήρου τοῦ ἀγγζους,͵ ἔφθασε καὶ εἰς τοῦτον τὸν 

9. — τἀτίων πατέρων xul θεοφόρων n. -- ὶ τῆς ἐν ᾿Εφέσιω za, — 3 σύνοδος add. Sa. nin. S, — * τὸν δὲ Χριστὸν Sa, 
1. -- τ παρθένων καὶ atbrabéXquuv δα, — ὁ Νυμροδόρας καὶ ΜΜητροδόρας S, hie et iufra. -— 3 am. Sa. τς ὁ ΤΤιθύοις 8 : 

πιβίοις Sa, e£ SrEPHANGS. ΠΥΖΑΧΥΠΈΕΣ 

-- ἐριμμένον ἢν, — ? καὶ τιν cüruvaxoncaga we δὲ $a, — 

ἔστι καὶ Βιθυνίας O£pua rà uev ΤΤύθια κτλ. — ? Φρόντον! S. — * καταξανθεῖσα Sa. 
" ἐκβαλλόντες S. 

2. — 5 uvm ὅδ). δὲν 7 Βαρυιμαβὰ sa e£ Menaea, Βαρημαβϑαᾷ 8. Βαριμαβᾶ cod. Vatic. 2589, Bapuwovp& P. -- ? ὅτε 

οἱ Ἰουδαῖοι τὸν δεσπότην ἡμῶν ἐσταλριυσαν Sa, — * τὸν στρατιώτην Sa, TOO ovparium S, — ὃ τὸν λόγτχην Sa, — ὃ xoXo- 

κύνθην Za. κολοκίνθα S. — " καταλέλοιπεν mu, — * ἐρειιίτες δὶ 

καὶ ἐβοωπτίζοντο P ὑπ᾽ αὐτοῦ, αἰδεσθέντες ἀπέλυσαν αὐτὸν ἐν ἀνέσει  butfev. Καὶ πάλιν ἀνελθὼν eic 

Q0? ἣν πρῴην ὑπήλαιον, καὶ ἑτέρους ἑπτακαίδεκα χρόνους ἀσκήσεως 15. διαβιβάσας, dg εἶναι τοὺς 

ὅλους τῆς ἀσκήσεως αὐτοῦ ^7 

κέδροις δυσὶ δεθεὶς καὶ διαπερισθεὶῖς T. ---- Mv: 1, 

Θεόδαιρος καὶ Ἰουλιανὸς x. :. — Mr : 1. 2, 

SYNAXARIÍIA SELECTA. Sa: 1. 2, scriptum ns 

χρόνους ἑβδομήκοντα πέντε, ἀπέστη 15, πρὸς Κύριον, — ἡ. — Στράτων ἐν 

. — Θεοφάνους. — 4. - Στράτων. — "Auutavóc, 

2n suo loco, manu recenti, m principio libri, add. : 

τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ μνήμη ἐν τῶ vaib αὐτοῦ τῷ ὄντι πλησίον τοῦ Znpolópou. — 8.4.5. — E: 

ΤΙροσκύνησις τῶν τιμίων Ξύλιυν ἐν τῇ μετάλῃ ἐκκλησία, — 2, 1. — P :25 : Ἢ προσκύνησις τῶν τιμίων 

-F:sdoz ὡς τὸν Fa:5.1.2.5 (TBovoxepiaug). — 4. — Fb:25.1. 2. 3. 4. 

l. — B&: Εἰς τὴν προσκύνησιν τιῶν Ttuluv 5, 3.1.8 (—S8)1— Bb:2.1.3.— T: 1, — 

L sd --,ΟἽἹ1. 3, -- Το νι 4e. ΟἹ 2.1 -- Διοδώρου καὶ Διδύμου (SepL 1194 — "Jue 

(sept. 11τ — Cb :2. 1. — Διοδώρου καὶ Διδύμου, Οὗτοι οἱ (rior μάρτορες Διόδιυρος καὶ Δίδυμος 

ὑπῆρχον ἐκ πόλεως Λαοδικείας Τ τῆς Συρίας, Χριστιανοὶ δὲ ὄντες ἐδίδασκον ἐπὶ τῷ ὀνόματι kupiou τοῦ 

τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ πολλοὺς τῶν 

ξύλων, — 2. 1. - 

EDU, τ 8 GO 

Θεοῦ ἡμιῶν, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν τῆν καὶ πώντα 

ἀπίστιουν πρὸς τὸν Θεὸν ἐπιστρέφοντας ἐβώπτισαν. Διαβληθέντες δὲ παρά τινῦν ἑλλήνων τὰν τῆς 

Λαοδικείας ! ἄρχοντι, παρέστησαν Tip κριτηρί, οὐτοῦ, Ἐρωτηθέντες δὲ καὶ παρρησίᾳ ὁμολοτήσαντες 

τὸ óvoua τοῦ Χριστοῦ, ᾿σχυριὸς βασανίζονται καὶ τὸν Χριστὸν μὴ ἀρνησάμενοι, ἀλλὰ μᾶλλον τὸν τῶν 

eiuuMuv πλάνην ἐλέγξαντες, καὶ τὸν ἄρχοντα dig παράνομον éumrüGuvreg, ἐν αὐτοῖς ταῖς βασάνοις 

πέρας τοῦ βίου ἐδέξαντο, vii Ocio εὐχαριστοῦντες πέχρι τῆς τελευταίας ἀναπνοῆς. — ας ἐν Tfepoibi 

μαρτυρησόύόσης, Ἢ eta πόρτυς Io ὑπῆρχεν ἀπὸ κάστρου λετομένου Βιζάλης, αἰχμάλωτος 5 κρατηθεῖσα 

μετὰ ἐννέα χιλιάδων χριστιανιον παρὰ τῶν ΤΙερσιῶν, ἐπὶ Σαβιυρίου ὃ τοῦ παρανόμου. Κρατηθεῖσα δὲ ὡς 

χριστιανή, παρεδόθη ztupu Σαβιρίου rolg ἀρχιπάτοις. Οἴτινες ἀναγκάσαντες αὐτὴν ἀρνήσασθαι τὸν 

— 59 βηπτέζονται Mv. — P ἀσκήσει Mv, — τ᾽ ürcp My. — 1? ἐν τὴ ἀσκήσει My. — U αὐτί My. - ! μετέστη Mv. 
| Λαυδικίας Cb. -- ὁ αἰγααλιστος Ch. — ? Xagopliou Un. 
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ἅγιον μοναχὸν ὄντα, ὅστις δι᾿ αὐτοῦ πολλὰς τύόσεις 

καὶ θαύματα ἐπετέλει, πορευόμενος κατὰ πᾶσων 

πόλιν καὶ χώραν. Ἰδόντες δέ τινες τὸν Θεὸν μὴ 

φοβούμενοι καὶ νομίσαντες ὅτι, ἐὰν αὐτὸν φονεύ- 

σωσι καὶ λάβωσι τὸ τὰς ᾿άσεις ἐπιτελοῦν, κερδή- 

σουσι διὰ τοῦτο ? χρήματα πολλά, νυκτὸς ἐπελ- 

θόντες ἀπέκτειναν αὐτόν᾽ ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τοῦ σκοποῦ 

ἐπέτυχον. Θείᾳ τὰρ ἐπινεύσει ὁ θησαυρὸς οὗτος 

προπαρεδόθη τῷ μαθητῇ αὐτοῦ φυλαττόμενος καὶ 

μετὰ καιροὺς τῇ μεταλοπόλει ταύτῃ ἀπεδόθη ᾿". 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς 

τιμίας ΤΤουλχερίας, ἥτις ἀδελφὴ μὲν τέτονε Θεο- 

δοσίου 1 τοῦ μικροῦ, ὠνομάσθη δὲ τυνὴ Mapiao- 

νοῦ τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως, Μεθ᾿ οὗ μέχρι 

τήρως τὴν ἑαυτῆς σωφροσύνην φυλάξασα καὶ τὴν 

εὐσέβειαν ἄκρως τηρήσασα καὶ πολλὰ κατορθώ- 

ματα ἔν τε ναῶν κτίσεσι καὶ πτωχείων ὡς ἀληθὴς 

ΜΗΝΙ TQ 

1. Μνήμη τῆς ὁσίας Θεοὸ ὥρας τῆς ἐν Ἀλεξαν- 

δρείᾳ. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ζήνωνος 

πλουσίων τονέων θυγάτηρ, ὡραία πάνυ τὴν ὄψιν, 

ἀνδρὶ συζευχθεῖσα εὐζενεστάτῳ καὶ εὐλαβεῖ ὀνό- 

ματι Παφνουτίῳ, ᾿Επεὶ δὲ φθόνῳ διαβόλου συνέβη 

αὐτῇ προσφθαρῆναι κατ᾽ ἔρωτα σατανικὸν ἑτέρι 

ἀνὸρί, μετὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἁμαρτίας ueraue- 

MENSIS SEPTEMBER 

βασίλισσα ποιήσασα, παρεσκεύασεν καὶ τὴν ἐν 

Χαλκηδόνι ? ἁτίαν σύνοδον τενέσθαι. Διὸ καὶ μετὰ 

παρρησίας ἐν εἰρήνη ἐκοιμήθη, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρα μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ ὁμολο- 

τητοῦ Παύλου, ἐπισκόπου γενομένου Νικαίας. 

5. Δεῖ δὲ τινῴσκειν, ὅτι ἀπὸ ταύτης τῆς δεκά- 

τῆς ἄχρι καὶ αὐτῆς τῆς rr^ προτίθενται ἄνωθεν ἐν 

τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ τὰ τίμια ξύλα’ καὶ ἀνδρῶν 

εἰσερχομένων ἀπὸ ἕωθεν καὶ προσκυνούντων ὄχρι 

τῆς ὑψώσεως τοῦ καθ᾽ ἡμέραν θυομένου ἄρτου 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐν τῇ λειτουρτίᾳ καὶ 

ψαλλόντων « Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν dou », ἀντὶ 

δὲ τρισατίου" « Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, 

» δέσποτα » --- οὕτως αἵρονται καὶ πάλιν τῇ ἐπαύ- 

piov προτίθενται ἄχρι τῆς προδηλιυθείσης ὥρας" 

ἐν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ τούτων κατατενομένωυιν, συντρέ- 

χουσιὶ καὶ aí τυνοῖκες εἰς προσκύνησιν. 

AYTS ΙΑ΄. 

ληθεῖσα καὶ μὴ φέρουσα ἷ τὸν τοῦ οἰκείου guver- 

δότος ὀνειδισμόν, ἀποδυσαμένη τὰ κοσμικὰ καὶ 

λάθρα ὑποδῦσα τὸ ἀττελικὸν: σχῆμα, ὡς ἀνὴρ 

Θεόδωρος λετομένη καὶ εὐνοῦχος voniZouévn, 

ἀπῆλθεν εἰς ἀνδρῷον μοναστήριον, “Ὅθεν πᾶσαν 

ἄσκησιν καὶ σκληρατωτίαν ἐνδειξαμένη καὶ συκο- 

φαντηθεῖσα ὡς πεπορνευκὼς καὶ τῆς μονῆς ἀπορ- 

34. 

- 9διά τούτου Sa. — 19 τελεῖται κτλ. add. Sa, inter 2ynaxaria selecta. 

8. — ! Θεοδιωσίου 8. — ? Χαλκιδόνῃ 5. 

1. — "μὴ ἰσχύουσα φέρειν Sa. 

Χριστόν, οὐ μόνον οὐκ ἔπεισαν, ἀλλὰ xol κατετελόσθησαν ὑπ᾽ αὐτῆς. “Ὅθεν εἰς φυλακὴν εἰσάτεται, 

χρόνον ὁλόκληρον ὑπὸ λιμοῦ karomovouuévn, εἴτα ἐξαγαγόντες αὐτὴν ἔτυψαν σφοδρῶς μετὰ ῥαβδίων 

botvuv ἀκαθαρίστων " καὶ πόλιν ἐνέβαλον εἰς φυλακήν. Kui ἐποίησεν μῆνας δεκαπέντε. Εἶτα ἐξάτεται 

καὶ δεσμεῖται σχοινίοις λεπτοῖς τά τε σκέλη καὶ τοὺς μηροὺς καὶ τὰς χεῖρας καὶ σφίτγεται ὑπὸ στυρα- 

κίου, ὥστε τὰ αὐτῆς ὀστᾶ τρισμὸν ποιῆσαι. Εἶτα τύπτεται λώροις ὠμοβύρσοις τὰς ψύας καὶ τὴν 

κοιλίαν καὶ μετὰ ταῦτα ἀπεκεφαλίσθηῃ. --- M : 1. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Χαρίτωνος. Τελεῖται δὲ f 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ Δευτέρῳ (Sept. 9*). — 2, — Tlérpog ἐπίσκοπος Νικαίας (Sept. 11*). — 3. — Μνήμη 

τῶν ἁτίων ἀποστόλων ᾿Απελλοῦς, Λουκᾶ xoi Κλήμεντος. Ἄλλος οὗτος ὁ 

ἕτερος ὁ τῆς Ἡρακλείας τῆς ἐν τῇ Θράκῃ ἐπίσκοπος τετονώςς. Τούτου δὲ 

Παῦλος ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους, ὡς φωστὴρ τῆς Σμύρνης τέγονε" καὶ τῷ Θεῷ ὁσίως δουλεύσας πρὸς 

αὐτὸν ἀναλύει. Καὶ οὗτος ὁ Λουκᾶς οὐχ ὁ εὐαττελιστής, ἀλλ᾽ ὃν ὁ μακάριος Παῦλος ἐν τῇ πρὸς Τιμό- 

θεον ἐπιστολῇ μαρτυρεῖ, πρωτόθρονος τῆς ἐν Συρίᾳ Λαοδικείας τενόμενος, καὶ καλῶς ποιμώνας ἀπῆλθε 

πρὸς Κύριον. Κλήμης δὲ καὶ οὗτος, ὃν ἐν τοῖς πρὸς Κολοσσαεῖς ὁ ἀπόστολος διηγεῖται (καὶ [dp οὗτος 

πρῶτος πάντων ἐπίστευσεν εἰς Χριστὸν ἐξ ἐθνῶν), καὶ Σαρδικῆς ἐπίσκοπος γέγονέ, καὶ τὰ στίγματα 

τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκὶ περιφέρων, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- Mv : 

Κλήμεντος. -- "lac. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. 58: 1 

Giov τοῦ Ξηρολόφου. --- 3. — Ἑ : Ἡ προσκύνησις τῶν τιμίων ξύλων. --- 1. 2. 4. — Δημητρίου, Εὐανθίας 

καὶ Δημητριανοῦ (Sept. 13!). — P : 3.9. 1. 4 — Δημητρίου καὶ τῆς τυναικὸς αὐτοῦ Εὐανθίας καὶ Anun- 

τριανοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτῶν. --- F : Ἡ προσκύνησις τῶν τιμίων ξύλων. --- 1. 3. 3. 4. — Fa: Ἡ προσκύνησις 

κτλ. — 1. 9. 8. 4. — Fb : Ἡ προσκύνησις κτλ. --- 1. 9. 8. 4. — B: 8. 2. 1. — Ba : Εἰς τὴν προσκύνησιν 

τῶν τιμίων ξύλων. --- 1. — Τοῦ ἁγίου Κορνηλίου τοῦ ἑκατοντάρχου. "Oc ἐν τοῖς χρόνοις τῶν ἀποστό- 

ἀπόστολος ᾿Απελλῆς καὶ 

μέμνηται ὁ ἀπόστολος 

1. 2, 3, — Ἀπελλοῦς͵ Λουκᾶ καὶ 

. 3. add.: Τελεῖται δὲ f] αὐτοῦ μνήμη ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ τῷ ὄντι πλη- 

λων πρῶτος ἐξ ἐθνῶν πιστεύσας, εἶδεν ἄττελον ἐν ὁράματι λέτονετα» αὐτῷ ἃ δεῖ ποιῆσαι αὐτόν. "Oc 

παρὰ Πέτρου καὶ Τιμοθέου τὴν προστασίαν τῆς Σκέψεως πόλεως δέχεται. Καὶ εὑρὼν αὐτὴν κατείδωλον, 

χάριτι Χριστοῦ πάντας ἐβάπτισε καὶ αὐτὸν τὸν ἄρχοντα Δημήτριον πανοικὶ πεπιστευκότα (Bep, 13}. -- 

4. --- Μυκεδονίου, Θεοδούλου καὶ Τατιανοῦ (Sept. 129). — Καὶ τοῦ ὁσίου ἸΤαύλου Νικαίας (Sept. 105). — 

3.— Bb: Κορνηλίου. — 4 (τοῦ ὁσίου xai ὁμολογητοῦ Tférpou ἐπισκόπου xai τῶν σὺν αὐτιῷ}. — 3. 2, 1.— 

T:1.— L:1:'H ὁσία Θεοδώρα ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ζήνωνος κτλ. — Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη 

τῆς ὁσίας Θεοδιύρας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. --- O : 1. ὃ. 2. 4. — Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Δημητρίου καὶ τῆς 

γυναικὸς αὐτοῦ Εὐανθίας καὶ Δημητριανοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτῶν (Sept. 19. — G : 1. 32, — Κορνηλίου τοῦ 

ἑκατοντάρχου (Sept. 13!). —. €: 1. — Cb: 1. — M: 1.-- Εὐφροσύνου ToO ματείρου. Οὗτος ἐξ 
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ριφεῖσα μετὰ τοῦ ὡς δῆθεν πορνοτενοῦς αὐτῷ 

βρέφους καὶ ἑπτὰ ἔτή σὺν αὐτῷ διαρκέσασα ἐν 

ἐρημίᾳ καὶ πολλοὺς πειρασμοὺς καὶ μάστιτας ὕπο- 

μείνασα παρὰ τοῦ διαβόλου, αὖθις εἰσδέχεται εἰς 

τὸ μοναστήριον. Καὶ πλείονας ? τοὺς ἀγῶνας ἐπι- 

δειξαμένη, ὡς μὴ μόνον τοῦ ἁμαρτήματος λυτρῶ- 

θῆναι, ἀλλὰ καὶ χαρίσματος ἰαμάτων 3 ἀξιωθῆναι, 

μετ᾽ ὀλίγον τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρατίθεται. Ἥτις 

μετὰ θάνατον διαγνωσθεῖσα, ὅτι γυνὴ Tiv φύσει, 

πολλὴν ἔκπληξιν ἐνέβαλε τοῖς ἰδοῦσί τε καὶ 

ἀκούσασι. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁτίας μητρὸς 

"lac τῆς ἐν ΤΤερσίδι μαρτυρησάσης. Αὕτη ὑπῆρχεν 

ἀπὸ κάστρου λετομένου Βιζάδης, ἤθλησεν δὲ ἐπὶ 

Σαβωρίου 1 τοῦ Περσῶν βασιλέως, πρεσβυτάτην 

ἄτουσα ὅ τὴν | ἡλικίαν. Συνελήφθη yàp αἰχμάλω- 

τὸς ὑπὸ τῶν Περσῶν μετὰ ἐννέα χιλιάδων χρίστια- 

νῶν. Ταραδοθεῖσα δὲ τοῖς ἀρχιμάγοις διὰ τὸ τὸν 

MHNI TQ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁτίου ἱερομάρτυρος Αὐτονό- 

μου. Ὃς ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως 

— 3 πλείνας Sa. — 3 θαυμάτων Sa. 

Χριστὸν παρρησίᾳ κηρύττειν, ἐμβάλλεται εἰς φυλα- 

κήν, ὑπὸ λιμοῦ ὃ κατατηκομένη ὅλον ἐνιαυτόν * 

ἔπειτα ἐκβληθεῖσα καὶ τυφθεῖσα μετὰ ῥάβδων 

ῥοΐνων πάλιν ἐμφυλακίζεται μῆνας δεκαπέντε" εἶτα 

ἐκβάλλεται καὶ δεσμεῖται σχοινίοις λεπτοῖς καὶ τὰ 

σκέλη ὁ καὶ τοὺς. μηροὺς καὶ τὰς κνήμας καὶ 

συσφίγγεται ὑπὸ στύρακος 5. Εἶτα τύπτεται διὰ 

λώρων ὠμοβύρσων τάς τε ψύας * καὶ τὴν κοιλίαν 

καὶ μετὰ τοῦτα ξίφει τέμνεται τὴν κεφαλήν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύ
ρων 

Διοδῴρου καὶ Διδύμου. Οἵτινες ὑπῆρχον ἐκ 

Λαοδικείας 2 τῆς Συρίας, παρὰ δὲ τοῦ κατὰ τὸν 

τόπον ἄρχοντος συλληφθέντες καὶ παρρησιασά- 

μενοι τὴν εὐσέβειαν, ἐν τῷ ἀφειδῶς μαστίζεσθαι 

τοῦ βίου τὸ πέρας δέχονται. 

4. Τῇ “αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέδραμε καὶ ἡ μνήμη τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Ἰέτρου 

μητροπολίτου Νικαίας. 

AYTQ Β΄. 

ἐπίσκοπος γενόμενος Ἰταλίας" διὰ δὲ τὸν κατὰ τῶν 

χριστιανῶν διωγμὸν καταλιπὼν τὴν Ἰταλίαν, τὴν 

. — τΣαβωρίου Sa, Σαβορίου &, — ? ἔχουσα Sa. — ὃ λιμοῦ Sa, λοιμοῦ S, — * λεπτοῖς τά τε σκέλη Sa. — δστύλακος 

Sa, -- 8 ψυὰς S, ψοιάς 8a. 

8. — ! Διοδόρου 8, — * Λαοδικίας S. 

ἀτροίκων ἀποτεχθεὶς καὶ ἰδιώτης ὦν, μοναστῶν διακονητὴς ἐχρημάτισε, παρορώμενος τὰ " πολλὰ καὶ 

μυκτηριζόμενος, καὶ τῷ ματειρείῳ προστετηκώς. Ἐν ᾧ δὲ fjv οὗτος φροντιστηρίῳ, ἱερεὺς τῶν εὖαρε- 

στούντων ἐξελιπάρει τὸν Κύριον, ὑποδειχθῆναι αὐτῷ αἰσθητῶς τὰ τοῖς ἀταπῶσιν αὐτὸν ἀποκείμενα 

ἀταθά- καὶ μιᾷ τῶν νυκτῶν ἐῴκει ὃ ἐν παραδείσῳ ἑστάναι, καὶ θάμβει κατενόει τὰ ὁρώμενα. Εἶδε δὲ 

πρὸς τούτοις καὶ τὸν τῆς μονῆς μάγειρον ὁ μέσον ἑστῶτ
α καὶ ἐν ἀπολαύσει ὄντα τῶν τοῦ παραδείσου δ 

. ἐκείνων ἀγαθῶν, ᾧ καὶ προσεγγίσας ἠρώτα μαθεῖν, τίς ἄρα ὁ παράδεισος οὗτος καὶ πῶς ἐν τούτῳ T 

εὑρέθη. Καὶ ὅς" « Οὗτός ἐστι, φησί 5, τὸ κατατώτιον τῶν τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτῶν, κἀγὼ διὰ τὴν πολλὴν 
, 

» τούτου ἀταθότητα ἐνθάδε συνεχωρήθην αὐλίζεσθαι.» Καὶ ὁ ἱερεύς᾽ «Τί δὲ ἐργάζῃ ἐν τούτῳ τῷ παρα- 

» δείσῳ;» « Τὴν ἐξουσίαν ἔχων πάντων τῶν φαινομένων Got, ἐνηδύνομαι τῇ τούτων αἰσθήσει» φησὶν 

ὁ Εὐφρόσυνος. Καὶ ὁ ἱερεύς" « Δύνασαί μοι δοῦναί τι; » Καὶ ὁ Εὐφρόσυνος᾽ « Εἰ βούλει, λήψῃ τῇ τοῦ 

» Θεοῦ μου ἀγαθότητι.» Τότε ὁ ἱερεὺς δείξας τῇ χειρὶ μῆλα, ἐπεζήτει ἐξ αὐτῶν" καὶ λαβὼν 6 Εὐφρό- 

συνὸς δέδωκε τῷ ἱερεῖ πρὸς τὸ παλλίον, εἰρηκώς " « "Amep? ἐζήτησας, λαβὼν κατατρύφησον.» Καὶ 

παρευθὺ ὡς τὸ ξύλον ἔκρουσε τῆς ἑωθιν
ῆς ὑμνῳδίας, συσταλεὶς ὁ ἱερεὺς ὡς ὄναρ τὸ φανὲν ὑπετόπαζε" 

πρὸς τὸ παλλίον δὲ ὑφαπλώσας καὶ τὰ μῆλα κατασχών, τῇ ἡδύτητι δὲ 1) τῆς ὀσφρήσεως 15 καταπλαγείς 18, 

ἀκίνητος ἔμεινεν. Εὑρὼν δὲ τὸν Εὐφρόσυνον ἐν τῇ συνάξει, ὅρκοις αὐτὸν προκατελάμβανεν *, εἰ
πεῖν τὴν 

νύκτα ταύτην ὅπου ἄρα καὶ ἦν. 'O δέ" « Συγχώρησον, ἔφη, πάτερ᾽ ἐκεῖσε ἤμην, ὅπου καὶ νῦν με εὗρες.» 

Καὶ ὁ ἱερεύς" «Διὰ τοῦτό σε ὅρκοις προκαοτέλαβον, εἰς δήλωσιν τῶν τοῦ Θεοῦ μεταλείων, kal οὐ πειθῃ ?* 

» εἰπεῖν τὸ ἀληθές; » Τότε ὁ ταπεινόφρων Εὐφρόσυνος" « Ἐν αὐτῷ με τοῦ Θεοῦ τῷ παραδείσιν, φησί, 

» κατέλαβες, ἐν ᾧ ἰδεῖν ἐπεζήτεις τὰ τοῖς ἐκλεκτοῖς ἀποκείμενα " καὶ τὴν σὴν ὁσιότητα δ
 πληροφορῆσαι 

» θέλων ὁ Κύριος, bv ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς ἐνήργησε τὸ παράδοξον. » Καὶ 6 ἱερεύς" « Ἀρά γε, πάτερ, καί τι 

» uoi! ἐν τῷ παραδείσῳ αἰτήσαντι δέδωκας; » Καὶ ὁ Εὐφρόσυνος" « Τὰ εὐανθῆ μῆλα, ἃ προσφάτως ἐν 

» τῇ κλίνῃ σου τέθεικας, ὅμως, πάτερ, συτχώρησον, ὅτι σκώληξ ἐγὼ καὶ οὐκ ἄνθρωπος.» Τότε ὁ ἱερεὺς 

τὴν ὀπτασίαν τοῖς ἀδελφοῖς διηγησάμενος, πάντας εἰς ἀτωνίαν ἐνέβαλεν, οὐ τοσοῦτον τῷ διηγήματι, 

ὅσον τῇ τῶν τερπνῶν ἐκείνων μήλων ἰδ
έᾳ 8, ὡς καὶ μᾶλλον ἐπεκτείνεσθαι πρὸς τὸ βέλτιον 5. Ὁ δὲ μέγας 

Εὐφρόσυνος, ὡς ἐκ ψιλοῦ τὰ λαληθέντα ἀνέμαθε, λάθρα ὑπεξελθών 35, ἐμάκρυν
ε φυγαδεύων, ἄγνω στος 

τὸ παράπαν μέχρι τῆς δεῦρο γενόμενος. Ἐκ δὲ τῆς τ
ῶν μήλων μεταλήψεως πολλοὶ τῶν νοσούντων ἐρρώ- 

cOncav?t, — 3. — Δημητρίου xoi Εὐανθίας τῆς αὐτοῦ τυναικὸς καὶ Δημητριανοῦ λιμῷ c. (Sept. 139.— 

Σαραπίων, Κρονίδης καὶ Λεόντιος ἐν τῇ θαλάσσῃ τ. (Sept. 135. — Σέλευκος καὶ Οὐαλέριος θηρίοις 

ἐκδοθέντες τ. — Mv:1.— Εὐφροσύνονυ. — 8 (Διοδώρου, Διομήδους καὶ Διδύμου). --- 2.-— Mr :1. 

SYNAXARIA SELECTA. $2 : 1. 2. add. : τελεῖται δὲ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ τῷ ὄντι πλη- 

σίον τῶν ἁτίων τεσσαράκοντα. — B. 
9. 4. — H: Τιροσκύνησις τῶν τιμίων 

ξύλων. --- 1.2.5. — P :1 (Abro- 

τ διάκονος Mv. — ? τὰ om. Mv. — ὃ ἐδόκει Mv. — « τὸν Εὐφρόσυνον add. Mv. — 5 ἐν ΤΙαραδείσῳ Mv. — 8 καὶ om. 

My. ---ἴ ἐνταῦθα Mv. — 5 om, Mv. — ? ὥσπερ Mv. — 10 παρευθὺς Mv, — !! δὲ om. My, — 12 ὑσφρήσεως Mv. — 18 κατε- 

πλατεὶς Mv. --- 1 προκαταλάμβανεν. Μνυ.--ὅ βούλει Mv, — τὸ ἁγιότητα My. — 5 ἱερεὺς καὶ τί μοι πάτερ Mv. — 15 θέᾳ 

καὶ εὐωδίᾳ Mv. ἰδέει M. — 19 τὸν βέλτιον Mv. — 20 ἐπεξελθὼν Mv, — Ἐ εἰς δόξαν Θεοῦ. ἀμὴν add. Mv. 
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Βιθυνῶν καταλαμβάνει ! καὶ πρόσεισι: χωρίῳ τινί, 

ᾧ τοὔνομα μὲν Σορεοί 5, κεῖται δὲ ἐν δεξιᾷ τοῦ ^ 

εἰσπλέοντος τῷ τῆς Νικομηδείας κόλπῳ" κἀκεῖσε 

ξενίζεται παρ᾽ ἀνδρί τινι χριστιανῷ Κορνηλίψ τὴν 

κλῆσιν. Χρόνον δὲ συχνὸν προσδιατρίψας αὐτῷ 

καὶ ναὸν οἰκοδομήσας ἐπὶ τῷ ὀνόματι Μιχαὴλ τοῦ 

τῶν ἀγγέλων ἀρχηγοῦ, χειροτονεῖ ἐν αὐτῷ τὸν 

Κορνήλιον διάκονον᾽ εἶθ᾽ οὕτως ἐπὶ τὴν Λυκαόνων 

καὶ ᾿Ἰσαύρων ἀπαίρει διδάξων' καὶ ἐπανελθὼν 

πάλιν πρὸς Κορνήλιον, τοῦτον εἰς τὸν τῶν ἱερέων 5 

ἀνάτει βαθμόν. Ἐπεὶ δὲ καὶ Διοκλητιανὸν * πρὸς 

τὴν Νικομήδους ἥκοντα ἔγνω, ἐπὶ τὸ Μαντίνιον καὶ 

τὴν Κλαυδιούπολιν αὖθις ἀποπλέει κἀνταῦθα τὸν 

λόγον τῆς εὐσεβείας διασπείρας, ἐπὶ Σορεοὺς 

ἀναστρέφει καὶ τὸν Κορνήλιον τελειοῖ τῷ τῆς ém- 

σκοπῆς ἀξιώματι, κἀκεῖθεν πάλιν τὴν ᾿Ασιανὴν ὅ 

ἐπέρχεται χώραν. Ὕστερον δὲ πάντων πρὸς Κορ- 

γνήλιον ὑποστρέψας xoi τὴν ὑπ᾽ αὐτὸν ὃ ποίμνην 

ἐπισκεψάμενος, εἰς μανίαν κινήσας τοὺς Ἕλληνας 

διὰ τὸ πολλοὺς διδάσκειν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, 

λίθοις καὶ ξύλοις βληθεὶς ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν 

ἀναιρεῖται ἔνδον τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ ναοῦ τοῦ 

ἀρχιστρατήγου, τὴν θείαν μυστατωγίαν ἐπιτελῶν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου Ko ρνηλίου τοῦ ἕκατον- 

τάρχου καὶ τῶν δι’ αὐτοῦ τῇ πίστει προσελθόντων, 

τυρος Κορνούτου !, ἐπισκόπου γενομένου "Iko- 

νίου, Οὗτος τῆς αὐτῆς πόλεως. ἦν καὶ γέννημα καὶ 

θρέμμα, πρῶτος ὑπάρχων τοῦ κατ᾽ αὐτὴν χωρίου 5 

Σουρσάλου, πολιὸς τὴν τρίχα καὶ τὴν φρόνησιν 

στερρός. Καταλαβόντων γάρ ποτε τῶν 3 διωκτῶν, 

αὐτὸς μόνος τῶν ἄλλων φυγόντων ὑπέστη τοῦ 

ἡγεμόνος Περινίου τὴν ἀπήνειαν᾽ ὑφ᾽ οὗ δεσμη- 

θεὶς πρῶτον τοὺς πόδας διὰ σχοινίων λεπτῶν καὶ 

συρεὶς κατὰ τὰς ῥύμας τῆς πόλεως καὶ τῷ οἰκείῳ 

αἵματι πάσας ταύτας * φοινίξας καὶ ἰσχυρῶς βασα- 

νισθείς, ὕστερον καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται 9. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύρων 

Μακεδονίου !, Θεοδούλου καὶ Τατιανοῦ. 

4. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Δανιὴλ τοῦ ἐν τῷ 

Θασίῳ. 

δ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Θεοδώρου τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. Τοῦτον οἱ Ἄλε- 

ξανδρεῖς ὡς παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν κηρύττοντα 

συλλαβόντες καὶ θυμῷ σατανικῷ ἐκκαυθέντες, 

ἐστεφάνουν ἀκάνθαις, ἔπαιον κατὰ κόρρης καὶ τῇ 

πόλει ! περιῆγον δέσμιον ῥίψαντες δὲ καὶ ἐν 5 τῷ 

βυθῷ τῆς θαλάσσης, ἐπεὶ ἀνασωθέντα τοῦτον 

εἶδον θείᾳ προνοίᾳ, κελεύσει τοῦ ἄρχοντος τῷ διὰ 

ξίφους θανάτῳ τελειοῦσι. 

AYTQ ΙΓ΄. 

Δημητρίου καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Εὐανθίας 

καὶ Δημητριανοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτῶν. Ὁ ἅτιος Κορ- 

1. — 1 καταλαμβάνει χώραν Sa. — ? Xopeoi S, Συρεοὶ Sa, Σορεοὶ Vita S. Autonomi, n. 2, Act, SS., Sept. IV, p. 17. — 

3 ἱερῶν Sa. — 5 Airitvóc Sa. — ὐ᾿Ασιανῶν Ba, Yita S. Autonomi, n. 3. — ὃ αὐτῶν Sa. 

2. — ! Κορονάτου Sa, Koupvotrou Ba. — ? χαιρίου Sa. χώραν S. — 9 τῶν om. Sa. — ἐταύτας πάσας Sa. — ? add. Sa: 

τελεῖται κτλ. infra inter Synaxaria selecta. 

8. — 1 Maxebuviou S. 

B. — 1 τὴν πόλιν Sa. — ? ἐν om. Sa. 

νόμου ἐπισκόπου Πρεναίστου), 3. 5. Sequitur : Σαββάτῳ πρὸ τῆς ὑψώσεως ... Κυριακῇ πρὸ τῆς ὑψώ- 

σεως. — ἘΠ: Ἧ προσκύνησις τῶν τιμίων ξύλων. — 1. 3. ὅ. 8, --- Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 

Δημητρίου καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Εὐανθείας καὶ Δημητριανοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτῶν (Sept. 13). — 4.— Fa: 

Ἢ προσκύνησις κτλ. — 1. 2.5.8 (.. Τατοιανοῦ).--- 4. — Fb : Ἡ προσκύνησις κτλ. — 1. 2. 5. 3. — Anun- 

τρίου, Εὐανθίας, Δημητριανοῦ, — 4, — B: 1.9, 5, — Ba : Εἰς τὴν προσκύνησιν τῶν τιμίων ξύλων. — 

4. , --- Ἀνδρονίκου τοῦ ἐν τῇ Ἀτρύᾳ, Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Νικηφόρου καὶ Σταυρακίου τῶν 

βασιλέων, ἱεραρχὀῦντος Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως, ὥρμητο δὲ ἐκ χώρας ᾿Ασίας κώμης λετομένης 

Ἐλαίας, Κοσμᾶ καὶ Ἄννης ὑπάρχων γέννημα. Ὃς ἐξ αὐτῆς νηδύος τῷ Θ
εῷ ἀνετέθη, νηστείᾳ καὶ συντόνῳ 

προσευχῇ προσκαρτερῶν καὶ θαύματα πολλὰ ποιῶν, ἀβρόχοις ποτὲ τὸν Ἅλυν διαβὰς ποταμόν, πάσης 

βρώσεως παχυτέρας ἀπεχόμενος, λαχάνοις καὶ ὀσπρίοις μόνοις ἀρκούμενος καὶ μικροῦ ἄρτου καὶ ὕδατος" 

σιδήροις τὰρ τὸ σῶμα βαρούμενος καὶ σκληρατωγίᾳ ἑαυτὸν ἐκτήξας " οὕτω πρὸς ὃν ἐπόθει Κύριον ἐν 

εἰρήνῃ μετετέθη (C£. Sept. 182). — Bb : 1. 2. — τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεοδώρας (Cf. Sept. 10). — T: 

d.— L:'H προσκύνησις τῶν τιμίων ξύλων. — 1.9 (Κορονάτου). — O : 1.2.5.— 6:1.2.5.3. — €: 

1, mutil. — €b : 1. 2 (prius. Koupouvárou dein Koupvéroc). — 5 : Θεοδώρου τοῦ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ. 

Τοῦτον τὸν ἁγιῴτατον μάρτυρα Θεόδωρον χριστιανὸν ὄντα καὶ θεοσεβῆ, εὐλαβῆ καὶ φοβούμενον τὸν 

Θεὸν καὶ παρρησίᾳ κηρύττοντα τὸν Χριστὸν καὶ Θεὸν ὁμολοτοῦντα τοῦ παντὸς ὁ τῶν Ἀλεξανδρέων 

δῆμος εἰδωλολατρεύσαντες συναχθέντες ἐκράτησαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἐτιμιυρήσαντο ἰσχυρῶς, ἔπειτα 

στέφανον ἀκάνθινον ποιήσαντες, περιέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ" καὶ ἔτυπτον μετὰ ῥαβδίων καὶ εἰς τὴν 

πόλιν περιῆγον δέσμιον χλευάζοντες καὶ γελῶντες. Μετὰ τοῦτο ῥίπτεται ἐν τῇ θαλάσσῃ" αὖρα δὲ 

γαληνὴ τοῦτον ἐπὶ τῆς ξηρᾶς σῶον διέσωσεν. Εἶτα. κρατηθεὶς καὶ πάλιν δεσμευθεὶς παρέστη τῷ 

ἄρχοντι καὶ ἐτιμωρήθη παρ᾽ αὐτοῦ ἰσχυρῶς". εἶτα ἀποτέμνεται τὴν ἁγίαν αὐτοῦ κεφαλὴν δοξάζων τὸν 

Θεὸν καὶ εὐχαριστῶν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μέχρι τῆς τελευταίας πνοῆς. Ἐτάφη παρὰ πιστῶν καὶ εὐλαβῶν 

ἀνδρῶν ἐν αὐτῇ τῇ πόλει τῶν ᾿Αλεξανδρέων. — M. : Ἢ προσκύνησις τῶν τιμίων ξύλων. --- 1. 2. 5. — 

Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν Γαλατίᾳ (Sept. 135). — 3. 4.— Ὁ ἅγιος ᾿Ωκεανὸς sr. t.— Mv :1. 2. 5.— Ἰουλιανοῦ. -- 

3. 4, — ᾽Ὠκεανός. --- Mr : íi. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέδραμε καὶ f μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ ἸΤέτρου ἐπισκόπου Νικαίας (Sept. [14).-- 2. 4.4. 5, 6. 7.--- H τ Τροσκύνησις τῶν 

3 ἐκτίξας Ba. —.? κηρύττων Cb. — 8 τὴν κεφαλὴν Cb. 

Sger. 12. 

Seer. 13. 

Ser. 12. 

Szpr. 13. 



Szer. 13. 

Ser. 13. 
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γήλιος ἐν τοῖς τῶν ἀποστόλων χρόνοις fjv? καὶ 

βίον ἀνεπίληπτον μετερχόμενος, πρῶτος ἐξ ἐθνῶν 

ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ" εἶδε 5 γὰρ d'rrekov προτρε- 

πόμενον αὐτῷ τὸν ἀπόστολον Πέτρον μετακαλέ- 

σασθαι καὶ παρ᾽ αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἃ bei ὃς καὶ 

μετακληθεὶς καὶ παραγενόμενος πρὸς αὐτὸν | κατή- 

χησε καὶ ἐβάπτισε καὶ τὴν προστασίαν τῆς 

Σκεψέων ὃ πόλεως ἐνεχείρισεν ἐν fj ὑπῆρχε Δημή- 

τριός τις φιλόσοφος, μέτα κατὰ τῆς τῶν ὁ χριστια- 

γῶν πίστεως φρυαττόμενος. "Q καὶ παραστὰς 

Κορνήλιος καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, 

ἀλλὰ καὶ αὐτὰ καὶ τὸν αὐτῶν ναὸν διὰ προσευχῆς 

καταβαλών, τῆς πόλεως ἤδη προκατασεισθείσης 

ἁπάσης καὶ τῆς τυναικὸς τοῦ Δημητρίου Εὐανθίας 

καὶ τοῦ υἱοῦ Δημητριανοῦ ἐναποληφθέντων ἔνδον 

τῶν τοῦ ναοῦ ἐρειπιώσεων ὅ, ἀναρτᾶται ἔνδον τῆς 

φυλακῆς χεῖρας ὁμοῦ καὶ πόδας δεσμηθείς" ἐπεὶ δὲ 

μεμαθήκει Δημήτριος, ὅτι καὶ fj γυνὴ καὶ ὁ υἱὸς 

συτκατεχώσθησαν τῇ καταστροφῇ τοῦ ναοῦ καὶ 

ἀνακαλοῦνται κάτωθεν τὸν Θεὸν τῶν χριστιανῶν 

καὶ τὸν θεράποντα αὐτοῦ Κορνήλιον, δρομαῖος 

παρὰ τῇ φυλακῇ ἐλθὼν καὶ καταλαβὼν τὸν ἅγιον 

λυθέντα ὑπὸ ἀγγέλου καὶ τούτου τοῖς ποσὶ προσ- 

πεσὼν xoi ὑποσχεθεὶς τὸ βαπτισθῆναι πανοικί, 

ἐὰν ἀπολάβῃ ὃ ζῶντας τήν τε γυναῖκα 7 καὶ τὸν 

υἱὸν διὰ προσευχῆς αὐτοῦ, εὐθὺς τούτους ἀβλα- 

βεῖς ἐκ τῆς τῆς ἀναδοθέντας ἰδὼν προσέρχεται τῷ 

Κορνηλίῳ καὶ τὰς ὑποσχέσεις ἀποπληροῖ, τῷ 

Χριστῷ προσαχθεὶς bU αὐτοῦ μετὰ πάντων τῶν 

ὑπ᾽ αὐτόν 3, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρ
τύρων 

Μακροβίου, Γορδιανοῦ, Ἡλεῖ!, Ζωτικοῦ, 

Λουκιανοῦ καὶ Οὐαλεριανοῦ. Οὗτοι ἐμαρτύ- 

ρῆσαν ἐπὶ Λικινίου 5 τοῦ βασιλέως. Ὑπῆρχε δὲ ὁ 

Μακρόβιος Καππαδόκης, 6 δὲ Γορδιανὸς ἐκ τῆς 

τῶν ΤἸΤαφλοαγόνων ἐπαρχίας ᾿, συνεξονθ
οῦσαν ἔχον- 

τες τῷ γέῳ τῆς ἡλικίας τὴν φρόνησιν καὶ ἐπικο- 

σμούμενοι * τῇ κατὰ Χριστὸν εὐσεβείᾳ, τεταγμένοι 

δὲ ἐν ὑπηρεσίᾳ τῆς τοῦ βασιλέως τραπέζης " oüc 

πολλὰ ἐκπειράσας ὃ Λικίνιος 5 ἐπείπερ οὐκ ἴσχυσε 

πεῖσαι τὴν εἰς Χριστὸν ἀρνήσασθαι πίστιν, ὑπερ- 

ορίζει ἐν τῇ Σκυθίᾳ, συμβουλὰς ἐπὶ τοῦτο ὃ παρὰ 

τῶν οἰκείων δεξάμενος. Ἤλπισε γὰρ τῷ χρόνῳ καὶ 

τῇ ταλαιπωρίᾳ μεταπεσεῖν αὐτοὺς εἰς ἀσέβειαν. 

Οὗτοι δὲ γενόμενοι κατὰ τὴν Τομέων πόλιν, 

ἐναθλοῦντας εὗρον τοὺς ἁτίους Ζωτικὸν καὶ Aou- 

κιανὸν καὶ | Ἡλεῖ Τ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμόλογίαν 

παρὰ Μαξίμῳ τῷ ἡτεμόνι. τῶν ὁ μὲν Ζωτικὸς καὶ 

1..-- τὴν χρόνοις Se, — ? εἴδε Sa, ἴδε S, — 3 Σκεψέων S, Σκέψεων 88, Σκεψαίων Vita S. Cornelii centurionis, τ. 4, 

. P.G. CXIY, p. 1297 ; Σκέψις vocatur civitas apud Hieroclem, BunckttanT, p- 19, alias Σκῆψις, Cf. Strabo, etc. — ὁ τῶν 

om. Sa. — 5 ἐριπόσεων S, ἐρειπώϊων Sa. — 9 ἀπολάβοι Sa. — * τήν τε Sa, τῇ T€ χυναικὶ S. — ? corr. prius αὐτῶν Sa. 

2, — εἩλεὶ Sa. — ? Λικιννίου S, — ὃ Καππαδοκῶν ἐπαρχείας S, τταφλατόνων ἐπ. 58, ἐκ τῆς τῶν τιαφλαγόνων χύρας 

cod. Paris. 1560, ὃ δὲ Γορδιανὸς ἀπὸ Παφλατονίας B, Ba. — * ἐπικουσμούμενοι S, ἐπισκομούμενοι Sa, — $ Λικίννιος 

S, — 9 τούτω Sa. — * Ἡλεί Sa. 

τιμίων ξύλων. --- 2 (Ἡλεῖ, Ζωτικοῦ, Λουκιανοῦ καὶ Οὐαλεριανοῦ). --- P : 2 (deest. Ἡλεῦ. --- 8.6: Ὀλύμ- 

πιοδώρας τῆς μητρὸς αὐτοῦ [Ἰουλιανοῦ], --- ἘΠῚ 7. — Καὶ fj προσκύνησις τῶν τιμίων ξύλων.--- 1 (Κορνη- 

Mou tantum). — 9.3. 6. Sequitur : Σαββάτῳ mph τῆς ὑψώσεως... Κυριακῇ πρὸ τῆς ὑψώσεως... Τῇ 

παραμονῇ τῆς ὑψώσεως. — FR: 7. --- Ἢ προσκύνησις κτλ. — 1.9,9.6. — Fb : 7. — Ἡ πρόσκύ- 

νησις κτλ, — 1: 3. 3.6. — 8:2. 3.— Ba: Εἰς τὴν “προσκύνησιν xi. — 4, 8, 1 (-- 5). -- ὅ (-Ξ8). 

Sequitur Σαββάτῳ πρὸ τῆς ὑψώσεως... Κυριακῇ πρὸ τῆς ὑψώσεως, Post 3, manus recentior margini 

inscripsit : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἤτοι τῇ τγ΄ αὐτοῦ ζήτει τὸ συναξάριον τοῦ ἁγίου Κορνηλίου τῇ η΄ ὀκταβρίου 

μηνὸς μετὰ τοῦ ἁγίου ᾿Αρτεμίου καὶ ἀναγνωσθήτω σήμερον. — Bb: Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

"Avbpurvíkou τοῦ ἐν τῇ ᾿Ατρώᾳ (c. 4), — 8.3. — T: 7.1. τα Tipoeópria τοῦ σταυροῦ. --- L.: 7.--ο 1. 

1 (KopynMov). — 2.— G : 9. 4, 7. 5, — € : deest. — Cb:2, — Μακεδονίου, Θεοδούλου xoi Τατια- 

νοῦ μαρτυρήσαντος ἐν Μυροπόλει ! Φρυγίας: Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Ἰσυλιανοῦ τοῦ παραβάτου βασανιζό- 

μενοι ὑπὸ τῶν ἑλλήνων καὶ πολλὰ δεινὰ ὑπομένοντες. «Οἱ μέντοι κατὰ τῆς ἐπαρχίας ἄρχοντες καιρὸν 

οἰκείου κέρδους τὴν 2» τοῦ βασιλέως «θρησκείαν γομίσαντες, πέρα τῶν βασιλικῶν προσταγμάτων τοὺς 

χριστιανοὺς κακῶς διετίθεσαν 3», χρήματα μὲν * εἰσπράττοντες * πλείονα ἢ ὅσον ἐχρῆν, ἔστι δὲ ὅτε καὶ 

σωματικὰς τιμωρίας ἐπάγοντες. Ταῦτα μανθάνων ὁ βασιλεὺς παρέβλεπε καὶ τοῖς χριστιανοῖς περὶ 

τούτου ὃ προσελθοῦσιν " αὐτῷ" « Ὑμέτερόν ἐστιν, ἔλεγεν αὐτοῖς, πάσχοντας κακῶς ὑπομένειν. Τοῦτο 

» χὰρ τοῦ ὑμετέρου Θεοῦ τὸ παράγγελμα. » Ἐν χοῦν Μυροπόλει τῆς Φρυτίας ἄρχων ἦν ἊἈμάχιος" τὸ 

δὲ ἱερὸν προστάξας ἀνοιγῆναι, ἐκκαθαίρεσθαι τὸν ἐκ τοῦ χρόνου συναχθέντα ῥύπον ἐκέλευσε, καὶ τὰ ἐν 

αὐτῷ ἀτάλματα ἐπιμελείας ἠξίου. Τούτου τινομένου, σφόδρα τοὺς χριστιανοὺς ἐλύπει. Μακεδόνιος δέ 

τις καὶ Θεόδουλος καὶ Τατιανὸς λυπηθέντες καὶ ζηλώσαντες, νυκτὸς εἰς τὸν ναὸν εἰσπηδήσαντες, 

συντρίβουσι τὰ ἀγάλματα. Τοῦ δὲ ἡγεμόνος ἐπὶ τῷ τετονότι σφόδρα χαλεπήναντος καὶ πολλοὺς τῶν 

κατὰ τὴν πόλιν ἀναιτίους 12 ἀναιρεῖσθαι σπουδάζοντος, ἐπιδέδωκαν ἑαυτοὺς οἱ τοῦτο πράξαντες, ἵνα μὴ 

ἀντ᾽ αὐτῶν ἕτεροι ἀποθάνωσιν. Τούτους λαβὼν ὁ ἡγεμὼν ὡς ὑπὲρ ἀδικήμοτος, τοῦ ὑπ᾽ αὐτῶν Tevo- 

μένου, διὰ θυσίας ἀπολογεῖσθαι ἐκέλευσε. Τῶν δὲ μὴ πειθομένων, ἐσχάρας ἐπιθεὶς καὶ πῦρ ταύταις 

ὑποτεθῆναι ?! κελεύσας, οὕτως ἐτιμώρει 1? Οἱ δὲ πρὸς τὸν ἡγεμόνα ἔλεγον" « Εἰ ἐπεθύμησας ὀπτῶν, ὦ 

» ᾿Ἀμάχιε, κρεῶν ἀνθρωπίνων γεύσασθοι '5, στρέ
ψον 

τ ἐν Μητρῷ τῇ πόλει τῆς Φρυγίας, ἐν Μηρῷ πόλει τῆς ἐπαρχίας Φρυτίας apud. Βοσβάτεν, H. E. 11,15, 

ἡμᾶς καὶ εἰς τὰς ἑτέρας πλευράς, ἵνα μὴ εἰς τὴν 

ἐν Μίσῳ αἱ, 

Μύρῳ apud ϑοζομεκῦν, H. E. V, £1. — 3 oi - τὴν supplevi ex Socnare, HI. 14. — 3 iterum, supplevi ei SoCRATE, Le: 

locus male a librario habitus ita in. codice legifur πολλὰ δεινὰ ὑπομένοντες τῷ θάρσει τοῦ βασιλέως χρήματα κτλ. — 

5 μὲν Soc, δὲ Cb. — ὅ εἰσπλάττοντες Cb. — $ τούτου Soca., τούτοις Cb. — ᾿ προσελθῶσιν Cb. — 

aL: oa&$-QCaem 0010 Aomirlinvy &oep. — 11 ἀπιτεθῆναι Soon. — 12 ἀπόλλυσιν Socg. — 1 ἀποτεύσασθαι Ob. 
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Λουκιανὸς μετὰ πολλὰς βασάνους ξίφει ἐτελειώ- ται, δέχεται κατὰ τῆς κεφαλῆς κασσίδα 8. πεπυ- 

θησαν. Αὐτοὶ δὲ μετὰ τοῦ Ἡλεῖ 8 εἰς φυλακὴν ρακτωμένην, καὶ μετὰ τοῦτο ταύτην τελείως 

ἐνεβλήθησαν καὶ μετὰ πολλὰς τιμωρίας ὁ μὲν Ἡλεῖ ἀποτέμνεται. 

τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη, Μακρόβιος δὲ καὶ Γορδια- 4. Τῇ αὐτῇ. ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

5 νὸς διὰ πυρὸς τὸ τέλος ἐδέξαντο. Ὁ δὲ Οὐαλερια- ἡμῶν ἸΤέτρου τοῦ ἐν τῇ ̓ Ἀτρώῴᾳ Ὃς ἦν ἐπὶ Νικη- 

φόρου καὶ Σταυρακίου τῶν βασιλέων, ἱεραρχοῦν- 

νὸς 9 ἐπὶ τῷ τάφῳ τῶν ἁγίων θρηνῶν ἀπέδωκε τὴν 

τος τοῦ ἐν ἁγίοις Ταρασίου ?. "ER αὐτῆς δὲ νηδύος 

ψυχήν. 
8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις ποῦ ἁτίου Ἰουλια- Θεῷ καθιεριυθεὶς νηστείᾳ τε xoi συντόνῳ προ- 

γοῦ τοῦ πρεσβυτέρου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐγτὺς σευχῇ σχολάζων, μεγίστων θαυμάτων vépovev 

10 ᾿Αγκύρας τῆς Γαλατείας * ἀπὸ χωρίου λετομένον αὐτουρτός᾽ πάσης γὰρ βρώσεως παχυτέρας ἀπεχό-
 

Κριντεοῦς, ἱερεὺς τὴν ἀξίαν, γηραιὸς τὸ εἶδος, μενος καὶ λαχάνοις βραχέσι μόνοις ἀρκούμενος, τῇ 

πάνυ εὐλαβὴς καὶ φοβούμενος πὸν Θεόν. Ἐπὶ δὲ ἀτροφίᾳ σχεδὸν τοῖς ἀγτέλοις ἀφωμοιώθη" ὅθεν 

Auavíou ? τοῦ βασιλέως, διωγμοῦ καταλαβόντος καὶ τὸν ποταμὸν "Alv? ἀβρόχως διῆλθεν. Εἰς 

τοὺς χριστιανοὺς * μεγάλου καὶ τὴν χώραν τῶν τοσοῦτον δὲ τὴν σάρκα τῇ τοῦ σιδήρου βαρύτητι 

35 Γαλατῶν, ἔφυγε καὶ ἀὐτὸς εἰς ὄρος δασὺ μετὰ éré- κατεδάμασεν, ὡς σκιὰν μόνην αὐτὸν ὑπ
ολαμβάνειν 

ρῶν σαράκοντα ὁ δύο καὶ ἐκρύπτετο εἰς σπήλαιον, τοὺς θεωμένους, οὐκ ἄνθρωπον σῶμα φοροῦντα 

Μιᾷ δὲ τῶν ἡμερῶν ἐξελθὼν ἀντλῆσαι ὕδωρ καὶ πήλινον᾽ οὕτως δὲ Θεῷ εὐαϊρεστήσας καὶ τὴν 

ἀπάξαι τοῖς σὺν αὐτῷ (τοῦτο γὰρ ἐποίει ὁ καθεὶς σάρκα καθυποτάξας τῷ πνεύματι, πρὸς Κύριον. 

πρὸς ἡμέραν ἐκ συνθήκης) καὶ θεαθεὶς ὑπό τινων μεθίσταται, 

30 ἑλλήνων θυσίας ἐπιτελούντων τῇ θεᾷ αὐτῶν 5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων Κρονί- 

«Ἑκάτῃ 9» εἰς ναὸν ᾧκοδομημένον πλησίον τοῦ δου 1 Λέοντος καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς. 

8. Καὶ τῆς ἁτίας μάρτυρος Ὀλυμπιοδώρας. 

ἡ, Κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν ἐπιτελεῖται καὶ fi ὄρους καὶ τοῦ σπηλαίου, ἐκρατήθη καὶ ἀπήχθη τῷ 

ἄρχοντι. Ἐρωτηθεὶς δὲ καὶ περὶ " τῶν λοιπῶν καὶ 

μὴ ὁμολογήσας, ὅσοι τέ εἰσι καὶ ὅπου ἴ κρύπτον- μνήμῃ τῶν ἐγκαινίων τῆς ἁτίας Ἀναστάσεως. 

95. -- 8 Ἡλεὶ 88. --- 9 Οὐαλλεριανὸς S, 88. 
. 

8, — 1 Γαλατίας Sa. — ? Λικιννίου S. 3 τοὺς χριστιανοὺς Sa, τῶν χριστιανῶν S, — 4 τεσσαράκοντα Sa, — ὅ Ἑκάτῃ 

Sa, om. S, τῆς θεᾶς τῶν Ἑλλήνων τῆς λεγομένης Ἑκάτης B, Ba. --- παρὰ Sa. — 7 &roi Sa. — ὃ κατὰ κ
εφαλῆς κασίδα Sa. 

4. — 1 ék χώρας ᾿Ασίας ἐκ κύμης καλουμένης ᾿Ελαίας Κοσμᾶ καὶ Ἄννης υἱὸς add. Sa. Οὗτος ὥρμιτο ἐκ χώρας ᾿Ασίας 

κώμης λεγωμένης Ἐλαίας Κοσμᾶ καϊ Ἄννης ὑπάρχων γέννημα, Fa. — 5 Ἅλιν 5. Sa," Akuc scribi solet nomen fluminis. Cf. 

30 Parr-BesweR, $. v. 

B. — τ Κορνίδου Sa. 

» γεῦσιν ἡμίοπτοι φανῶμέν σοι.» Καὶ τοῦτα εἰπόντες καὶ εὐχαριστήσαντες τῷ Θεῷ ἀπέδοικαν τὰς ψυχάς 

(Sept. 123). — 8: Ἰουλιανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου ᾿ΑΥκύρας. Ἐπὶ Λικινίου ᾿ξ τοῦ βασιλέως ὑπῆρχε 

διωγμὸς κατὰ τῶν χριστιανῶν μέγας. Ἦν δὲ ἐγγὺς ᾿Αγκύρας τῆς Γαλατίας πρεσβύτερος γηραιός, 

85. εὐλαβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν ὀνόματι Ἰουλιανός. “Ὅστις διὰ τὸν διωγμὸν μετὰ ἑτέρων σαράκοντα 

δύο μαρτύρων ἔφυγεν εἰς ὄρος δασὺ καὶ σπήλαιον κρυπτόν, καὶ κατεκρύπτοντο. ὝὙπάρχοντος 15 δὲ 

πλησίον τοῦ ὄρους καὶ τοῦ σπηλαίου εἰδωλικκ»οὔ ναοῦ τῆς θεᾶς τῶν ἑλλήνων, ἥτις ἐλέγετο Ἑκάτη, 

καὶ τοῦ 15 τῆς ᾿Αγκύρας ἄρχοντος ἀπελθόντος ἐκεῖσε τοῦ θῦσαι τῇ Ἑκάτῃ, ἀνηρευνῶντο oi ἅτιοι τοῦ 

κρατηθῆναι. Ἐξήρχοντο δὲ καθ᾽ ἡμέραν εἷς εἷς ἐκ τῶν ἁγίων καὶ ἐλάμβανον ὕδωρ ἐκ τῆς πλησίον 

40 πητῆς καὶ ἐπότιζον τοὺς λοιπούς. Ἔλαχε δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ τὸν ἅγιον «Ἰουλιανὸν 1» ἀπελθεῖν 

καὶ τεμίσαι ὕδωρ. Ἰδόντες αὖτόν - τινες τῶν ἑλλήγων καὶ κρατήσαντες, δήσαντες ἀπήγαγον τῷ 

ἄρχοντι. Καὶ πρῶτον μὲν ἐρωτήθεϊς περὶ τῶν λοιπῶν καὶ μὴ ὁμολογήσας, περιτίθεται τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ κασσίδα πεπυρωμένην᾽ ἔπειτα τιμωρηθεὶς ἰσχυρῶς ἀποκεφαλίζεται καὶ θάπτεται πλησίον τῆς 

πητῆς. — 5 : Ἱερωνίδου, Aeovtíov, Σαραπίωνος, Σελεύκου, Οὐαλεριανοῦ!β καὶ Στράτωνος, 

4 Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ βασιλέως Μαξιμιανοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ" ἐν f] καὶ κρατηθέντες καὶ καταναγκασθέντες 

παρὰ τοῦ ἡγεμόνος ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν καὶ προσκυνῆσαι τοῖς εἰδώλοις καὶ μὴ πεισθέντες, ἐν τῇ 

θαλάσσῃ ῥιφέντες 7? τὸ τέλος ἐδέξαντο. Ἐν Γαλατίᾳ δὲ Σέλευκος καὶ Οὐαλεριανὸς 30 πολλὰς πληγὰς 

ὑπομείναντες καὶ ἐν οὐδεμιᾷ αὐτῶν σκυθρωπάσαντες, μήτε τοῦ Χριστοῦ τῆς ὁμολογίας ἀποστάντες, 

θηρίοις τελευταῖον. παρεδόθησαν καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων καταβρωθέντες, πρὸς τὸν ποθούμενον᾽ Κύριον ἐξεδή- 

so μησαν. Ὁ δὲ τῆς Βιθυνίας 81 ἄρχων κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ τὴν αὐτὴν ἡμέραν, καθ᾽ ὃν. μὲν ἐν 

Ἀλεξανδρείᾳ ἡ τριὰς τῶν μαρτύρων, ἐν Γαλατίᾳ δὲ ἡ δυὰς ἐνήθλει, κατὰ τοῦ ἁτίου Στράτωνος 5. Ὃν μὴ 

δυνηθεὶς πεῖσαι ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν τιμωρίαν "8 ὑπενόει ξένην τινὰ καὶ ἀπάνθρωπον. Δένδρα γὰρ 

δύο πλησίον ἀλλήλων ἱστάμενα ἐκ περινοίας “5 κάμψας τινὸς καὶ τοῦ ἁγίου τὴν δεξιὰν χεῖρα σὺν τῷ 

δεξιῷ ποδὶ ἑνὶ φυτῷ προσδήσας, τὴν δὲ ἑτέραν σὺν τῷ ἑτέρῳ ποδὶ καταδεσμήσας, τῷ ἑτέρῳ ἀφίη
σι τὰ 

56 φυτὰ τῷ φυσικῷ κινήματι ὀρθωθῆναι. Καὶ οὕτω τοῦ ἁγίου διαμερισάμενος σῶμα, τὴν μακαρίαν αὐτοῦ 

ψυχὴν προεπέμψατο ταῖς χερσὶ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. — M : Ἢ προσκύνησις τῶν τιμίων ξύλων. --- 1. 5 

(Κρονίδους, Aeovríou, Σεραπίωνος, Στράτωνος καὶ Λεύκου). — 2. 7. 4. — Mv: 1. 1: 5 (Kpoviboug κτλ. 

xai Σελεύκου). --- 2. — Mr : 7. 1. 

— χα Auavvlou Cb. — 15 ὑπαρχόντων Cb. t— 19 τοὺς Cb. — ?7 Ἰουλιανὸν om. Cb. — 19 Οὐαλλεριανοῦ Cb, — 19 ῥυφέν- 

60 τας Cb. — 2? Οὐαλλέριος Cb. — ?! Βυθινίας Cb; — 9? verbum, excidisse patet; supple v. c. ἐλύττα, --- 58 τιμωρία Cb. — 

94 ἐκ περινίας Cb. 
΄ 

ϑερτι. 18, 

f. 29. 
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43 ui SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM A 

MHNI TQ 

1. 'H τοῦ σεπτεμβρίου τεσσαρεσκαιδεκάτη τήν 

τε ! εὕρεσιν καὶ ὕψωσιν τῶν τιμίων ξύλων éop- 

τάζειν ἡμῖν 5 προτρέπεται ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Κων- 

σταντῖνος ὁ μέγας καὶ πρῶτος ἐν χριστιανοῖς βασι- 

λεὺς κεκίνηκέ ποτέ πόλεμον, ὡς μέν τινες λέγουσι 

τῶν ἱστοριογράφων, ἐν τῇ Ῥώμῃ κατὰ τοῦ 

Μαγνεντίου πρὸ τοῦ κρατῆσαι τῆς βασιλείας" ὡς 

δὲ ἕτεροι, ὅτι εἰς τὸν Δάνουβιν“ ποταμὸν κατὰ τῶν 

Σκυθῶν. ᾿Ιδὼν δὲ τὸν στρατὸν τῶν πολεμίων πολύν, 

τὸν δὲ ἴδιον κατὰ πολὺ ἐλάττονα, εἰς λύπην καὶ 

ἀπορίαν καταπέπτωκεν. Εἶτα ἐν τῇ νυκτὶ ἀτενίσας 

ἐν τῷ οὐρανῷ ὁρᾷ τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ γραφὴν 

δι’ ἀστέρων δηλοῦσαν" « Κωνσταντῖνε, ἐν τούτῳ 

» νίκα ». Ποιήσας οὖν ἔκτοτε ὁμοίωμα τοῦ θεαθέν- 

τὸς σταυροῦ καὶ μετὰ τοῦτο εἰς τὰς παρατάξεις 

προπορευόμενος, νικᾷ κατὰ κρότος τοὺς ἐχθρούς" 

καὶ ἐγκρατὴς πάσης τῆς οἰκουμένης γενόμενος ὅ 

καὶ μέγας βασιλεὺς παρὰ πάντων ἀναγορευόμενος 

ἐν ἔτει εἰκοστῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ μαθὼν περὶ 

τῆς μητρὸς αὐτοῦ, ὅποι διάτοι δ, καὶ ταύτην μετὰ 

τιμῆς βασιλικῆς ἐπαναγαγιὼν καὶ βασιλικῷ διαδή- 

ματι στέψας καὶ μετ᾽ αὐτοῦ διάγειν καὶ συμβασι- 

λεύειν παρακελευσάμενος ἴ, τῷ θείῳ βαπτίσματι 

συμφωτισθεῖσαν καὶ τὰ μετὰ τοῦ σταυροῦ αὐτῷ 

προσγινόμενα τρόπαια ταύτῃ διηγησάμενος καὶ 

πρὸς ἔρωτα διεγείρας τῆς τιμῆς τοῦ τροπαιοφόρου 

σταυροῦ, ἔπεισε ταύτην μηδενὸς ἄλλου φροντίζειν 

ἢ τῆς τούτου ἀληθοῦς ἐπικτήσεως. Τοίνυν καὶ ἐν 

μιᾷ τῶν νυκτῶν καθεύδουσα 5. ὁρᾷ καθ᾽ ὕπνους 

ὀπτασίαν τινὰ θείαν, κελεύουσαν αὐτῇ καταλαβεῖν 

τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τοὺς καταχωσθέντας ἢ θείους 

1. --- ! re om. Sa. — ? ἡμᾶς Sa. ? ποῦ om. Sa. 4 Aavoüftv S, Δάννουβιν Sa. 

AYTQ ΙΔ΄. 

τόπους εἰς φῶς ἀγαγεῖν ζήτησίν re ποιήσασθαι 

τοῦ σεβασμίου τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

μνήματος, | χώμασι πλείστοις καὶ εἰδωλικοῦ ναοῦ 

ἀνεγέρσει παρὰ τῶν ἑλλήνων ἀποκρυβέντος καὶ 5 

τοῦ ἐνδόξου αὐτοῦ σταυροῦ καὶ ζωοποιοῦ 19, ἡ δὲ 

ἀφυπνισθεῖσα καὶ τὴν ὀπτασίαν τῷ αὐτῆς 13 παιδὶ 

καὶ βασιλεῖ διηγησαμένῃ, ἐξαιτεῖται τὰ κελευσθέντα 

ἀποπληρῶσαι᾽ διὸ καὶ ἀποστέλλεται παρ᾽ αὐτοῦ 

ἅμα στρατοπέδῳ πολλῷ εἰς Ἱεροσόλυμα κἀκεῖσε 10 

φθάσασα καὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους κρατήσασα καὶ 

κολακείαις καὶ ἀπειλαῖς καὶ αἰκίαις ὑποβαλοῦσα 12, 

εὗρε τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρόν, διακριθέντα 

τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ζωοποιοῦ δυνάμεως τοῦ προκο- 

μιζομένου νεκροῦ, σὺν τοῖς λοιποῖς συμβόλοις 15 

τοῦ ἀχράντου πάθους τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, ἀποκαλυφθέντος περὶ τούτων καὶ Μακα- 

ρίου τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ 

τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἐκρύπτοντο 13, δηλώσαντος" καὶ 

εὑροῦσα ἐκέλευσεν ὑψωθῆναι ἐπὶ τῆς ἁγίας ἐκκλη- 90 

σίας, ὡς ἂν κατίδωσι τοῦτον πάντες οἱ χριστια- 

vol. Ἐπὶ τούτοις δὲ χαρὰν μεγάλην δεξαμένη f 

ἀοίδιμος βασίλισσα Ἑλένη καὶ θεσπίσασα ἐκκλη- 

σίας τενέσθαι ἐν τῷ ζωοποιῷ μνήματι καὶ ἐν τῷ 

ἁγίῳ Γολτοθᾷ καὶ ἐν τῇ Βηθλεὲμ ἐν τῷ σπηλαίιμ 25 

καὶ ἐν τῷ ὄρει τῶν ἐλαιῶν, καὶ ἄλλα πάμπολλα 15 

ἀταθὰ ἐν Ἱεροσολύμοις ποιήσασα, ἀναλαβομένη 

μέρος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ σὺν 

τοῖς ἥλοις καὶ τὸ λοιπὸν ἐν γχωσσοκόμιν ἀργυρῷ 

ἐμβαλοῦσα xoi παραδοῦσα Μακαρίῳ τῷ ἐπισκόπῳ 30 

Ἱεροσολύμων, καταλαμβάνει τὸν πανεύφημον βασι- 

λέα καὶ παῖδα αὐτῆς μετὰ τῆς μερίδος τοῦ τιμίου 15 

5 ἐγένετο 8a. — 9 διάγει Sa. 
* mapoxolecóuevog Sa. — 5 καθεύδουσαν Sa. — 9 κατασχωσθέντας Sa. — 19 ἐνδόξου αὐτοῦ καὶ Ζωοποιοῦ Sa. — 

3 ταύτης. Sa. — 13 ὑποβαλλοῦσα S. — 33 ἐκρύπτετο Sa. — 15 πάμπολα Sa, — 15 (μετὰ - τιμίου) om. Sa. » 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 3. 2. 4. add. : Ἰστέον δὲ ὅτι κυριακῇ μετὰ τὴν ὕψωσιν μνήμην 

ἐπιτελοῦμεν τῶν. ἁγίων πατέρων τῶν συνελθόντων ἐν τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ ἕκτῃ συνόδῳ κτλ. 

(Sept. 189). — Η : 1 (ἥτις γίνεται ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ). — 2. — Sequitur Κυριακῇ μετὰ 

τὴν ὕψωσιν... Συμεών. --- P : 1. 2. Sequitur : Σαββάτῳ μετὰ τὴν ὕψωσιν. Κυριακῇ μετὰ τὴν ὕψωσιν... 

Κυριακῇ μετὰ τὴν ὕψωσιν μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου 40 

Ἱεροσολύμων συγγενοῦς τοῦ Κυρίου, δευτέρου ἴ ἐπισκόπου 3 μετὰ Ἰάκωβον καταστάντος ?* ὅστις ἦν καὶ 

ἐξάδελφος αὐτοῦ, υἱὸς γεγονὼς ὁ Κλωπᾶῦ καὶ Μαρίας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ. Ὃ γὰρ Κλωπᾶς καὶ ó Ἰωσὴφ 

ὁ χρηματίσας κατὰ σάρκα πατὴρ τοῦ Κυρίου ἀδελφοὶ νόμιμοι ὑπῆρχον (Sept. 18). — EF : 1. 9. 4. 3. 

Sequitur : Σαββάτῳ... Κυριακὴ μετὰ τὴν ὕψωσιν μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Συμεών... 

ἀδελφοὶ γνήσιοι ὑπῆρχον. Οὗτος κατηγορηθεὶς ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν καὶ κρατηθεὶς ὑπὸ ᾿Αττικοῦ τοῦ 45 

ὑπατικοῦ ὑπάρχων ἐτῶν px', ἐν πολλαῖς αἰκίαις ἐξετασθεὶς καὶ τελευταῖον τῷ σταυρῷ προσπαγείς, τὸν 

βίον ἀπέλιπεν. --- Fa. : 1. 2.4.3. — Fb : 1. 9. 4. 8. -- Β: 1. 9, — Ba : 1. 9. 8 : Καὶ fp κοίμησις τοῦ ἐν 

ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου" μετετέθη δὲ εἰς τὸν νοέμβριον μῆνα. --- 4 (—- 5). 

Sequitur : Σαββάτῳ... Κυριακὴ μετὰ τὴν ὕψωσιν μνήμη τοῦ ἁγίου ἵερομ. Συμεών. --- b : 1. 8. 4, 9, ---- 

T:1.— L:1.3. —0:1:^H παγκόσμιος ὕψωσις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, ἥτις γίνεται ἐν so 

τῇ ἁγιωτάτῃ μετόλῃ ἐκκλησίᾳ ἀπὸ ἑσπέρας τῆς παννυχίδος τελουμένης᾽ τὸν δὲ ὄρθρον ποιοῦμεν ἐν τῷ 

ἄμβωνι. — 2: Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τάπα. Οὗτος ἤθλησεν ἐπὶ βασιλέως Μαξιμιανοῦ, προσοχθεὶς 

Μάγνῳ τῷ ἡγεμόνι πόλεως Λαρανίδων * τῆς Auxaóvuv ἐπαρχίας, ἐν fj ἐγεννήθη ὁ ἅγιος. Ὁ "δὲ τρόπος 

τῆς μαρτυρίας πληγαὶ καὶ συντριβοὶ τῶν σιαγόνων καὶ ἀναρτήσεις καὶ σιδηρῶν. ὀνύχων ξεσμοὶ καὶ 

κρηπίδων σιδηρῶν καθηλῴσεις. Ὕφ᾽ ὧν περονούμενος καὶ τρέχειν ἔμπροσθεν ἵππὼν ἀναγκαζόμενος 55 

παρέδωκεν τὴν ψυχήν. --- Sequitur Κυριακῇ μετὰ τὴν ὕψωσιν (— P). Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ 

1 δεύτερος Ρ. -- ? ἐπίσκοπος P. — ? καταστὰς P. — * γεγονὸς P. — 5 Κλίελωπᾶ ed. P. — ὁ κατηγοριθεὶς F. — * Aapa- 
νίδιων dta Ὁ. 
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σταυροῦ καὶ τῶν fuv: ἣν 16 καὶ μετὰ πολλῆς 

εὐφροσύνης ὑπεδέξατο ὁ βασιλεὺς καὶ τοὺς μὲν 

ἁγίους ἥλους ἀπολαβὼν ἐν τῇ ἰδίᾳ περικεφαλαίᾳ 

καὶ τῷ χολινῷ τοῦ ἵππου αὐτοῦ ἐντίθησι, τὴν δὲ 

5. μερίδα τοῦ τιμίου σταυροῦ ἀποθέμενος ἐν χρυσῇ 

θήκη παραδίδωσι τῷ ἐπισκόπῳ τῆς πόλεως εἰς 

τήρησιν, ὡς ἂν ἐνιαυσιαίαις 17 μνήμαις ἑορτάζηται 

ἡ ἀνάδειξις καὶ ἀνύψωσις 15 τοῦ τιμίου σταυροῦ 

πατκοσμίως " ἧς καὶ κατ᾽ ἔτος λαμπρῶς ἐπιτελου- 

10 μένης, σκιρτᾷ καὶ γέγηθεν fj καθολικὴ καὶ μετάλη 

ἐκκλησία, ὡς δεδοξασμένη !* bi αὐτοῦ, καὶ πᾶς ὁ 

τῶν πιστῶν λαὸς ἁγιάζεται. 

| 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρῳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

ἸΠάπα. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ 

15 καὶ Μάγνου, ἡγεμόνος πόλεως * Λαράνδων 2 τῆς 

Λυκαόνων ἐπαρχίας. Ὃ δὲ τρόπος τῆς αὐτοῦ μαρ- 

τυρίας ποικίλος " πληγαὶ καὶ συντριβαὶ σιαγόνων, 

ἀναρτήσεις, σιδηρῶν ὀνύχων ξεσμοί, κρηπίδων 

σιδηρῶν καθηλώσεις, ὑφ᾽ ὧν περονηθεὶς ἠναγκά- 

οὐ ζετο τυπτόμενος τρέχειν ἔμπροσθεν ἵππων ἐπεὶ δὲ 

οὕτως πάσχων ἔτρεχε καὶ διῆλθεν ἀπὸ πόλεως 

Λαράνδων εἰς πόλιν λεγομένην Διοκαισάρειαν καὶ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικήτα, Ὃς 

45. ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, 

γεννηθεὶς καὶ τραφεὶς ἐν τῇ χώρᾳ τῶν βαρβάρων 

τῶν καλουμένων Γότθων, πέραν τοῦ Ἴστρου ἢ 

ποταμοῦ" οὐ μὴν δὲ ἐκοινώνει τοῖς βαρβάροις, 

ἀλλὰ τῶν εὐσεβούντων ἦν, ὡς καὶ γένει καὶ περι- 

80 ουσίᾳ προέχων ἢ. Οὗτος συλληφθεὶς ὑπὸ ᾿Αθο- 

, ἐκ ταύτης εἰς Σελεύκειαν, αἵμασι πολλοῖς τὴν γῆν 

βάπτων (ἃ καὶ ἀπέματτε γυνή τις εὐσεβὴς συν- 

τρέχουσα μετὰ λινοῦ ἐσθήματος), ἔστη εἰς συκῆν 

τινα koi? ἀγρίαν καὶ ἄκαρπον καὶ οὕτως ἦ εὐξά- 

μενος τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέθετο. Λέγεται 

δὲ μετὰ τελευτὴν αὐτοῦ τὴν συκῆν καρποφόρον 

τενέσθαιϑ, 

8. Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ συνέδραμε καὶ fj κοίμησις τοῦ 

ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου ταύτης 

τῆς μεταλοπόλεως Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό- 

μου: ἧς τὴν σεβάσμιον ἑορτήν, ὡς μὴ δυνατὸν 

συντελεῖσθαι τῇ ὑψώσει, μετέθηκαν οἱ ἅγιοι πατέ- 

ρες καλῶς ποιοῦντες εἰς τὴν τρισκαιδεκάτην τοῦ 

γοεμβρίου μηνός, ὡς ἂν ἰδίᾳ τιμᾶται καὶ μεγαλύ- 

νηται εἰς δόξαν τοῦ δοξάσαντος αὐτὸν Χριστοῦ 

τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ᾿ 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς εὐσεβεστάτης 

βασιλίσσης ΠΤ λακίλλης, συζύγου γενομένης Oco- 

δοσίου 1 τοῦ μεγάλου βασιλέως " ἥτις πάντα τὸν 

βίον αὐτῆς ἐν εὐσεβείᾳ καὶ τῇ τῶν πτωχῶν ἐπιμε- 

λείᾳ διετέλεσε" διὸ καὶ μετ᾽ εἰρήνης τὸ πνεῦμα 

αὐτῆς τῷ Θεῷ παρέθετο. 

AYTQ Ε΄. 

ναρίχου 8 ἄρχοντος τοῦ ἔθνους διὰ τὴν εἰς Χρι- 

στὸν πίστιν καὶ αἰκισθεὶς σφόδρα, διὰ πυρὸς 

τελειοῦται *. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Μαξίμου, Θεοδότου καὶ ᾿Ασκληπιοδό- 

τῆς. Οὗτοι ἐγένοντο ἀπὸ Μαρκιαϊνουπόλεως τῆς 

Μυσῶν ἐπαρχίας, κατὰ δὲ τοὺς χρόνους Μαξιμια- 

— 18 (σταυροῦ - ἥλων ἥν) om. Sa. — 11 ἐνιαυσίαις Sa. — 15 ὕμωσις Sa. — 18 δοξασμένη S, δοξαζομένη Sa. 

2, — 1 ἐκ πόλεις Sa. — ? Aapavbediv Cb. — ὃ xai om. Sa. 
τίῳ ic" add. Sa. 

4. — ! Θεοδοσίου corr. príus Θεοδωσίου S. 

* otroc Sa. — ὅ τούτου τοῦ ἁγίου fj μνήμη τελεῖται μαρ- 

85 1.-- Ἴστρου 88, Ὕστρου S. — ? περιέχιων Sa. — ὅ Ἀθαναρρίχου S, Ἀθαρίου Sa. — ὁ τελεῖται δὲ κτλ. add. Sa, inier 
Synaxaria selecta. 

ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, — G : 1. 2. 4, — Sequitur Kupiaxfj... Συμεών. --- Τῶν ἁγίων πατέρων συνελ- 

θόντων ἐν τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ ἕκτῃ συνόδῳ (Sept. 185). — C: deest. — Cb : 1. 2 : Πάπα. Οὗτος 

6 ἅγιος μάρτυς Πάπας ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ ἐκ πόλεως Λαρανδέων τῆς Λυκαόνων ὃ 

40 χώρας. Διδάσκων δὲ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ ὁμολογῶν τὸν Χριστὸν Θεὸν εἶναι καὶ βασιλέα, καὶ 

πολλοὺς πείθων πιστεύειν εἰς αὐτόν, ἐκρατήθη παρὰ Μάγνου τοῦ ἡγεμόνος τῆς αὐτῆς πόλεως. Καὶ 

πρῶτον μὲν τύπτεται ἰσχυρῶς καὶ συντρίβεται τὰ ὀστᾶ τοῦ προσώπου. Εἶτα κρεμασθεὶς ξέεται ἐπὶ πολὺ 

καὶ μετὰ ταῦτα ὑποδέδεται ὑποδήματα σιδηρᾶ ἥλους ἔχοντα μακροὺς καὶ ὀξεῖς᾽ καὶ ἐλαύνεται τυπτόμενος 

ἔμπροσθεν τῶν ἵππων ἀπὸ Λαρανδέων «ἕως ὃ» τῆς πόλεως τῆς λεγομένης Νεοκαισαρείας 1 καὶ ἀπὸ 

45 ταύτης ἕως Σελευκείας 11, Τρέχοντος δὲ αὐτοῦ, ἀπαντήσασά τις τυνὴ ἀπεσπόγγιζε μετὰ λινοῦ τὰ αἵματα 

αὐτοῦ" εἶτα στὰς ὑποκάτω τῆς συκῆς καὶ εὐξάμενος παρέδωκε τῷ Κυρίῳ τὴν ἁγίαν αὐτοῦ ψυχήν καὶ 

ἐτάφη, καὶ ἐγένετο εὐθέως καρποφόρος ἡ συκῆ. --- M: 1. 8. & — Τῶν συνελθόντων ἁγίων πατέ- 

ρων (Sept. 185). --- 2. — Ὁ ἅγιος μάρτυς Θεοκλὴς £. 7. — Βαλλεριανὸς τὸ νήπιον ξ, τ. --- Mv : 1,3. 4. — 

Τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν τῶν συνελθόντων κτλ. (Sept. 188). — 2. — Θεοκλής. --- Βαλεριανός. --- 

so Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Βα : 1, add. : Τελεῖται δὲ f] μνήμη αὐτοῦ ἐν τῷ vari αὐτοῦ τῷ ὄντι πλησίον 

τοῦ ἁγίου "PupavoO καὶ ἔνδον τοῦ ἁγίου ναοῦ τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ, ἔνθα καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπόκειται 

μετὰ καὶ Δανιὴλ τοῦ προφήτου. --- 3. 3. 4 — HE: Εὔρεσις τοῦ λειψάνου τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφά- 

νου (Sept. 165). — Τῶν ἁγίων πατέρων κτλ. (Sept. 185). --- 3, — Ῥ : 1: Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικήτα ἐπὶ 

55. τοῦ μετάλου βασιλέως Κωνσταντίνου ὑπάρχοντος ἐκ τῆς βαρβάρων πέραν τοῦ Οἴστρου 5 ποταμοῦ τοῦ 

Δαγουβίου ἐκ τῶν οἰκούντων ἐκεῖσε Γότθων ἐπὶ ᾿Αθαναρίχου. -- Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου 

πρωτομάρτυρος Στεφάνου (Sept. 165). — Καὶ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἁγίων καὶ μακαρίων πατέρων 
ἡμῶν τῶν συνελθόντων ἐν τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ ς΄ cuvóbu (Sept. 18). — F : 1. 2. — Πέτρου ἐν τῇ 

—? λικαόνων Cb. — 9 Éucom, Cb, — 19 Νεοκεσαρίας Cb. — ' Σελευκίας Cb. 
90 1 ὑπάρχων P. — 5 lege"lorpou. 

βΒερυ. 14. 

Sger. 15. 

f 97. 

Βερτ, 14. 

Seer. 15. 



Seer. [5. 

SzPr. 16. 

Sgrr. 18. 

Sever. 16. 

4i SYNAXARIUM. CONSTANTINOPOLITANUM ^ A8 

νοῦ τοῦ Baciéug! διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

κρατηθέντες παρὰ Τήριδος τοῦ τῆς Θράκης 

στρατηγοῦ, πρῶτον μὲν τύπτονται ἰσχυρῶς μετὰ 

ῥάβδων, ἔπειτα ἀκρωτηριάζονται πάντα τὰ μέλη" 

τεθέντες δὲ ἐπὶ ἁμαξῶν καὶ ἅμα τῷ στρατηγῷ 

κατεπειγομένῳ ἐν ᾿Αδριανουπόλει ἀπαχθέντες καὶ 

καταναγκαζόμενοι κολακείαις τε καὶ ἀπειλαῖς θῦσαι 

τοῖς εἰδώλοις, μὴ πεισθέντες τὰς κεφαλὰς " ἀπο- 

τέμνονται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Φιλοθέου. “Ὃς ὥρμητο 

θέματος μὲν ᾿Οψικίου, κώμης δὲ καλουμένης Μύρ- 

μήκος ^, ἐκ κοιλίας μητρὸς ἁγιασθεὶς καὶ τοῦ 

μητρικοῦ ὀνόματος κατάλληλον τὴν κλῆσιν δεξά- 

μενος Θεοφίλα 3 γὰρ ἐλέγετο. Οὗτος ἦν ὅλως τῷ 

Θεῷ ἀνάθημα, νηστείᾳ σχολάζων, προσευχαῖς 

προσκαρτερῶν 3, ἐν ταῖς θείαις συνάξεσιν οὐκ 

ἀπολιμπανόμενος, ταῖς ἀναγνώσεσι νουνεχῶς * 

προσομιλῶν, τοῖς πτωχοῖς ἐπαρκῶν, τοῖς πᾶσι τὰ 

πάντα γενόμενος" γάμῳ δὲ προσομιλήσας καὶ παί- 

δῶν πατὴρ τενόμενος, τῆς ἱερωσύνης καταξιοῦται... 

Ἔκτοτε πάλιν οἱ ψαλμοὶ ἐπὶ στόματος, oi χεῖρες 

τοῦ γεηπονεῖν οὐκ ἠμέλουν. Ἡ δὲ ἐλεημοσύνη 

ἀμέτρητος᾽ ὅθεν καὶ θαυμάτων μετίστων ἠξιώθη, 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. Ἄθλησις τῆς ἁγίας καὶ καλλινίκου μάρτυρος 

Εὐφημίας. Αὕτη κατὰ τοὺς καιροὺς Διοκλητια- 

νοῦ τοῦ βασιλέως γέγονε καὶ Πρίσκου ἀνθυπάτου 

2. — 1 τοῦ βασιλέως Μαξιμιανοῦ Sa. --- ? αὐτῶν add. Sa. 

διὰ μόνης προσευχῆς ἐξ dmópuv ταμιείων Toig 

πεινῶσιν ἄρτον παρασχών 5" ἀλλὰ καὶ ποτάμιον 5 

ὕδωρ eig οἶνον μετέβολλε " καὶ λίθον μέγιστον 

λόγῳ μόνῳ μετατέθηκεν 5* καὶ μετὰ ἐνιαυτὸν τῆς 

κοιμήσεως αὐτοῦ μετατιθεμένου 5 ἐν ἑτέρῳ τόπῳ, 5 

αὐτὸς τὰς χεῖρας ὡσεὶ ζῶν ἐκτείνας xo τῶν ὥμων 

δραξάμενος τῶν δύο ἱερέων βουλομένων. αὐτὸν 

μεταθεῖναι, ἀνέστη καὶ τρεῖς βάσεις βηματίσας 

κατετέθη ἐν ᾧ νῦν τόπῳ κείμενος βλύξει πηγὴν 

ἀεννάου μύρου, θαυμαστήν τινα καὶ ξένην τῆς 10 

αὐτοῦ πολιτείας παρέχων ἀπόδειξιν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Πορφυρίου, τοῦ ἀπὸ μίμων γενομένου 1, Οὗτος 

ἦν μῖμος καὶ γελωτοποιός" ὑπὸ δὲ Ἰουλιανοῦ τοῦ 

παραβάτου ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, τῶν τενεθλίων 15 

αὐτοῦ τελουμένων, κελευσθεὶς ἐπὶ τραπέζης δια- 

σῦραι καὶ καταπαῖξαι τὰ χριστιανῶν μυστήρια, ἐν 

τῷ μέλλειν αὐτὸν καταβῆναι εἰς τὸ ὕδωρ καὶ 

βαπτίσασθαι, ἐξεβόησεν εἰπών" « Βαπτίζεται Πορ- 

» φύριος εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ 30 

» τοῦ ἁγίου πνεύματος" » καὶ ἀναβὰς καὶ ἀμφιασά- 

μενος τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ὃ χριστιανὸν ἑαυτὸν stap- 

ρησίᾳ ἀνακηρύττων, ξίφει τὴν κεφαλὴν τέμνεται, 

μεγάλα θαύματα ἐργασάμενος. 

ΑὙΤΩ Ις΄. ᾿ 25 

Εὐρώπης 1, ἐκ πόλεως Χαλκηδόνος, θυγάτηρ οὖσα 

Φιλόφρονος καὶ Θεοδωρησιανῆς 3 Διὸ δὲ τὴν εἰς 

Χριστὸν ὁμολογίαν διαβληθεῖσα καὶ παραστᾶσα 

3. -ἰ Μύρμικος S. Sa. — ? Θεοφύλα Sa, — ὃ ἐγκαρτερῶν Sa. — * συνεχῶς Sa. — ὃ παρασχεῖν Sa. — 9 ποτάμιον 58, 30 

πόταμον S. — 7 μετέβαλε Sa, — 9 μετετέθηκεν S, μετέθηκε Sa, — ὃ μετατιθεμένου Sa, μετατιθεμένω S. 

4. — ! γινομένου S. — ? ἀναβὶς S. — ? om. Sa. 

1. — 1 Εὐραόπης Sa. — * Θεοδωροσιανῆς Sa. 

᾿Ατρώᾳ (Sept. 182). — Kpovíbovc, Λέοντος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (Sept. 185). .-- Στεφάνου (Sept. 165), — 

3. 4. — Μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων (Sept. 185), — ἘΔ: 1. 2. -- Πέτρου. .--- Κρονίδους κτλ. --- Στεφά: .35 

vov. — 8. & --- Τῶν ἁτίων πατέρων. --- Fb: 1. 2. — ἸΤέτρου. --- Kpovíbouc. — Στεφάνου. --- 3. 4 — 

Τῶν ἁγίων πατέρων. — B : 1.3. 2 (-4 S). — Μαρτίνου. πάπα "Pins (Sept. 16?). — 4. — Μελιτινῆς 

(Sept. 165. — Βα: 1. 2. 8. — Maprívou (Sept. 167). — & — Bb: 1.3.2, — Μαρτίνου (Sept. 165). — 

& — L:1.— O0:1.— Στεφάνου (Sept. 165). — Μνήμη τῶν ἁγίων καὶ μακαρίων πατέρων τῶν 

συνελθόντων εἰς τὴν ἁγίαν καὶ οἰκουμενικὴν ἕκτην σύνοδον, ἐν τῇ θεοφυλάκτῳ καὶ βασιλίδι τῶν 49 

πόλεων, ἐπὶ τοῦ ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ γενομένου (ββαασιλέως Κωνσταντίνου koi τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν "Axoxíou ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Τελεῖται δὲ ἡ τούτων σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ 

G:1.3.4. — C: deest. (Sept. 187). — 2. Cb :1.8 (.. Θεοφίλου). --- 2. — Maprívou πάπα Ῥώμης. 

Οὗτος ὁ ἅγιος πατὴρ ἡμῶν Μαρτῖνος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ ἐπιλετομένου 

ΤΙωγωνάτου 2, τοῦ ἐγγόνου Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως. “Ὅστις Κωνσταντῖνος ὑπῆρχεν αἱρετικὸς μονο- 45 

θελήτης: ὑπῆρχε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἸΤαῦλος ὀνόματι καὶ αὐτὸς αἱρέτικὸς μονο- 

θελήτης. Ἔμαθε δὲ ταῦτα ὁ ἅγιος Μαρτῖνος καὶ συγκαλεσάμενος τὴν ἁγίαν σύνοδον ἀναθεμάτισε τὴν 

τῶν μονοθελητιῶν αἵρεσιν καὶ σὺν αὐτῇ τὸν ΤΤωγωνάτον * καὶ Ταῦλον τὸν πατριάρχην. καὶ Σέργιον καὶ 

Tióppov καὶ τοὺς λοιπούς. Μαθὼν δὲ ταῦτα ὁ βασιλεὺς καὶ ὀργισθείς, ἀπέστειλεν εἰς Ῥώμην καὶ 

ἐκράτησεν τὸν πατριάρχην Maprivov καὶ ἔφερεν εἰς Κωνσταντινούπολιν. Καὶ πρῶτον μὲν ἔτυψενδ αὐτὸν so 

ἰσχυρῶς καὶ ἐδήμευσε καὶ ἀπέκλεισεν εἰς σκοτεινὴν δ φυλακήν. Ὕστερον δὲ ἐξώρισεν αὐτὸν εἰς 

Χερσῶνα τὴν πόλιν, ἐν fj καὶ ἐτελεύτησε, παραδοὺς τῷ Κυρίῳ τὴν ἁγίαν αὐτοῦ καὶ μακαρίαν ψυχήν 

(Sept. 162). — & — Στεφάνου (Sept. 165). — Τῶν ἁτίων πατέρων (Sept. 185). — M : 1. 8. 4. — Ἡ 

εὕρεσις τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Ἀκακίου ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. — 2: Ὁ ἅγιος μάρτυς Μάξιμος E. t. — 

Αἱ ἅγιαι δύο κόραι E, r. --- Στεφάνου (Sept. 165), --- Mv : 1. 8. 4. — Εὕρεσις τοῦ ἁγίου ᾿Ακοκίου. --- 55 

8: Μόξιμος. --- Δύο κόραι. — Στεφάνου, Mr:1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa:1.9.add.: Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ μνήμη ἔνδον τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας 

᾿Ακυλίνης πλησίον τοῦ Φόρου. --- 3. 4. 5. — ἘΣ: 1. 2, 8. 4, — P : 2: Τοῦ ἁτιωτάτου καὶ μακαριωτάτου 

Μαρτίνου, ἀρχιεπισκόπου τῆς τῶν Ῥωμαίων ἁγίας τοῦ Θεοῦ καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, 

— 5 πογονάτου Cb. --- ὁ πογονάτον Cb. — ? ἔτυψαν Cb. — 5 {π|πκοτεινὴν Cb. 6o 

£98 

f£. 28". 

49 MENSIS SEPTEMBEH ev 

τῷ ἀνθυπάτῳ, τροχοῖς καὶ πυρὶ πρότερον προσπα- 

λαίσασα, ἔτι δὲ μηχαναῖς ἑτέρων βασανιστηρίων, 

τὸ τελευταῖον ἐπὶ. τοῦ σταδίου ἀφεθέντων αὐτῇ 

λεόντων, τοῦ σώματος αὐτῆς ἀλωβήτου ἀπὸ τῆς 

5 τούτων βλάβης φυλαχθέντος, κλήσεως ἄνωθεν 

αὐτῇ ἐπιγενομένης, ἐν αὐτῷ τῷ θεάτρῳ παρέδωκε 

τὴν ψυχὴν τῷ Κυρίῳ. Τελεῖται δὲ f ταύτης σύναξις 

ἐν τῷ ἁτιωτάτῳ αὐτῆς μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς 

»Αντιόχου καὶ πλησίον τῶν Λαύσου. 

τὸ 3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁτίου ἱερομάρτυ- 

ρος Μαρτίνου πάπα Ῥώμης. Ὃς ἦν ἐπὶ Κων- 

σταντίνου τοῦ ἸΤωτωνάτου, ἐκτόνου Ἡρακλείου, 

Ὃν ὡς τὸν Σέργιον ἐπίσκοπον Κωνσταντινουπό- 

λεως καὶ Κῦρον ἐπίσκοπον Ἀλεξανδρείας καὶ Θεό- 

15 δωρον ἐπίσκοπον τῆς Φαρὰν ὦ δημοσίοις ἀποκη- 

ρύξαντα γράμμασιν καὶ ὅρον εὐσεβείας ἐκθέμενον 

καὶ ἀνατρέψαντα καὶ ἀναθεματίσαντα μετὰ τῆς 

συνελθούσῃς αὐτῷ συνόδου τὴν τῶν μονοθελητῶν 

αἵρεσιν ὁ βασιλεύς, ὡς τῆς αὐτῶν δυσσεβοῦς 

20 αἱρέσεως ὑπάρχων, λίαν μανεὶς ἀπὸ τῆς ρωμαίων 

μεταπέμπεται, πολλὰς αὐτῷ κακώσεις | κατὰ τὸν 

πλοῦν ἐνδειξάμενος" καὶ ὥσπερ τινὶ κακούργῳ 

κλοιὰ περιθείς, ἐν τῷ πραιτωρίῳ καθείργνυσιν᾽ 

εἶτα ὑπερόριον πέμπει ἐν Χερσῶνι ? τῇ πόλει, ἔνθα 

$5 5.--ἰ dapáv Sa. —  Χερσώνει S. 

τὸ λεῖπον τῆς ζωῆς διανύσας πρὸς Κύριον ἐκδη- 

μεῖ. Μετὰ μικρὸν δὲ καὶ ὁ παράνομος βασιλεὺς ἐν 

Σικελίᾳ κατελθὼν καὶ ἐν τῷ τῆς Δάφνης λουτρῷ 

εἰσελθών, ἀναιρεῖται παρὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν μαχαίρᾳϑ, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας Σεβα- 

στιανῆς. Αὕτη γέγονεν ἐπὶ Δομετιανοῦ τοῦ βασι- 

λέως, ὑπάρχουσα ἐκ πόλεως Σεβαστῆς τῆς Φρυ- 

qíog ἐδιδάχθη δὲ τὸν εὐσεβὴ λότον ὑπὸ Παύλου 

τοῦ ἀποστόλου. Καὶ συνεσχέθη ἐν Μαρκιανου- 

πόλει κηρύττουσα τὸν Χριστὸν ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος 

Xepríou: καὶ τυφθεῖσα παρ᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς κάμινον 

ἐμβληθεῖσα, τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι διέμεινεν ἀβλα- 

βής᾽ μετὰ δὲ ταῦτα ἦλθεν εἰς ᾿Οδυσσόν Τ- εἶτα εἰς 

᾿Αγχίαλον, εἶτα εἰς ᾿Αρκαδιούπολιν᾽ ἐξ ἧς κατέ- 

λαβεν Ἡράκλειαν τὴν τῆς Θράκης" ἔνθα κρατή- 

θεῖσα παρὰ ἸΤομπηϊανοῦ ἡγεμόνος, ἐκρεμάσθη 

κατὰ κεφαλῆς ἐπὶ ξύλου καὶ ἐξέσθη ἀκμαῖς σιδη- 

Qv? ὀνύχων, καὶ λέουσι προετέθη εἰς βοράν ** 

καὶ τῶν τοσούτων ὑπεράνω γενομένη * βασάνων, 

τὴν διὰ ξίφους ὑπέμεινεν ἐκτομήν, ἐξ ἧς καὶ λέγε- 

To: ἀντὶ αἵματος ῥυῆναι τάλα, Τὸ δὲ σῶμα αὐτῆς 

ἐρρίφη ἐν θαλάσσῃ καὶ ἐκδοθὲν τοῖς πιστοῖς θείᾳ 

προνοίᾳ ἐτάφη ἐν Ῥαιδεστῷ. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

3 τελεῖται δὲ κτλ. add, Sa, inter Synaxaria selecta. 

8. — ᾿ Ὄδυσσόν S. Sa, melius forte Ὀδησσόν. Cf. PArz-BENSELER, 8. t. — ? Sa corr., prius σιδηραῖς, --- ὃ βορρᾶν 85, — 

4 γενομένη ὑπεράνω Sa. 

ἐπὶ τῆς βασιλείας, Κωνσταντίνου τοῦ ἸπΤωγωνάτου érróvou Ἡρακλείου ὅστις Κωνσταντῖνος ἐν Σικελίᾳ 

ἐν τῷ τῆς Δάφνης λουτρῷ μαχαίρᾳ τελευτᾷ. --- 1 : Τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 

80 βασιλέως, Τρίσκου ἀνθυπάτου τῆς Εὐρώπης, ἐκ πόλεως Χαλκηδόνος. -- 8: Τῆς ἁγίας μάρτυρος Σεβασ- 

τιανῆς ἐπὶ Δομετιανοῦ βασιλέως ἐκ Σεβαστῆς Φρυγίας ὁρμωμένης !, μαθητρίας ? ἸΤαύλου τοῦ θεσπε- 

σίου ἀποστόλου. — 4: Τῆς ἁγίας μάρτυρος Melee? ἐκ Μαρκιανουπόλεως * τῆς Θράκης ἐπὶ 

᾿Αντωνίου βασιλέως καὶ ᾿Αντιόχου ἡγεμόνος ταύτης πόλεως. Συναγόμεθα δὲ ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτῆς οἴκῳ ἐν 

τῷ Πετρίῳ. — F : 1.9.3.4 — Fa:1.9.9.4&. — Fb:1.2.9.4, — B: Πίστεως, Ἐλπίδος, ᾿Αγάπης 

85 καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Σοφίας (Sept. 1712). — ᾿Αταθοκλείας (Sept. 172). — Ba :1: Εὐφημίας, 'H 

μεταλομάρτὺς Εὐφημία ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ ἐκ τῆς πόλεως Χαλκηδόνος. Διὰ δὲ τὴν εἰς 

Χριστὸν ὁμολογίαν, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ ἀνθυπάτου καὶ πρῶτον μὲν ἀνατκασθεῖσα ἀρνήσασθαι τὸν 

Χριστὸν καὶ μὴ πεισθεῖσα, ἐδέθη εἰς τροχὸν καὶ ἐτιμωρήθη. Ἔπειτα ἐνεβλήθη εἰς κάμινον καὶ ἐξῆλθεν 

ἀβλαβής. Καὶ ἰδόντες Σωσθένης καὶ Βίκτωρ oi στρατιῶται τὸ ἐπ᾽ αὐτῇ θαῦμα, ἐπίστευσαν εἰς τὸν 

40 Χριστὸν. καὶ παραδοθέντες θηρίοις ἐτελειώθησαν. Εἶτα βασανισθεῖσα f] ἁγία διαφόρως ἀπεκλείσθη εἰς 

φυλακὴν καὶ μετὰ τοῦτο ἐκβληθεῖσα καὶ τοὺς ὀδόντας ἐκριζωθεῖσα, παρεδόθη λέουσιν εἰς τὰ βρωθῆναι. 

Δυτρωθείσης. δὲ ταύτης ἐκ τῶν λεόντων καὶ προσευχομένης, ἦλθε φωνὴ & τῶν οὐρανῶν λέγουσα" 

«Εὐφήμία, καλῶς ἠγωνίσω τὴν πρὸς ἐμὲ πίστιν ἐτήρησας, τῆς ἀθλήσεως τὸν δρόμον ἐτέλεσας᾽ ἐλθέ, 

» λοιπὸν ἀπόλαβέ σου τὸν στέφανον. » Καὶ οὕτω πελειωθεῖσα ἐτάφη ὑπὸ τῶν γονέων αὐτῆς πλησίον 

45 τῆς πόλεως Χαλκηδόνος. — 3: Σεβαστιανῆς. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Δομετιανοῦ ἐν τοῖς 

χρόνοις τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῆς χώρας Φρυγίας. ᾿Ἐδιδάχθη δὲ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ ὑπὸ 

Παύλου τοῦ ἀποστόλου καὶ ἀπελθοῦσα εἰς Μαρκιανούπολιν τῆς Θράκης, ἐκήρυττε τὸν Χριστόν, Καὶ 

διὰ τοῦτο κρατηθεῖσα παρὰ Σεργίου τοῦ ἄρχοντος ἐτιμωρήθη 5 καὶ ἀπεκλείσθη εἰς φυλακήν. Εἶτα 

ἐκβληθεῖσα τῆς φυλακῆς, ἐκήρυττε τὸν Χριστὸν πάλιν, καὶ εἶθ᾽ οὕτως παρεδόθη πυρί. Καὶ μηδὲν 

56 βλαβεῖσα ἀπελύθη 5, καὶ περιερχομένη τὰς πόλεις καὶ τὸς χώρας, ἐδίδασκεν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ 

καὶ πολλοὺς τῶν ἀπίστων ἐπέστρεφεν 7 ἐπ᾽ αὐτόν. Ἐλθοῦσα δὲ καὶ εἰς Ἡράκλειαν τῆς Θράκης καὶ τὰ 

ὅμοια διδάσκουσα, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ ἄρχοντος καὶ ἀναγκασθεῖσα θῦσαι τοῖς εἰδώλοις καὶ μὴ 

πεισθεῖσα, παρεδόθη θηρίοις, Καὶ τούτων ῥυσθεῖσα, τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη᾽ καὶ ἔρρευσεν ἀντὶ αἵματος 

γάλα. Τὸ δὲ σῶμα αὐτῆς. ἐρρίφη ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ κατ᾽ οἰκονομίαν Θεοῦ ἐκβληθὲν εἰς τὴν ξηρὰν 

S5 ἐτάφη év τῷ κάστρῳ Ῥαιδεστοῦ. — 4: Μελιτινῆς ὅ, Αὕτη ἢ ὑπῆρχεν ἀπὸ 15 Μαρκιανουπόλεως τῆς 

Θράκης ἐπὶ ᾿Αντωνίνου Καίσαρος 1 Ῥωμαίων. Τὸν Χριστὸν δὲ κηρύττουσα, ἐκρατήθη 13 παρὰ Ἀντιόχου 

τοῦ τῆς αὐτῆς πόλεως ἄρχοντος xoi ὁμολοζτήσασα ἑαυτὴν χριστιανὴν ἐτύφθη 12 σφοδρῶς. Εἶτα 

τ ὁρμωμένη P. — ? μαθήτρια P. - ῦ Μελιτίνης P. —  Μαριανουπόλεως P. — * ἐτιμωρίσθη Ba. — 9 ἀπελύθει Ba. — 

7 ἐπέστρεφον Ba. — ὃ Μελητίνης Cb. — 9f ἁγία μάρτυς Μελετίνη Cb. — 1? ἐκ Cb. 3 βασιλέως Cb. — 18 (τὸν Χριστὸν - 

60 ἐκρατήθη) χριστιανὴ καὶ φοβουμένη τὸν Θεὸν κρατηθεῖσα δὲ Cb. --- ?* (καὶ ὁμολοτήσασα - ἐτύφθη) ὡμολότησε μετὰ 

παρρησίας τὸ ὄνομα τοῦ δεσπότου Χριστοῦ τοῖν Θεοῦ διὰ τοῦτο τύπτεται Cb. 

ΒΥΝΑΧΑΆΙΜ, 
4 

SzPr. 16. 

Szpr. 16. 



Szr. 16. 

Ser. 16. 

Sger. 17. 

51 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM ΠῚ 

Μελιτηνῆς. Αὕτη ἦν ἐκ Μαρκιανουπόλευις τῆς 

Θράκης ἐπὶ τῆς βασιλείας ᾿Αντωνίνου. Συνεσχέθη 

δὲ παρὰ ᾿Αντιόχου ἡγεμόνος τῆς αὐτῆς * πόλεως " 

καὶ πολλὰ ὑποστᾶσα διὰ Χριστὸν δεινὰ καὶ πλεῖστα 

σημεῖα ἐνεργήσασα (τὰ γὰρ εἴδωλα διὰ προσευχῆς 

κατήνεγκεν εἰς τὴν γῆν καὶ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὸν 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁτίων ! Πίστεως, Ἐλπίδος 

καὶ Ἀγάπης τῶν αὐταδέλφων καὶ τῆς μητρὸς 

αὐτῶν Σοφίας. Αὗται ὑπῆρχον ἐξ Ἰταλίας ἐπὶ τῆς 

βασιλείας Ἀδριανοῦ. Ἀχθεῖσα οὖν fj Πίστις ἐτῶν 

ὑπάρχουσα δεκαδύο xol ἐρωτηθεῖσα καὶ τὸν Xpi- 

στὸν ὁμολογήσασα, ῥαβδίζεται καὶ μέρη τινὰ τοῦ 

σώματος ἀφαιρεῖται σιδήρῳ, & ὧν ἀντὶ τοῦ αἵμα- 

τος γάλα ἔρρευσεν ἢ, καὶ εἰς πυρὸς ἐσχάραν ἐναπο- 

τίθεται καὶ ἄφλεκτος μείνασα ξίφει τὴν κεφαλὴν 

τέμνεται" ἔπειτα καὶ fj Ἐλπὶς ἐτῶν ὑπάρχουσα 

δέκα νεύροις τύπτεται, εἰς πῦρ ἀπορρίπτεται, 

ἀναρτηθεῖσα ξέεται, εἰς λέβητα ἐμβάλλεται καὶ 

παραδόξως ῥυσθεῖσα, καὶ αὐτὴ τὸν διὰ ξίφους 

δέχεται θάνατον. Εἴτα ἣ ᾿Αγάπη χρόνων οὖσα 

ἐννέα καὶ αὐτὴ ὁμοίως ? ἀνεσκολοπίσθη *, καὶ μεί- 

4. — τ αὑτοῦ Sa. --- ? προσαγαγοῦσα Sa. 

B. --- 1 τοῦ τιμίου Sa. -- ? ἀποστόλου Sà, om. S. 

1. — ! μαρτύρων add. Sa. --- ? ἔρρυσε Sa. — 3 δμοίως om. 

Sa. — 5 μετὰ τὴν Sa. — * βρέχουσα Sa. 

Ἥροακλέα ὑφὲν συνέτριψεν) καὶ πολλοὺς τῶν ἑλλή- 

γῶν καὶ αὐτὴν τὴν τοῦ ἄρχοντος τυναῖκο τῷ Χριστῷ 

παραγογοῦσα ?, τὴν διὰ ξίφους τιμωρίαν ὑπέστη. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ fj ἀνάμνησις τῆς εὑρέσεως 

τοῦ ! λειψάνου τοῦ ἁγίου «ἀποστόλου 5» καὶ 

πρωτομάρτυρος Στεφάνου. 

ΑΥΤΩ IZ'. 

voco ἀβλαβὴς ἀπετμήθη τὴν κάραν 5. Ἡ δὲ τούτων 

μήτηρ Σοφία μετὰ 5 τρίτην ἡμέραν, τῷ τάφῳ 

αὐτῶν παραμένουσα καὶ δάκρυσι καταβρέχουσα, 

τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ παρατίθεται. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

ῬΑταθοκλείας. Αὕτη οἰκέτις 1 ἦν Νικολάου τινὸς 

ἀπὸ χριστιανῶν καὶ ΤΤαυλίνης τῆς αὐτοῦ γυναικός, 

Ἥτις Παυλῖνα πολλὰς ἐποίει" τῇ ἁγίᾳ Ἀγαθοκλείᾳ s 

θλίψεις ἐπὶ χρόνοις ὀκτὼ αὐτὴν ἀκροτόμοις λίθοις 

ἐν τοῖς ὑπαυχενίοις τοῦ σώματος τόποις τύττουσα 

καὶ ἀνυπόδετον γυμνοῖς τοῖς ποσὶν εἰς τραχεῖς 

καὶ ὁ δυσβάτους τόπους ἐλαύνουσα καὶ σιδηρᾷ 

σφηνὶ ὃ τὰς πλευρὰς συνθλῶσα αὐτῆς καὶ τὴν 

γλῶτταν ἐκκαίουσα καὶ λιμῷ κατάγχουσα καὶ 

κλοιοῖς 5 βαρύνουσα᾽ ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔπειθεν ἀρνή- 

. Ba. —  ἀνεσκολλοπίσθη S, ἀνεσκολοπήσθη Sa. — " κεφαλὴν 

2. — Ἰοἰκέτης 5. — ? ἐπήνεγκε Sa. — ? Ἀγαθοκλία S, — ὁ xal om. 88. — 8 σφίνη S. Sa, — ὃ κλειοῖς S. 

ἠναγκάσθη εἰσελθεῖν '4 εἰς τὸν ναὸν τῶν εἰδώλων καὶ θῦσαι. Καὶ εἰσελθοῦσα ηὔξατο πρὸς τὸν Θεόν 15" 

καὶ ἔπεσον 19 τὰ εἴδωλα καὶ συνετρίβησαν '. Ἐκ τούτου 5 ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ 3 ἕλληνες πολλοί, 

ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ τοῦ ἄρχοντος τυνή. Καὶ πάλιν τυφθεῖσα 39, ἐρρίφη “1 εἰς φυλακήν" καὶ πάλιν τῆς 

10 

15 

30 

φυλακῆς ἐξελθοῦσα ἐκρεμάσθη 82 γυμνὴ καὶ ἐξέσθη 33 τὰς πλευράς΄ καὶ πάλιν εἰσαχθεῖσα 35 εἰς ἕτερον 

. vay εἰδωλικὸν ?? θῦσαι, ηὔξατο " καὶ πεσόντα τὰ εἴδωλα διεσκορπίσθησαν εἰς μικρά. Τότε λαβοῦσα 

τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν, ἀπεκεφαλίσθη 51, Τὸ δὲ λείψανον αὐτῆς ἀνελόμενος 75 ἀνὴρ εὐλαβὴς καὶ 

φοβούμενος τὸν Θεόν ?9, ᾿Ακάκιος ὄνομα 9, καὶ 81 ἀπαγαγὼν 9? ἐν τῇ νήσῳ τῆς Λήμνου 88 κατέθετο m o 

Bb:123.& —T:1.32.&. —5:1.—0:1.—6G:1.2.3. — C: mutil 3. 2. ᾧ, — Qb : 1. 3. ἃ (contuli 

cum Ba). — M: 1.2.3.4, — Mv :1.2, 3.4. — Mr: 1, 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 9. 8. 4 5. 6. — ἘΠ: ᾧ (Χαρολάμπους, Παντολέοντος, ᾿Αγαθοκλείας 

καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν). — 3. ὅ (Ἡρακλείδου solius). — 6. — P : 9.3.4,5.6. — € : 1. 2, 3. 4. 5 (Mot- 

ρώνος καὶ Ἡρακλίδους). --- 6. — Fa : 1. 9.8. 4. 5 (Mópovoc xal Ἡρακλήδους). — Fb : 1.2.8.4,5.6. — 

g:3.—Ba:1.2.3. — Bb:1,2.3. — ἘΠῚ, — L:1. — O: 1. 4: Χαραλάμπους, Tlavrokéovtoc, 

ῬΑγαθοκλείας καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ αὐτῶν μαρτυρείῳ τῷ ὄντι ἐν 

τῷ Δευτέρῳ. Τούτων ᾿Αγαθοκλεία οἰκέτης ἦν κτλ. 9. 8. 5. 6. G:1.2. C:1.4.9.3.5et6 

(Τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἡρακλείδους ἐπισκόπου Ταμάσου τῆς Κύπρου καὶ τῶν ἁγίων γυναικῶν Σοφίας 

xoi Εἰρήνης), — ΟΝ: 1. 4. 3. 8, ὅ. 6 (— C). — M: 1. 2. — Μαξίμου, Θεοδότου καὶ ᾿Ασκληπιοδότης 

(Sept. 155). --- 3. — Θεοδότης. Βασιλεύοντος ἐν τῇ πρεσβυτέρᾳ ! Ῥώμῃ τοῦ ᾿Αλεξάνδροὐ, ἀπεστάλη 

Σιμπλίκιος 5 ἐν τῇ τῶν Καππαδοκῶν χώρᾳ, καὶ ἐμηνύθη αὐτῷ ἡ Θεοδότη, ἐκ τῆς ἸΤοντικῆς οὖσα 

χώρας, σφόδρα πλουσία. Ἥτις ὁ παραστᾶσα, ὡς οὐκ ἐπείθετο ἀποστῆναι τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, 

ἀπαιωρηθεῖσα ἐπὶ πολλαῖς ταῖς ὥραις, τὰ σπλάγχνα ἐξέετο 5" ἐδόξαζε δὲ 5 τὸν Θεὸν καὶ ὡς ἄλλου 

πάσχοντος ἐῴκει τοὺς ξεσμοὺς ὑποφέρειν. Εἶτα καταχθεῖσα φρουρεῖται" καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ τῆς 

φυλακῆς αὐτομάτως ἀνοιγείσης, ὡς εἶδον οἱ φύλακες, ἐξέστησαν καὶ δραμόντες ἀπήγγειλαν τῷ 

Συμπλικίῳ. Οὐκ ἐπίστευσε δὲ αὐτοῖς, ἀλλὰ τῇ ἑξῆς ἀχθείσης τῆς ἁτίας, ὡς εἶδε ταύτην ὁ Σιμπλίκιος 

ὅλην ὑτιῆ καὶ μηδέν τι ἴχνος τῶν μωλώπων ἐν τῷ σώματι φέρουσαν, λέτει πρὸς αὐτήν" «Τίς εἶ»; 'H 

δὲ ἁγία’ « Ἠμαύρωταί σου ἡ διάνοια, φησίν᾽ εἰ γὰρ νήφων ἧς, ἤδεις ἂν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ Θεοδότη.» Ταῦτα 

— 1 (ética. - εἰσελθεῖν) εἶτα εἰσῆλθεν Cb. — 15 (καὶ θῦσαι - Θεὸν) καὶ προσηύξατο Ch. — τὸ ἔπεσε Cb. — 17 συνετρίβη Cb. — 

15 ὅθεν Cb. — 19 εἰς τὸν Χριστὸν Cb. --- 39 τύπτεται ἰσχυρὼς Cb. — ὅ1 εἴτα βιφεῖσα Cb. — 33 (καὶ πάλιν - ἐκρεμάσθη) 

καὶ μετὰ ἑπτὰ ἡμέρας κρεμνᾶται Ob. — ?* ξέεται Cb. — ?: εἰσάγεται Cb. --- 38 τὸν Cb. -- "6 τῶν εἰδίύλων Cb. — 

31 (θῦσαι - ἀπεκεφαλίσθη) τοῦ προσκυνῆσαι αὐτά" καὶ παραχρῆμα ἔπεσον τὰ εἴδωλα καὶ συνετρίβησαν καὶ οὕτως ἀπε- 

τμήθη τὴν κεφαλὴν τὸ δὲ πνεῦμα παρέδωκεν τῷ Oe. Cb. — ?5 λαβὼν Ob. — 39 (ἀνὴρ - Θεὸν) om. Cb. — ὅ᾽ τῆς μακαιδῶν 

día. Cb. — 81 καὶ om. Cb. — 3? ἀπήγαγεν Cb. — 9? Λίμνου Ba, Gb. — ?* καὶ ἔθαψεν Cb. ] 

τ πρεσβυτόρᾳ Mv. — ? Συμβλίκιος (vel. Συμβλύκιος) M, Συμπλίκιος My semper. — 3 οὖσαν M. — “ καὶ add. Mv. — 

ὃ ἐφλέγετο kai My, — 5 δὲ om. Mv. 
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σασθαι τὸν Χριστόν, τὸ τελευτοῖον ἐπενεγκοῦσα 

κατὰ τοῦ τραχήλου αὐτῆς πῦρ, ἀπορροτῆναι τῆς 

παρούσης ζωῆς κατηνάγκασε. 

8. τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Λουκίας καὶ τοῦ ἁτίου Γεμιντανοῦ ! τοῦ mrveu- 

ματικοῦ υἱοῦ αὐτῆς, Αὕτη rérovev ἐπὶ Διοκλητια- 

νοῦ xoi Μαξιμιανοῦ τῶν βασιλέων «ἐν 3» Ῥώμῃ 

τῇ πόλει πλούτῳ καὶ τένει οὖσα περιφανής, τῇ 

χηρείᾳ δὲ δουλεύσασα ἔτη τριάκοντα καὶ ἕξ καὶ 

προβεβηκυῖα τὴν ἡλικίαν, ὡσεὶ χρόνων ἑβδομή- 

κοντὰ πέντε. Γέγονε δὲ ὁ τρόπος τῆς μαρτυρίας 

αὐτῆς οὕτως. Παρὰ τοῦ κατὰ φύσιν παιδὸς 

αὐτῆς ὃ ὀνόματι Εὐτροπίου, ἐπεὶ ἐνουθέτει αὐτὸν 

ἀπὸ τῆς τῶν εἰδώλων πίστεως μεταστῆναι, διε- 

βλήθη πρὸς τὸν Διοκλητιανόν᾽ καὶ συλληφθεῖσα 

πρὸς αὐτὸν ἤχθη καὶ παρρησιασομένη καὶ ἱκανῶς 

τῆς ματαιότητος τῶν Gev αὐτοῦ καταγελάσασα, 

τότε μὲν καθείρχθη. Ἐν δὲ τῷ δεσμωτηρίῳ σημεῖα 

xarepracopévn, προστάξει τοῦ βασιλέως ἐνεβλήθη 

ἐν χαλκῷ λέβητι, πεπληρωμένῳ μολίβδου καὶ πίσ- 

σης, ἀναβρασθέντων ὑπὸ τοῦ πυρός. Ἐπεὶ δὲ 

αὐτῆς * βάσανος οὐ περιεγένετο, περιήγετο δὲ 

διὰ τῆς πόλεως αἰκιζομένη, ἔκ τινος θεοσημείας ὁ 

Γεμινιανὸς ὃ πιστεύσας ἠκολούθει τῇ ἁγίᾳ καὶ μετὰ 

βραχὺ βαπτισθεὶς υἱοθετήθη αὐτῇ. Προσαχθεὶς δὲ 

ἅμα τῇ ἁγίᾳ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως, ὑπὲρ 

τῆς εἰς Χριστὸν ἐπαρρησιάσατο ? πίστευις" καὶ ἐν 

τῷ φυλάττεσθαι οὐτοὺς καθειρχθέντας ἐπεὶ ὁ βασι- 

λεὺς ὑποβρύχιος κατά τινα χρείαν διαβαίνων τὸν 

Θύμβριν " ποταμὸν γέγονε καὶ ἐν αὐτῷ τὸν βίον 

κατέστρεψε, προΐστατο δὲ τῆς ἀσεβείας ἀνὴρ δυσ- 

σεβὴς ὀνόματι Τυρροπώγων 5, τρίτου παρελθόντος 

μηνός, προσήχθησαν αὐτῷ οἱ ἅγιοι καὶ τὴν δυσσέ- 

βειαν ? αὐτοῦ ἐξελέγξαντες, μετέστησαν. ὑπὸ θείων 

ἀττέλων εἰς Σικελίαν εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμε- 

γον Ταυρομένιον. καὶ ἐκεῖθεν διελθόντες ἔφϑασον 

εἰς Μενδίλας 16 καὶ μεστὸν ὄντα πνευμάτων ἀκα- 

θάρτων τὸν τόπον καθάραντες, κατ᾽ ἐπιφάνειαν 

θείαν ἐκεῖ κατῴκησαν" καὶ πολλοὺς πρὸς θεογνὼω- 

σίαν ἐπιστρέψαντες 11, ἐπεὶ. φθόνῳ τοῦ διαβόλου 

ἐκινήθη κατὰ τῶν ἐν τῷ τόπῳ πιστῶν διωγμός, 

ἀνῆλθον αὐτοὶ εἰς τὸ ὄρος, ἐν ᾧ καὶ τὸ μακάριον 

αὐτῆς πνεῦμα ἡ ἁγία παρέδωκε. Ὁ δὲ ἅγιος Γεμι- 

νιανὸς 12 ξίφει τὴν κεφολὴν τμηθείς, πρὸς Κύριον 

ἀπὸ τῆς παρούσης ἀπανέστη ζωῆς. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἀθλήσεως τῶν ἁγίων 

μαρτύρων Χαραλάμπους ", ΤΤαντολέοντος καὶ 

τῆς συνοδίας αὐτῶν. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις 

ἐν τῷ αὐτῶν μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. 

5. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 'Hpo- 

kAeíbou! καὶ Μύρωνος ἐπισκόπων Ταμάσου 

τῆς Κύπρου. 

8. Καὶ τῶν ἁγίων γυναικῶν Σοφίας καὶ Εἰρή- 

vns. 

8. — 1 Γεμινιανοῦ Sa, Γεμιανοῦ S, — ὃ ἐν add. Sa, om. S. — ὃ αὐτῆς παιδὸς Sa. — ὁ ἡ add. Sa. — ἡ Γεμένιος S, 6 Γεμί- 

toc Sa, — ὃ ἐπαρρησιάσετο S, — * Θύμαριν Sa. — 5 ΤΙυρωπιύγοιν S. — 9 ἀσέβειαν Sa. — 10 Μυνδίλας Sa, — !! ἐπιστρέ- 

wavrec Sa, ἐπιτρέψαντες S. — 15 Γεμίνιος S. 
4. — 1 Χαραλαμπίου Fa. — ? αὐτῶν add. Sa. 
B. — 1'HpaxAeibou Sa, Ἡρακλίδου 8, Ἡρακλήδους Fa. 

ἀκούσας ὁ Σιμπλίκιος, κλίβανον ἐκκαυθῆναι προστάσσει. Τούτου δὲ ἐκκαυθέντος καὶ τῆς ἁγίας ἐν 

τούτῳ ἀκοντισθείσης, ἡ φλὸξ ἐκχυθεῖσα ἴ ὡσεὶ τὸν ἀριθμὸν ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἐνέπρησεν οἱ δὲ 

καταλειφθέντες, τὸν κλίβανον ἀναφράξαντες, ὑπεχίύρησαν. Καὶ τῇ ἑξῆς ὁ dpyuv δύο ἱερεῖς ἀποστείλας 

μεθ᾽ ἑτέρων τινῶν καὶ 5 τὸν χοῦν τοῦ σώματος αὐτῆς λικμηθῆναι προσέταξεν. ᾿Ανοιτέντος δὲ τοῦ 

κλιβάνου, τὸ μὲν πῦρ ἐξελθὸν κατέκαύσε τοὺς δύο ἱερεῖς. Οἱ δὲ λοιποί, ὡς εἶδον τὴν ἁτίαν μέσον δύο 

«νεανίσκων 9». λευχειμονούντων.. καθημένην καὶ ψάλλουσαν, ἐκπλαγέντες ὡσεὶ νεκροὶ γεγόνασιν. 

Ἐξῆλθε δὲ ἡ ἁγία ἀπὸ τοῦ κλιβάνου ἀβλαβής, χαίρουσά τε καὶ ψάλλουσα᾽ ἣν καὶ λαβόντες ἀπήγαγον 

ἐν τῇ φυλακῆ. Ἐπεὶ δὲ ἔμελλεν ὁ Σιμπλίκιος mb? τὸ Βυζάντιον ὁδεύειν, προσέταξε καὶ τὴν ἁγίαν 

συνακολουθεῖν αὐτῷ δέσμιον 11, Τούτου δὲ τενομένου καὶ τοῦ Σιμπλικίου ὑποστρέψαντος καὶ ἐν Ἀγκύρᾳ 

προκαθεσθέντος, ἐδέησε παραστῆναι καὶ " τὴν ἁγίαν ' πρὸς ἣν xai? φησιν ὁ Σιμπλίκιος" «᾿Ἐὰν μὴ 

» πεισθῇς μοι, καὶ θύσῃς τοῖς θεόϊς, δείξας τῇ χειρί, ἐν ταύτῃ τῆ πεπυρακτωμένῃ σε ἐσχάρᾳ ἀπολέσω.» 

Ἢ δὲ πρὸς αὐτόν « Εἰ καὶ ὁ λιβελλίσιος 7? εἰσέλθῃ 13 μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τοῦ πυρὸς κυριεύσῃ, θύσω κἀγὼ 

» toic θεοῖς cou. » Καὶ ὁ Σιμπλίκιος πρὸς τὸν Δωρόθεον (τοῦτο τὰρ ἣν ἐκείνῳ 1 ὄνομα 15)" «Δωρόθεε, 

» κῦρ λιβελλίσιε, τὴν τῶν θεῶν ἔχων βοήθειαν, εἴσελθε.» Εἰσεχθὼν οὖν σὺν τῇ ἁγίᾳ, εὐθὺς παρανάλωμα 

γέγονε τοῦ πυρός’ ἡ δὲ ἐξῆλθεν ἀβλαβής. Ἐξαπορήσας οὖν ὁ ἄρχων, δεσμευθῆναι καὶ αὖθις τὴν ἁγίαν 

κελεύει καὶ πρὸς Βιθυνίαν 15 ἀπάγεσθοι- καὶ ἐπεὶ τὴν Νίκαιαν κατέλαβον, ἐκέλευσεν ὁ ἄρχων εἰσελθεῖν 

τὴν ἀτίαν ἐν τῷ εἰδωλείῳ καὶ προσεύξασθαι. Τῆς δὲ περιχαρῶς τοῦτο καταδεξαμένης, τὰ εἴδωλα πάντα 

εἰς γῆν πεσόντα συνετρίβησαν "7, Καὶ ὡς 15 ἐξεπλάγησαν οἱ παρευρεθέντες ἰδόντες τὴν τῶν θεῶν 

συντριβήν, μανεὶς 1. ὁ ἄρχων ἐκέλευσε ταθεῖσαν ἐκ τεσσάρων ?? πρισθῆναι. Καὶ τούτου τενομένου, ó 

μὲν πριστὴρ ἠμβλύνετο ?*, μὴ ἔχων τὸ ἐνεργόν᾽ οἱ δὲ δήμιοι ἠτόνουν, καὶ ἡ ἁγία ἄνετος ἦν, εὐχαρι- 

στοῦσα τῷ σωτῆρι Θεῷ, Ὃ τοῦν Σιμπλίκιος ἐπὶ πᾶσι τούτοις 35 σκοτισθεὶς τὴν διάνοιαν, τὴν 35 διὰ 

ξίφους τελευταίαν πληγὴν τῇ μάρτυρι ἀπεφήνατο, καὶ οὕτως 35 ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν. --- Τῶν ἁγίων 

μαρτύρων ἑκατόν. --- Εἰς τὸν ἅγιον ΤΤηλέα καὶ Νεῖλον τοὺς ἐπισκόπους. — Εἰς τοὺς ἐν ἸΤαλαιστίνῃ 

ἁγίους τεσσαράκοντα 8E μάρτυρος (Sept. 195). — 4. 5. — Εἰς τὸν Ἡλίαν καὶ ἸΤατερμούθιον. -- Mv : 

1. 9. — Μαξίμου κτλ. — 3. — Θεοδότης. --- Ἑκατὸν μαρτύρων. --- Εἰς τὸν ἅγιον Πηλέα καὶ Νεῖλον. --- 

Εἰς τοὺς ἐν ΤΤαλαιστίνῃ ἁγίους uc' μάρτυρας, --- Εἰς τὸν ἅγιον ΤΤατερμούθιον. --- 4.5. — Mr : 1. 

-ατ ἐκχυθεῖσα ἡ φλὸξ Mv. --- καὶ om, Mv. — ? Mv, om. M. — 19 εἰς Mv. — 11 δέσμον Mv. 15 χιβελλήσιος Mv semper. — 

18 εἰσέλη Mv, — ! om. Mv. — 15 τῷ λιβελλησίῳ add. Mv. — 19 Βυθινίαν M. — !! κατετρίβησαν Mv. — 18 ὡς om. My.— 

19 otv add, Mv. — 39 ταθῆναι ... τὴν ἁγίαν καὶ ταθεῖσαν add. Mv, — “1 ἠβλύνετο M. — ν᾽ ἐπὶ πᾶσι τούτοις M, ἔτι My.— 

58 διάνοιαν τὴν om. Mv. — ?! οὕτω Mv. 
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MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Συμεὼν 

ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων. Oc ἦν υἱὸς Κλωπᾶ, γνη- 

σίου ἀδελφοῦ Ἰωσὴφ τοῦ κατὰ σάρκα λεγομένου 

πατρὸς τοῦ Κυρίου, ἐξάδελφος δὲ κυρίως Ἰακώβου 

τοῦ ἀδελφοθέου, εἰ καὶ ἀλλαχοῦ ἀδελφὸς αὐτοῦ 

ὀνομάζεται, ἔστιν δ᾽ ὅτε καὶ ἀνεψιός. Οὗτος 1 

κατηγορηθεὶς ὑπὸ. τῶν αἱρετικῶν καὶ τῷ ὑπάτῳ 

᾿Αττικῷ παραστὰς καὶ πολχαῖς αἰκίαις καθυποβλη- 

θεὶς καὶ τελευταῖον 5 σταυρῷ προσπαγείς, τῷ Θεῷ 

τὴν ψυχὴν παρέθετο, ἐτῶν ὑπάρχων ἑκατὸν εἴκοσι. 

2. Ἰστέον δὲ ὅτι Ε κυριακῇ ἱμετὰ τὴν ὕψωσιν 

μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἁγίων πατέρων τῶν 

συνελθόντων ἐν τῇ ἁγίᾳ καὶ οἰκουμενικῇ ἕκτη 

συνόδῳ ἐν ταύτῃ τῇ θεοφυλάκτῳ καὶ βασιλίδι 

τῶν πόλεων ἐπὶ τοῦ ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμη βασιλέως 

Κωνσταντίνου τοῦ TTurruvárou, υἱοῦ Κωνσταντί- 

vou? τοῦ δυσσεβοῦς, δισεκγόνου ὅ. Ἡρακλείου, 

πατρὸς δὲ Ἰουστινιανοῦ τοῦ μικροῦ τοῦ τὴν ῥῖνα 

τμηθέντος, Γεωργίου τότε τὴν Κωνσταντινουπό- 

λεὼς ἐκκλησίαν ἰθύνοντος xol ᾿Αγάθωνος τῆς 

Ῥώμης. “Ἥτις σύνοδος συνηθροίσθη ἐν τῷ 

τρούλλῳ * τοῦ παλατίου τῷ λεγομένῳ "Qáru, ἀνα- 

θεματίσασα καὶ ἀποβαλοῦσα ὃ Σέργιον καὶ TTérpov 

καὶ Πύρρον xai ΤΤαῦλον, ἐπισκόπους γενομένους 

Κωνσταντινουπόλεως, Μακάριόν τε τὸν Ἀντιοχείας 

καὶ Κῦρον τὸν Ἀλεξανδρείας καὶ “Ονώριον τὸν * 

AYTQ ΙΗ΄. 

Ῥώμης, Στέφανόν τε καὶ τὸν ἸΠολυχρόνιον καὶ 

τοὺς σὺν αὐτοῖς μίαν θέλησιν καὶ ἐνέργειαν τῶν 

δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ ἴ φρονοῦντας καὶ λέγον- 

Tac: ἥτις ἐπὶ μὲν Κωνσταντίνου συνηθροίσθη" ἡ δ 

δὲ τῶν κανόνων ἔκδοσις ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ 

υἱοῦ αὐτοῦ «γεγένηται 9». 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης τοῦ θαυμα- 

τουργοῦ. Οὗτος ἐκ νεότητος ἀσκήσει καὶ πολλαῖς 10 

σκληραγωτγίαις ἑαυτὸν καθυποβαλών, τὴν ἄκραν 

ταπείνωσιν ἐκτήσατο, ἀεὶ περιφέρων δάκρυα ἐπὶ 

τοῦ προσώπου αὐτοῦ καὶ μηδέποτε κατακρίνας 

μήτε μὴν καταδεξάμενος ἀκοῦσαί τινος κατακρί- 

νοντος᾽ διὸ καὶ χωρητικὸν ὄργανον ἢ τοῦ ἁγίου 15 

πνεύματος καταστάς, τοὺς οἴακας τῆς Γορτυνῶν 

ἐκκλησίας πιστεύεται" [ πολλαῖς τε θαυμάτων 

πηγαῖς καὶ ἐνεργείαις θεόθεν καταπλουτισθείς, 

δεινότατον καὶ φοβερώτατον δράκοντα κατ᾽ αὐτοῦ 

ὁρμήσαντα λαμπάσι κατέφλεξεν. Ἐκεῖθεν τὴν 20 

Ῥώμην καταλαβὼν οἷά τις πυρσὸς θείαις διδαχαῖς 

«τοὺς ἐν αὐτῇ 2» κατεφώτισε, σημείοις καὶ τέρασι 

πολλοὺς καταπλήξας“ κἀκεῖθεν τὴν Θηβαΐδα κατα- 

λαβών, παραυτίκα καὶ μὴ βουλόμενος τοῦ αὐχμοῦ 

τὴν κατήφειαν καταστέλλει καὶ εἰς βαθὺ γῆρας 25 

ἐλάσας, ἐκεῖσε πρὸς τὸν Θεὸν ἐκδημεῖ. Οἱ δὲ παῖδες 

τῶν Θηβαΐων τῇ πατρίδι καὶ ποίμνῃ τὸ τούτου 

1. — ! μετὰ Ἰάκωβον δεύτερος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων κατέστη add. Sa. — ? τελευταίω S. Ε 
2, — τ Ἰστέον ὅτι Sa, ad diem Sept. 14. — 5 ita codd. — 8 δισσεκγόνου S. — * τρούλω S, — 5 ἀποβαλλοῦσα S. — τὸν 

Sa, τῆς S. — ! τοῦ Χριστοῦ om. Sa, — 9 φρονοῦντας καὶ Aérovrac Sa, φρονούντων καὶ λεγόντων S. ---ϑ γεγένηται add. 30 

88, om. S, ^ 
3, — ! δοχεῖον Sa. — 5 τοὺς ἐν αὐτῇ add. Sa, om. S. 

SYNAXARIA SELECTA. $a: 1.3.5, 4, —— Βα: 5.3. 4. 1: Συμεών... Τούτου τελεῖται f μνήμη 

ἡμέρᾳ τετάρτῃ, ὡς δὲ fp μεγάλη ἐκκλησία ἑορτάζει, τῇ κυριακῇ “μετὰ τὴν ὕψωσιν, — P :5. 9. 4, — 

F:8.1.5. —Fa:3.1.5. — Fb: 8.1.5. — B:1: Συμεὼν ἐπισκόπου . Ἱεροσολύμων. Συμεὼν ὁ 35 

ἱερομάρτυς * ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Τραϊανοῦ δεύτερος ἐπίσκόπος Ἱεροσολύμων, μετὰ Ἰάκωβον 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. Ἦν δὲ ἐξάδελφος αὐτοῦ τε τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Ἰακώβου, υἱὸς γεγονὼς τοῦ 

Κλεώπα 5. Οὗτος τὰρ xoi Ἰωσὴφ ὁ χρηματίσας κατὰ σάρκα πατὴρ τοῦ Κυρίου μᾶλλον δὲ ὁ νομισθείς 9, 

ἀδελφοὶ νόμιμοι ἦσαν, Οὗτος δὲ ὁ Συμεὼν κατηγορηθεὶς παρὰ * τῶν Ἰουδαίων ὡς κηρύττων τὸν 

Χριστὸν καὶ κρατηθεὶς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων τῶν ἑλλήνων, ἐτύφθη σφοδρῶς. Καὶ πολλαῖς βασάνοις 40 

ἐξετασθείς, ἀπεκλείσθη εἰς φυλακήν, λιμῷ καὶ κακουχίᾳ δαπανώμενος. Εἶτα τῆς φυλακῆς ἐκβληθεὶς καὶ 

πάλιν ἀναγκασθεὶς ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν καὶ μὴ πεισθεὶς σταυρῷ προσηλωθεὶς τὸν βίον ἀπέλιπεν, 

ὑπάρχων ἐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι. Καὶ τὸ μὲν ἱερὸν σῶμα αὐτοῦ παρὰ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ παρεδόθη τῇ 

τῇ ἡ δὲ μακαρία αὐτοῦ ψυχὴ ἀνελθοῦσα εἰς οὐρανούς, μετὰ τῶν ἁγίων εὐφραίνεται αἰιυνίως ἐν 

Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν. --- 3: Εὐμενίου, ἐπισκόπου Γορτύνης, τοῦ θαυματουργοῦ. Εὐμένιος ὁ 45 

θαυματουργὸς ὑπῆρχεν ἀπὸ νέας ἡλικίας χριστιανὸς εὐλαβὴς καὶ τὸν Θεὸν φοβούμενος. ἸΤλούσιος δὲ 

ὦν, διεσκόρπιζεν εἰς τοὺς πτυχοὺς πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ. Αὐτὸς δὲ ἦν νηστεύων καὶ προσευχό- 

μενος πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ἐκπληρῶν καὶ τὴν τοῦ μετάλου ἀποστόλου ἸΤαύλου παραί- 

νεσιν. Καὶ γὰρ ἔχαιρε μετὰ χαιρόντων καὶ ἔκλαιε μετὰ κλαιόντων. "Aci δὲ περιέφερεν ἐπὶ τοῦ προσώπου 

τὸ δάκρυον. Εἶχε δὲ καὶ τοῦτο ἔργον, τὸ μηδέποτε παραδέξασϑαι διαβολὴν κατά τινος ἢ κατακρῖναι 50 

ἄνθρωπον. ᾿Αλλ᾽ εἴποτε καὶ ἤκουσε κατὰ ἀνθρώπου τι πταῖσμα, ἐνόμιζεν, ὅτι αὐτὸς τοῦτο ἐποίησε. Διὰ 

οὖν τὰ τοιαῦτα αὐτοῦ κατορθώματα ἐκλεγεὶς παρὰ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, προεχειρίσθη ἐπίσκοπος ^ 

Γορτύνης τῆς Κρητῶν νήσου, Καὶ ζήσας ἐν τῇ ἀρχιερωσύνῃ χρόνους πολλοὺς καὶ πολὺν λαὸν διδάξας 

τὰ περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ θαυμάτων πολλῶν χάριν λαβών, ἐκοιμήθη, θαυματουρτῶν καὶ 

μετὰ θάνατον ἕως τοῦ νῦν. --- 5 : ᾿Αριάδνης. Ἡ μάρτυς ᾿Αριάδνη ὑπῆρχεν ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ καὶ ᾿Αντω- 55 

νίνου τῶν βασιλέων χριστιανὴ μέν, δούλη δὲ πλουσίου τινὸς πρώτου τῆς χώρας 5 Φρυγίας “Ἐν μιᾷ 

δὲ τῶν ἡμερῶν, γενεθλίων γενομένων ὃ τοῦ υἱοῦ κυρίου αὐτῆς, ἠναγκάσθη ἐν τῷ ναῷ τῶν εἰδώλων 

τ(Συμεὼν δ ἱερομάρτυς) οὗτος Ba. — ? KAortá Ba, —* ὁ νομισθεὶς Ba, ὀνομασθεὶς B. — " παρὰ B, ὑπὸ Ba, — ὃ πόλεως 

Ba. — 9 τελουμένων Ba. 

1. 805. 

1. 31. 
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σκῆνός παραπέμπουσι (Ῥάξος ὃ ὄνομα τῷ τόπῳ), 

ἥτις καὶ Κυρίλλου τὸ σεπτὸν κατέχει σῶμα. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Κάστορος καὶ τῆς ἁγίας Ocobiipac. Τελεῖται δὲ 

5 fj αὐτῆς 1 σύναξις πλησίον τῆς ᾿Ιουστινιανοῦ 

γεφύρας. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας  ᾿Αριά- 

δνης, ἥτις ἀλλαχοῦ καὶ Μαρία λέγεται. Αὐτὴ ἐπὶ 

᾿Αδριανοῦ καὶ ᾿Αντωνίνου τῶν βασιλέων ἤθλησεν, 

10 δούλη τινὸς χρηματίσασα Τερτύλου ὀνομαζομένου, 

πρώτου ὄντος τῆς Πρυμισέων πόλεως, Φρυγίας 

Σαλουταρίας. Κατέστη δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου αὐτῆς 

MHNI T9 

1. Μνήμη ! τῶν ἁγίων μαρτύρων Τροφίμου, 

15 Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος *. Οὗτοι ὑπῆρ- 

xov ἐπὶ τῆς βασιλείας ἸΤρόβου " καὶ ὁ μὲν Σαββά- 

τιος ἐπὶ τῆς πόλεως ᾿Αντιοχείας τῆς Πισιδίας * 

ἠγωνίσατο, παραστὰς τῷ Βικαρίῳ " καὶ τυφθεὶς καὶ 

ξεσθεὶς καὶ ἐν φυλακῇ eipxOcíc, ἐν αὐταῖς ταῖς 

80 βασάνοις παρέδιυκε | τὸ πνεῦμα. Ὅ δὲ Τρόφιμος 

κρηπῖσι σιδηραῖς ὑποδεθεὶς καὶ τοῖς ἐν αὐταῖς 

ἥλοις ἐμπαρείς, ἀπεστάλη Περινίῳ Διονυσίῳ ἧγε- 

μόνι Φρυγίας Σαλουταρίας ἐν τῇ νῦν τῶν Συνά- 

buv* μητροπόλει" καὶ ἐν αὐτῇ τὰς πολλὰς ἐπινοίας 

25. τοῦ τυράννου, ἃς ἐπήγαγε ὅ, τῇ στερρότητι κενὰς 

ἔδειξε’ καὶ τὸν Δορυμέδοντα κοινωνὸν τῆς ἀθλή- 

Geug προσλαβὼν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ αὖθις ἱκανῶς 

ἐναθλήσας, ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν, τὸ αὐτὸ τέλος 

— 8 Ῥαξος S, Ῥαξὸς Sa, Ράξας Fa. 

80 .4.- τὴ αὐτῶν Sa. 
8 σεύ :σθαι S. 

εἰς μαρτύριον διὰ τὸ ? τὸν Χριστὸν σέβεσθαι ὃ καὶ 

μὴ θελῆσαι ἐπὶ τοῖς γενεθλίοις τοῦ παιδὸς τοῦ 

κυρίου αὐτῆς συνεορτάσαι ἐν τῷ ναῷ τῶν εἰδώ- 

Auv xol συνευωχηθῆναι, Διὸ καὶ ξεσθεῖσα σφο- 

δρῶς τότε μὲν ἀφείθη᾽ ἐπειδὴ δὲ πάλιν ἐδιώκετο 

ὑπὸ τοῦ ἡτεμόνος, πέτρᾳ τινὶ πλησιάσασα ηὔξατο 

ῥυσθῆναι καὶ θείᾳ νεύσει ῥαγείσης τῆς πέτρας, 

μέσον αὐτῆς εἰσεδέχθη *, τῶν διαρρηγμάτων αὖθις 

εἰς ἕν συνελθόντων, Λέγεται δὲ τοὺς ἀνελθόντας 

προστάξει τοῦ ἡτεμόνος τὴν πέτραν τεμεῖν 5 καὶ 

τὴν ἁγίαν ἐξάξαι ἐξ ἐπιφανείας ἀγγέλων ἐφίππων 

δόρατα κατεχόντων διαφθαρῆναι καὶ ἀπολέσθαι. 

AYTOQ ΙΘ΄. 

καὶ τοῦ ἁγίου Δορυμέδοντος λαβόντος. Τελεῖται δὲ 

f αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείψ τοῦ 

ἁγίου καὶ κορυφαίου ἀποστόλου ἸΤαύλου ἐν τῷ 

ὀρφανοτροφείῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυ- 

pog Σωσάννης. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ Τ}αλαιστίνης, 

θυγάτηρ τυγχάνουσα ᾿Αρτεμίου τοῦ ἱερέως τῶν 

εἰδώλων kai Μάρθας ἐκ τῶν 1 Ἰουδαίων καταγο- 

μένης. Ἥτις μετὰ τελευτὴν τῶν τονέων 5 ἐβαπτίσθη 

ὑπὸ Σιλβανοῦ τοῦ πρεσβυτέρου καὶ ἐδιδάχθη παρ᾽ 

αὐτοῦ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, Εἶτα τὸν πλοῦτον 

αὐτῆς δοῦσα τοῖς πτωχοῖς καὶ τὸν κόσμον κατα- 

λιποῦσα, ἀπῆλθεν ἐν μοναστηρίῳ: καὶ γέγονε 

uovóZouca μετασχηματισθεῖσα ἐν ἀνδρείῳ ? σχή- 

ματι καὶ μετακληθεῖσα Ἰωάννης καί ποτε κατηγο- 

* εἰσήχθη Sa. — ὅ τοῦ τεμεῖν τὴν πέτραν Sa. 5. — ! μάρτυρος add. Sa. — ? τὸ supra lin. corr. Sa. 
1. — 1 &0Àncic Sa. — ? Δοριμέδοντος καὶ Σαββατίου Sa, scribendum cum S Δορυμέδοντος patet ex Passionibus horum 

sanctorum. — 3 ἸΤισσιδίας S. Sa. — * Xuvdburv S, Sa, ila quoque Passio in. Act. SS, Sept. VI, p. 12 sqq. Cf. Pape-Bessg- 
LER, 8. v. Σύνναδα. — 5 ἐπήγαγεν αὐτῷ Sa. 

85 2.— 1 τῶν Sa, τοῦ S. — ? αὐτῆς add. Sa. — * àvbpdiu Sa. 

ἀπελθεῖν " μετ᾽ αὐτῶν ὅ καὶ συνεορτάσαι αὐτοῖς, Μὴ πεισθεῖσα δέ, ἐτύφθη ἀνηλεῶς καὶ ἐνεβλήθη ? eic 

φυλακὴν καὶ ἐλιμοκτονήθη ἰσχυρῶς. Εἶτα τῆς φυλακῆς ἐκβληθεῖσα, παρεδόθη τῷ τῆς χώρας ἄρχοντι, 

ἐπὶ τῷ τιμωρηθῆναι. Καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου πόλιν ἀναγκασθεῖσα θῦσαι τοῖς εἰδώλοις καὶ μὴ πεισθεῖσα, ἐκρε- 

μάσθη καὶ τὰς πλευρὰς ἐξέσθη. ᾿Απολυθεῖσα δὲ τῆς φυλακῆς 1 καὶ εὑροῦσα διωρίαν, πρὸς τὸ ὄρος, 

ἐξέδραμε φεύγουσα. Γνόντες δὲ τοῦτο οἱ στρατιῶται, κατεδίαικον αὐτὴν μετὰ ξιφῶν, Καὶ ἰδοῦσα, ὅτι Αἰ $ 

xotaqOáterot!t, ηὔξατο πρὸς τὸν Θεὸν λυτρωθῆναι ἀπ᾽ αὐτῶν. Καὶ σχισθείσης πέτρας προστάγματι 

Θεοῦ, εἰσῆλθεν ἐν αὐτῇ, τῆς πέτρας πάλιν ἀσφαλισθείσης καὶ κρυψάσης αὐτὴν ἔσωθεν καὶ 13 οὕτως 

εὐχαριστοῦσα ἐτελειύθη, --- Ba.:3.1.5. — Bb:1.3.5. — T:3. —L:32.4.1.5.—0:3. 5. —G:3. 

1.--6:1.8. 5. 4, — 0b:1.8, 5. 4, — M : 8. — Σοφίας xalgEiptivng (Sept. 175). — 

5 (Κάστορος tantum). — Mv : 3. — Σοφίας xoi Εἰρήνης (Sept. 175). — 5. 1. 4 (Κάστορος). --- Mr : 2. ἣν EI 

ὅ ('Aptávne). — 1.4 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. add. : Τελεῖται δὲ fj αὐτῆς μνήμη ἐν τῇ γυναικείᾳ μονῇ αὐτῆς 

τῇ οὔσῃ πλησίον τοῦ πατρικίου Ocoboatou. — 3. 4. 5. 6. 7. — XE : 1. 8. & ((Ἀπηλέως, Νείλου xrA). — 

1.8. — P:8:100 ἁτίου ἱερομάρτυρος "lavouapíov, BeveBévrou [καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν, "Οσσοῦ 

διακόνου πόλεως Μεσσήνης, TTpóxiou διακόνου πόλεως ΤΠοτέλης, Εὐτυχίου τε καὶ ᾿Ακουστίου 

50 διακόνου καὶ τῶν κληρικῶν αὐτοῦ Φαΐστου καὶ Δισιδερίου ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ Τιμοθέου 

᾿Αρχικαμπάνων χώρας !. — 1. 4 (Ἀπήλεως, Νείλου ... ἐν Καισαρείᾳ). --- EF: 1.3.4. — Fa:1.8. & --- 

Fb:1.3.4 — B:1.2.4. — Βῳ : 1. 8. 4. — ΒΡ: 1. 5. ἅ. — T:1. — χω: 1. 8. 4. 7. 8, — 0:1. — 

G:1,— στ: τ: Τροφίμου, Δορυμέδοντος καὶ Σαββατίου. Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες ὑπῆρχον ἐπὶ 

τῆς βασιλείας Πρόβου. Καὶ ὁ μὲν Τρόφιμος καὶ Σαββάτιος εἰσελθόντες εἰς τὸ στάδιον τοῦ θεάτρου τῆς 

55 πόλεως ᾿Αντιοχείας τῆς Πισιδίας καὶ ἰδόντες τοὺς ἕλληνας θύοντας τοῖς εἰδώλοις, προσηύξαντο πρὸς 

τὸν Θεὸν λυτρωθῆναι αὐτοὺς ἐκ τῆς πλάνης. Κρατηθεὶς δὲ ὁ Τρόφιμος παρὰ Βικαρίου τοῦ τῆς πόλεως 

ἄρχοντος, τύπτεται, εἶτα ξέεται καὶ ἐμβάλλεται εἰς φυλακήν. Μετὰ δὲ τὸν Τρόφιμον ἄτεται Σαββάτιος. 

Καὶ ὁμολογήσας τὸν Χριστὸν καὶ αὐτὸς βασανιζόμενος καὶ ξεόμενος παρέδωκε τὸ πνεῦμα, Τρόφιμος 

— 1 εἰσελθεῖν Ba. --- μετ᾽ αὐτῶν om. Ba. — ὃ ἐβλήθη Ba. — τὸ βασάνου Ba. — ": Βα, κατασφάζεται B. — 13 καὶ Ba, ἕως B. 

60 — ! Singula paene nomina a scriptore corrupta, aliis collatis codd. lertor facile corriget. 

Sgrr. 18. 

Srer. 19. 

Szrr. 18. 

Sger. 19, 



Spr. 19. 

ἢ 31. 

Sger, 20. 

Ser. 19. 

Seer, 20, 
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ρηθεῖσα παρὰ γυναικός τινος, ὅτι τὰ ἀνδρὸς εἰς 

αὐτὴν διεπράξατο, καὶ ἀνερευνηθεῖσα παρὰ παρθέ- 

νων καὶ εὑρεθεῖσα φύσει γυνὴ καὶ ἐλέγξασα τὴν 

κατήγορον, εἶτα ἀπελθοῦσα εἰς ᾿Ελευθερόπολιν καὶ 

καταστᾶσα διακόνισσα παρὰ τοῦ éxei*. ἐπισκό- 

που, ἐκρατήθη παρὰ ᾿Αλεξάνδρου ἡγεμόνος καὶ 

πολλὰ τιμωρηθεῖσα, εἶτα εἰς φυλακὴν ἐμβληθεῖσα, 

ἐτελειώθη 5. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupoc Ἰαννουαρίου ἐπισκόπου Βενεβενδοῦ, καὶ 

Σόσσου 1 καὶ Πρόκλου 3 διακόνων πόλεως 

ΠΠοτιόλων, Εὐτυχίου ὃ xoi ᾿Ακουστίου ὁ καὶ 

αὐτῶν διακόνων, καὶ κληρικῶν Φαύστου καὶ 

Δησιδερίου δ, Οὗτος ὁ ἅγιος Ἰαννουάριος ἦν 

ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως ἐπίσκοπος Βενεβεν- 

δοῦ δ’ ἤχθη δὲ εἰς μαρτυρίαν Τιμοθέῳ ἄρχοντι τῆς 

Καμπανῶν χώρας, καταλαβόντι τὴν πόλιν ΤΤοτιό- 

λων καὶ εὑρόντι τὸν ἅγιον ἐν φυλακῇ προδεδεσμη- 

μένον παρ᾽ ἑτέρου ἄρχοντος μετὰ Σόσσου, Πρό- 

κλου 7, Εὐτυχίου καὶ ᾿Ακουστίου 8 τῶν διακόνων" 

ὑφ᾽ οὗ καὶ εἰς κάμινον πυρὸς ἐμβληθεὶς καὶ 

ἐξελθὼν ἀβλαβής, εἶτα νευροκοπηθεὶς καὶ εἰς 

φυλακὴν αὖθις ῥιφεὶς καὶ προοχθεὶς καὶ θηρίοις 

ἐπιδοθεὶς μετά τε τῶν προρρηθέντων διακόνων 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. "Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος ! Εὐ- 

σταθίου koi? Θεοπίστης καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν 

n 

καὶ τῶν δύο κληρικῶν, τῶν εἰς ἐπίσκεψιν αὐτοῦ 

ἐλθόντων, ὕστερον- τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται μετὰ 

τῆς συνοδίας αὐτοῦ. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων Πηλέως, 

Νείλου, ΠΤ αθερμουθίου, Ἠλία καὶ τῶν σὺν ὅ 

αὐτοῖς ἑκατὸν πεντήκοντα. Τούτων oi μὲν ἑκατὸν 

ἀπ’ Αἰγύπτου ὁρμώμενοι, διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 

ἀτάπην τοὺς δεξιοὺς ἐξορυχθέντες ὀφθαλμοὺς καὶ 

τὰς τῶν ἀριστερῶν ποδῶν ἀγκύλας ξίφει διατμη- 

θέντες καὶ πυρὶ καταφλεγέντες, τῇ τῶν μετάλλων 10 

κακοπαθείᾳ παρεδόθησαν. Oi δὲ πεντήκοντα ἐκ 

ΤΙαλαιστίνης - oi? τὰ ὅμοια παθόντες ἐπὶ τῆς χώρας 

Ζωώρας, ἐν: ταῖς ἐρτασίαις τῶν μετάλλων * βλη- 

θέντες καὶ ὕστερον προσαχθέντες τῷ δουκὶ καὶ μὴ 

πεισθέντες, τῷ πυρὶ παραδοθέντες ἐτελειώθησαν. 15 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Τιμοθέου τοῦ ἐν Γάζῃ. Ὃς ὑπῆρχεν ἐκ Παλαι- 

στίνης. ᾿ 

8. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων ᾿Αγαπίου καὶ 

Θέκλας. 20 

*?. Καὶ μνήμη Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, περὶ οὗ προ- 

ἐγράφη ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ παρόντος μηνός. 

8. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου 

ἀποστόλου Θωμᾶ ἐν τοῖς ᾿Αμαντίου. 

AYTQ Κ΄. 25 

Θεοπίστου καὶ ᾿Αγαπίου. Οὗτοι ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Τραϊανοῦ ὑπῆρχον, Ῥωμαῖοι τῷ γένει, 

— * ἐκεῖσε Sa. — 5 τελεῖται κτλ. add. Sa, inter Synaxaria selecta. 

8. — 1 Σῴσου Fa, Sossius seu Sosius in Actis latinis. Cf. G. SchxEurLo, Esame di un codice greco pubblicato nel.tomo 

secondo della. Bibliotheca Casinensis, Napoli, 1876, p. 143 et passim, — ΞΤΤροκούλου Sa, latine Proculus. — ὃ Eutices 20 

latine, — ὁ Διακουτίου 88, latine Acutius. — 5 Δισιδηρίου S. Sa, Δεισιδερίου C. — 6 Βενεβενδιῶν Sa, — ? Προκούλου 

Sa. — 9 "Akourov Sa. 
4. — ὉἹΤηλέως Sa, Τιλέως S, — ? ἀγκύλας Sa, ἀγγύλας S, — " ἐκ ΠΠαλαιστίνης ὄντες Sa. — * μετάλων S. — 5 καὶ om. Sa. 

1. — τ μάρτυρος Sa, — ? τῆς αὐτοῦ Τυναικὸς add. Sa. 

δὲ ὑποδεθεὶς ὑποδήματα σιδηρᾶ, ἀπεστάλη Διονυσίῳ ἄρχοντι τῆς τῶν Συνάδων πόλεως. Ὅστις καὶ 25 

τιμωρησάμενος αὐτόν, ἔβαλεν εἰς φυλακήν. Ὃ δὲ ἅγιος Δορυμέδων ὑπῆρχε, πρῶτος τῆς πόλεως, Καὶ 

ἰδὼν τὸν ἅγιον Τρόφιμον καὶ ἀπελθὼν πρὸς αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, ἐδιδάχθη παρ᾽ αὐτοῦ τὸν λόγον τῆς 

ἀληθείας. Μαθὼν δὲ ταῦτα ὁ ἄρχων καὶ ἀμφοτέρους ἐξαγαγὼν καὶ πολλὰ κολάσας ἀπεκεφάλισεν 

αὐτούς. — 8: Ἰαννουαρίου ἐπισκόπου Βενεβενδῶν καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ Σώσσου καὶ Πρόκλου 

τῶν διακόνων πόλεως ἸΤοτιόλων καὶ Εὐτυχίου καὶ ᾿Ακουστίου τῶν διακόνων καὶ τῶν κληρικῶν 40 

αὐτοῦ Φαύστου καὶ Δεισιδερίου ὃ, Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς Ἰαννονάριος ὑπῆρχε μετὰ τῆς συνοδίας 

αὐτοῦ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ Τιμοθέου ἄρχοντος τῆς Καμπανῶν χύιρας, ἐπίσκοπος Βενεβεν- 

δῶν. “Ὅστις ἄρχων καταλαβὼν τὴν πόλιν ΤΤοτιόλων, εὗρεν ἐν δεσμοῖς κατεχόμενον τὸν ἅγιον Ἰαννουά- 

ριον ἐν τῇ φυλακῇ μετὰ Σῴσσου xoi ΤΙρόκλου ?, Εὐτυχίου καὶ ᾿Ακουστίου τῶν διακόνων, ἤδη ἐγκλει- 

σθεισθέντα παρ᾽ ἑτέρου, τυράννου, ὅντινα ἐξαγαγὼν τῆς φυλακῆς ὁ Τιμόθεος, ἐνέβαλεν εἰς κάμινον 45 

πυρός" καὶ ἐξῆλθεν ἀβλαβής. Εἶτα νευροκοπεῖται καὶ πάλιν ἐμβάλλεται εἰς φυλακήν. Ἐλθόντες δὲ εἰς 

ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἐκ Βενεβενδῶν 5 δύο κληρικοὶ αὐτοῦ, ἐκρατήθησαν xoi αὐτοὶ καὶ συνεδέθησαν τῷ 

ἁτίῳ. Εἶτα ἐκβληθέντες καὶ θηριομαχήσαντες καὶ μηδὲν ἀδικηθέντες, ἔλαβον τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν. 

Καὶ οὕτως ἀπεκεφαλίσθησαν καὶ παρέδωκαν τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ οὗ καὶ ἀπέθανον, τὰς ἁτίας αὐτῶν καὶ 

μακαρίας ψυχάς. — 4: ᾿Απηλαίου, Νείλου, Πατερμουθίου δ, Ἠλία καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. to 

Τούτων τῶν ἁγίων μαρτύρων of μὲν ἑκατὸν ὑπῆρχον ἐκ τῆς Αἰγύπτου. Οἵτινες πιστεύσαντες καὶ τὸν 

Χριστὸν ὁμολογοῦντες τοὺς δεξιοὺς ἐξωρύχθησαν ὀφθαλμοὺς καὶ τῶν ἀριστερῶν ποδῶν τὰς ἀγκύλας 

σὺν τοῖς νεύροις ξίφει διεκόπησαν. Εἶτα ἐμβληθέντες εἰς κάμινον πυρός, κατεκάησαν, Οἱ δὲ πεντήκοντα 

ἐτένοντο ἐκ τῆς ἸΤαλαιστίνης᾽ οἵτινες τὰ ὅμοια παθόντες ἐπὶ τῆς χώρας τῆς λεγομένης Ζωώρας καὶ ἐν 

ταῖς ἐργασίαις τῶν μετάλλων βληθέντες, ὕστερον καὶ αὐτοὶ προσαχθέντες τῷ δουκὶ κοὶ τὸν δεσπότην 55 

ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν μετὰ παρρησίας τρανῶς ἀνακηρύξαντες καὶ ὁμολογήσαντες Θεὸν ὄντα καὶ 

κύριον τῶν ὅλων, πυρὶ παρεδόθησαν καὶ οὕτως ἐτελειώθησαν. — Cb: 1.8.4, — M:1.2.— Mv: 

1,9. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2 (in margine adscript.). 8, 4. — Ἑ : 1.9.— P:i:Eboroffou - 

τοῦ στρατηλάτου xoi τῶν υἱῶν αὐτοῦ ᾿Αγαπίου καὶ Θεοπίστης τῆς τούτων μητρὸς καὶ γυναικὸς αὐτοῦ 60 

— τ (f. supra apparatum ad S. — "ἸΤρώκλου C. — “ἤδει ἐτκλεισθεὶς C. —* Βενεβένδων C. — δΙΤατερμουθείου C. 

1.32. 

61 MENSIS. SEPTEMBER : 62 

ἕλληνες τῇ θρησκείᾳ. Ἐκαλεῖτο, δὲ ὁ μὲν Εὐστά- 

θιος Πχακίδας πρὸ τοῦ πιστεῦσαι, τῇ τοῦ στρα- 

τιῴτου 8 ἀξίᾳ τετιμημένος, ἡ δὲ γυνὴ αὐτοῦ 

Τατιανή. Ἐπεὶ δὲ ἐξ ἐπιφανείας τοῦ Χριστοῦ τῇ 

s τῶν χριστιανῶν πίστει προσῆλθον (ὡς γὰρ ὁ 

ΤΙαῦλος, οὕτω καὶ ὁ Εὐστάθιος οὐρανόθεν τὴν 

κλῆσιν ἐδέξατο, ἀγαθὸς ὧν τοῖς τρόποις καὶ τοῖς 

ἐνδεέσι τὰ πρὸς χρείαν ἐϊπαρκῶν), ἐξ ἐπιβουλῆς 

τοῦ πονηροῦ δαίμονος παραχωρήσει Θεοῦ καὶ 

τὸ δοκιμῇ μυρίαι διαδέχονται τούτους συμφοραί, 

στέρησις τῶν ὄντων, διάξευξις ἀπ' ἀλλήλων, τῆς * 

μὲν κατὰ τὸν ἀπόπλουν τῶν νηπίων δὲ κατὰ τὸν 

ποταμόν, ἐν τῷ διαπερᾶν θηρίων μερισαμένων 

αὐτά. Εὐστάθιος δὲ ἐπὶ τῆς ἀλλοτρίας τῶν φιλτά- 

.. τῶν ὅ ἔρημος προσαίτης τίνεται πεντεκαίδεκα χρό- 

γους. Ἐπεὶ δὲ Θεοῦ προνοίᾳ παρὰ ᾿βασιλέως 

τητηθεὶς καὶ εὑρεθεὶς εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐπανῆλθεν 

εὐδαιμονίαν, γυναικί τε καὶ τέκνοις ἀναγνωρισθεὶς * 

καὶ τρόπαια στησάμενος μέγιστα κατὰ πολεμίων, 

90 εἰς Ῥώμην αὖθις ἀνθυποστρέφει- καὶ θυσίαν τοῖς 

εἰδώλοις διὰ ταῦτα προσενεγκεῖν ἀναγκασθεὶς ? 

παρὰ ᾿Αδριανοῦ ? καὶ μὴ πεισθείς, ταύρῳ χαλκῷ 

πυρωθέντι βάλλεται συνάμα τυναικὶ καὶ τοῖς 

τέκνοις καὶ οὕτως ἐτελειώθη αὐτῶν ἡ μαρτυρία. 

s; Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 

αὐτῶν, τῷ ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Θαλελαίου 1 καὶ ᾿Αρτεμιδώρου ?. Τελεῖται δὲ fj 

αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῶν, τῷ ὄντι 

ἔνδον τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἐν τῷ Κοσμιδίῳ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις * τοῦ μεγίστου ἐν 

ὁμολογηταῖς Ἰωάννου τοῦ Αἰγυπτίου, οὗτινος 

τὴν παρρησίαν μὴ ἐνεγκὼν ó παράνομος Μαξιμια- 

νὸς ἐκέλευσεν ἀναιρεθῆναι 2 μετὰ ? ἑτέρων τεσσα- 

ράκοντα. . 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων 

ἡμῶν 1 καὶ ὁμολογητῶν Ὑπατίου καὶ ᾿Ανδρέου. 

Οὗτοι. χώρας μὲν ἐτύγχανον τῶν Θρᾳκησίων, 

ὥρμηντο δὲ τῆς ἐπαρχίας Λυδῶν ? καὶ ἔν τινι 

φροντιστηρίῳψ παῖδες ὄντες φοιτήσαντες, τὸν 

μονήρη βίον ἠσπάσαντο᾽ καὶ Ὑπάτιος μὲν τὸ τῶν 

μοναχῶν σχῆμα ὑπῆλθεν, ᾿ἈΑνδρέας δὲ τὸν ἀποστο- 

λικὸν κλῆρον ποθήσας ἱεροκήρυξ τῆς ἐκκλησίας 

κατέστη " οὐ νηστείαις δὲ μόνον καὶ ἀγρυπνίαις καὶ 

προσευχαῖς τῶν ἄλλων ἀδελφῶν ἐκράτουν, ἀλλὰ 

καὶ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ ἀγάπης ὑπῆρχον 

ἀνάπλεω 8, Μαθὼν δὲ τὰ περὶ αὐτῶν ὁ πρόεδρος 

Ἐφέσου καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἀτατών, Ὑπόάτιον μὲν 

- ἐπίσκοπον χειροτονεῖ, ᾿Ανδρέαν δὲ πρεσβύτερον. 

"Ἐπεὶ δὲ ὁ. τῆς ἀσεβείας ἀρχηγὸς καὶ μισάγιος 

βασιλεὺς Λέων ὁ Ἴσαυρος ἀνέμαθε τὰ περὶ αὐτῶν, 

αὐτίκα ἐκ τῆς Λυδίας | πρὸς τὴν βασιλεύουσαν 

— 3 στρατηλάτου Sa. -- * τῆς Sa, ταῖς S, — δαὐτὰ Sa, αὐτῶν 8. — 9 γενόμενος add. Sa. — * ἀναγνωρισθεὶς Sa, ἄγνω- 

ρισθεὶς S. — 8 καταναγκασθεὶς Sa. — 9 τοῦ βασιλέως Ἀδριανοῦ Sa. 

2. — 1 Θαλαλαίου Sa. —  Ἀρτεμιδόρου S, Ἀρταιμιδώρου Sa. 

9. 9— 1 τοῦ ἁγίου xoi add. Sa. — ? corr. S, prius ἀφαιρεθῆναι. — 8 καὶ add. Sa. 

4. — 1 fjv oim. Sa. — ? Λυδῶν Sa, Λίδων S, — * ἀνάπλεοι Sa. 

ἐπὶ Τραϊανοῦ βασιλέως ἐν τῇ Ῥωμαίων πόλει. --- Τῆς ἁγίας Θεοτόκου. 9, — τ: 1. ἃ. --- Fa:1.4. 

ph:1.4 — T: 1.— B: Σωσάννης (Sept. 195). --- 1. — Ba: Σωσάννης.--- 1 (contuli cum C). — Ἰσαακίου 

d καὶ Μελετίου (cf. Sept. 215, hic vero dies mensis supra rasuram scriptus). — 4 3: τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 

xoi ὁμολογητοῦ τοῦ Αἰτυπτίρυ, Οὗτος σὺν τῷ μακαρίῳ Σιλβανῷ τῷ ἐπισκόπῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ 

τελειωθεὶς ἐννέα μάρτυσι, τῇ ἀρετῇ καὶ πρὸς Θεὸν' ζήλῳ ὑπερέχων καὶ ἤθους καὶ βίου φιλοσόφου 

τυγχάνων καὶ πᾶσαν γραφὴν ἐπὶ στόματος ἔχων, τῷ Μαξιμιανῷ παραστὰς τῶν ὄψεων πρῶτον ἐστέ- 

ρῆται καὶ τὰς δράσεις ἐκκέκαυται. Καὶ πλείονι παρρησίᾳ χρώμένος ὁμολογῶν τὸν Χριστόν, καυτῆρσι 

40 τὸν πόδα ἀφανισθεὶς καὶ ἐμμένων * τῇ ὁμολογίᾳ Χριστοῦ ἀκλινής, κελεύσει τοῦ Μαξιμιανοῦ τὴν κάραν 

ἀποτέμνεται μεθ᾽ ἑτέρων ἁγίων τὸν ἀριθμὸν τεσσαράκοντα. --- Εὐσεβίου, Νεστάβου κτλ, (— S, 

Sept. 914). — Θεοδώρου τοῦ ἐν ἸΤέργῃ (Sépt. 915). — Bb: Σωσάννης. --- 1. — L:1. 2.—0:1.— 

G:1.4.— €: 1: Εὐσταθίου τοῦ στρατηλάτου καὶ Θεοπίστης τῆς αὐτοῦ γυναικὸς καὶ τῶν τέκνων 

αὐτοῦ ᾿Αγαπίου xai Θεοπίστου. Οὗτος ὅ ἅγιος Εὐστάθιος ? ὑπῆρχε στρατηλάτης ἐν τῇ Ῥωμαίων 

45 πόλει 8 ἐπὶ τῆς βασιλείας Τραϊανοῦ ὁ καὶ ἐκαλεῖτο πρότερον μὲν αὐτὸς ὅ ἸΠλακίδας, f δὲ γυνὴ αὐτοῦ 

Θεοπίστη δ, Τατιανή" πλούσιος ὑπάρχων σφόδρα καὶ ποιῶν ἐλεημοσύνας εἰς τοὺς πτωχοὺς ἔτι ἕλλην 

ἄν 7. Κυνητοῦντι δὲ 8 αὐτῷ μετὰ καὶ ἑτέρων στρατιωτῶν ", ἐφάνη αὐτῷ ἔλαφος μεγάλη καὶ κατεδίωκεν 

αὐτήν 19, Ἤδη δὲ μέλλων κοταφθάσαι αὐτήν, βλέπει ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτῆς τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν 

σταυρὸν λάμποντα ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου 11 καὶ μέσον τῶν κεράτων 1? τὴν εἰκόνα τοῦ κυρίου 

50. ἡμῶν Ἰησοῦ 8 Χριστοῦ. Καὶ φωνήσας ἀνθρωπίνῃ φωνῇ ὁ ἔλαφος εἶπεν "5 «Ὦ ἸΤλακίδα, τί με διώκεις; 

» ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς 1" Χριστός,» Εἴτα 5 βαπτισθείς 7", τοσοῦτον ἐπολεμήθη παρὰ 8 τοῦ διαβόλου, ὥστε 15 

πάντα 39 τὸν πλοῦτον αὐτοῦ 31 ἀπολέσαι 38. καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ αἰχμάλωτον ἰδεῖν καὶ τὰ παιδία 

αὐτοῦ “ὑπὸ θηρίων ἁρπασθέντα "8 καὶ ἑαυτὸν ?* ἐπὶ ξένης πτωχόν' ζητηθῆναι δὲ35 παρὰ τοῦ βασιλέως 

καὶ ἀπολαβεῖν 35 τὴν προτέραν ἀξίαν 57 καὶ πάλιν εὑρεῖν τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία. Μεθ᾿ ὧν ἀναγκο- 

δῦ τὲν μένοιν Ba. — 2 ὁ ἅγιος E. om. Ba. —? év τῇ Ῥωμῆ στρατηλάτης Ba. — * ἐπὶ Τραιανοῦ τοῦ 'βασιλέως Ba. --- 5 Aevó- 

μενος αὐτὸς μὲν Ba. — * Θεοπίστη om. Ba. — * (πλούσιος - iv) διὰ δὲ τὴν ἐλεημοσύνην αὐτοῦ ἠθέλεσεν ὁ Θεὸς σῶσαι 

αὐτὸν Ba. — ὃ γὰρ Ba. — ? μετὰ - στρατιωτιῶν om. Ba.— τὸ ἐφάνη 6 Χριστὸς ἐν σχήματι ἐλάφου Ba. — 11 (ἤδη - ἡλίου) 

- ἔχοντος ἐπὶ τῶν kepdrurv σταυρὸν λάμποντα ὑπὲρ τὸν ἥλιον Ba. — 12 τῶν κεράτων om. hic Ba. --- 18 κυρίου ἡμιῆν. 

"Ἰησοῦ om. Ba. -- 1* (καὶ - εἶπεν) καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ ἐκ τοῦ ἐλάφου λέγουσα Ba. — ! ὁ add. Ba. — ἴδ πιστεύσας οὖν αὐτῷ 

60 καὶ ΒΔ. — ᾿ἴ σὺν τῇ τυναικὶ καὶ τοῖς τέκνοις add. Ba. — 18 ὑπὸ Ba. — 19 ὡς Ba. — 30 μὴ μόνον Ba. — ?! om. Βα. — 53 ἀλλὰ 

add. Ba, — 33 ἁρπαγέντα Ba. — 34 γυμνὸν add. Ba. — δὅ (ξένης - δὲ) ξένης μισθαρνοῦντα καὶ τρεφόμενον᾽ ὃ δὲ Θεὸς 

πάλιν ἐχαρίσατο αὐτῷ καὶ τὴν τυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τὸν πλοῦτον᾽ τητηθεὶς γὰρ Ba. --- ?9 (xoi - ἀπολαβεῖν) ἀπέλαβε 

Βα. — ?! τὸ πρότερον ἀξίωμα Ba. 

Seer. 30, 

f. 825, 

Sgrr. 90. 



meer, 9U. 

Sger. 21. 

Sger. 20. 

Ser. 21. 

63 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM : 64 

αὐτοὺς μετεστείλατο. καὶ εὐθέως τῇ εἱρκτῇ ἐναπερ- 

ρίφησαν- εἶτα χερσὶ παλαμνοίαις ἑλκόμενοι καὶ 

σπαραττόμενοι καὶ ξύλοις" τὰ σώματα τυπτόμενοι, 

ἡμιθνῆτες κατέπεσον " Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας πάλιν ξυρῷ 

ἀποσύρονται τὸ δέρμα τῆς. κεφαλῆς καὶ τὰς ἐπὶ 

MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου προφήτου 

Ἰωνᾷ. Οὗτος ἦν υἱὸς τοῦ ᾿Αμαθὶ ἀπὸ l'ér8 ! ἐκ 

γῆς Καριαθιαρεὶμ3 πλησίον Ἀζώτου πόλεως ἑλλή- 

νῶν" καὶ ἐκβρασθεὶς ἐκ τοῦ κήτους ἀπελθὼν ἐν 

Niwevi? καὶ κηρύξας καὶ ἀνακάμψας οὐκ ἔμεινεν ἐν 

τῇ τῇ αὐτοῦ" ἀλλὰ παραλαβὼν τὴν μητέρα αὐτοῦ 

᾿Ασοῦρ * χώρᾳ τῶν ἀλλοφύλων " παρῴκησεν ἐν ri 

ἔλεγε γὰρ ὅτι’ «Οὕτως ἀφέλω τὸ ὄνειδός μου, 

»' ὅτι ἐψευσάμην προφητεύσας ὃ κατὰ Νινευΐ τῆς 

» πόλεως τῆς μεγάλης.» Οὗτός ἐστιν «ὁ ὅ» υἱὸς 

τῆς χήρας, ὃν ἤγειρεν Ἠλίας ἴ ὁ προφήτης. Ἦν γὰρ 

τότε Ἠλίας ἐλέγχων τὸν ᾿Αχαὰβ καὶ καλέσας λιμὸν 

ἐπὶ τὴν γῆν ἔφυγε" καὶ ἐλθὼν εἰς Σάραυθα ? τῆς 

Σιδονίας 3, εὗρε τὴν χήραν '? μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς 

καὶ ἔμεινε παρ᾽ αὐτοῖς (οὐ γὰρ ἠδύνατο μένειν μετὰ ᾿ 

τῶν ἀπεριτμήτιυν) καὶ εὐλόγησεν αὐτὴν διὰ τὴν 

ξενοδοχίαν αὐτῆς. ἦν γὰρ γινώσκων αὐτὴν ἐκ 

πρώτης. Ἧς καὶ θανόντα τὸν υἱὸν ἤγειρεν: ψκονό- 

unce δὲ ὁ Θεὸς τὸν Ἠλίαν πεινάσαντα ξενισθῆ- 

ναι ὑπὸ τῆς χήρας, ὥστε εὔξασθαι λυθῆναι τὸν 

— 5 ξύλοις τυπτόμενοι Sa, — 5 τῆς Sa. 

τῶν σανίδων εἰκόνας πυρπολουμένας ἄνωθεν τῶν 

κρανίων δέχονται καὶ πίσσῃ χρισθέντες τὰς Ὑενειά- 

δας καὶ διὰ μέσου συρέντες τῆς πόλεως, ἐπὶ τὰ 

μέρη τοῦδ Ξηρολόφου κατασφάττονται, ῥιφθέντες 

βορὰ τοῖς κυσίν. 5 

AYTQ ΚΑ΄, 

αὐχμόν᾽ ὃ καὶ γέγονεν, Ἀναστὰς δὲ μετὰ τὸν λιμὸν 

"luv&c ἐπορεύετο 3} εἰς τῆν Ἰούδα κατὰ οὖν τὴν 

ὁδὸν τέλος λαβούσης τῆς αὐτοῦ μητρός, ἔθαψεν 

αὐτὴν ἐχόμενα τῆς βαλάνου Δεβόρας 13, Αὐτὸς δὲ 10 

κατῴκησεν ἐν γῇ Σενναάρ 13: ἔνθα καὶ ἀποθανὼν 

ἐτάφη ἐν σπηλαίῳ τοῦ Κενεζέου, κριτοῦ γενομένου 

μιᾶς φυλῆς ἐν ἡμέραις τῆς ἀναρχίας. Ἐν δὲ τῷ 

μέλλειν τελευτᾶν ἔδωκε τέρας ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ 

ἐφ᾽ ὅλην τὴν τῆν, ὅτι’ Ὅταν [ἴδωσι (φήσας) 15 

λίθον βοῶντα οἰκτρῶς λεπτὴν φωνὴν καὶ κάνθα- 

pov ἀπὸ ξύλου πρὸς Θεὸν φθεγγόμενον, τότε 

ἐγγίζειν τὴν σωτηρίαν τότε ὄψονται τὴν "lepov- 

σαλὴμ ἠδαφισμένην 12 ὅλην ἕως θεμελίων καὶ εἰς 

αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνη ἥξει ἐν προσκυνήσει Κυρίου 90 

καὶ μεταθήσουσι τοὺς λίθους αὐτῆς κατὰ δυσμὰς 

ἡλίου, καὶ ἐκεῖ ἐστιν fj προσκύνησις τοῦ ἠλειμ- 

μένου διὰ τὸ ? Ἱερουσαλὴμ βδελυχθῆναι 16 ἐν 

ἐρημώσει θηρίων’ καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος πάσης 

πνοῆς. "Hv δὲ ὁ Ἰωνᾶς τὴν κεφαλὴν φαλακρός, 95 

- σιμὸς τὴν γενειάδα καὶ λευκὸς ταῖς θριξί. 

1. — τ᾿ Ἀμαθὶ ἀπὸ Γὲτθ Sa, ᾿Αμαθὴ ἀπογὲτθ 5, Ἰωνᾷ υἱοῦ Ἀμαθὶ τοῦ προφήτου τοῦ ἐκ Γεθχοφέρ IV Reg. 14, 25; 
Eusebii Onomasticon, Lansow, p. 150 : Γεθθαρχοφὲρ ἔνθα ἣν Ἰωνᾶς ὁ προφήτης. --- 5 Καριαθιρείμ Sa, Καριαθμαοῦς, 
Καριαθμαοὺμ én Libellis de Vitis Prophetarum, ΝΈβτιε, p. 24, 25. — ὅ Nuvevt S. — * Ἀσοῦρ S, Ἀσοὺρ Sa, Σοὺρ Nssriz, 30 
L c., Ἀσώρ ... ἄρχουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν ἀλλοφύλων Eusebii Onomasticon, Lansow, y. 76. — ὃ προφητεῦσαι 

S. — 86 om. S, add. Sa. — Τ᾿ Ἡλίας, infra Ἠλίας Sa. — 9 Ἀραυθᾶ Sa, Σαρεφθὰ Vit. prophet, ΝΈΒτι, p. 25, Σαρεπτά, κώμη 
Σιδῶνος Eusebii Onomasticon, Lansow, p. 326. — ? Σιδωνίας Sa, — 1* χήρα 8. — !! ἐπορεύσατο Sa. — 1 δεβόρας 8, δὲ 
βόρας Sa, δεβόρρα al; δεββώρα Gen. 35, S.— 1? Σεναὰρ S. — Κα ἠδαφιμένην Sa. — 15 τὴν add. Sa. — 19 δαελυχθῆναι Sa. 

σθεὶς θῦσαι καὶ μὴ πεισθείς, ἐμβάλλεται εἰς χαλκοῦν βοῦν πεπυρωμένον καὶ τελειοῦται 9, — as 

2. — Σωσάννης (-- S, Sepl. 192). — Cb: 1. 2.. Σωσάννης. M:1.4& — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

«Μαρτίνου» πάπα Ῥώμης, Μαξίμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (Sept. 165). — 8 (Αρτεμιδώρου καὶ Θάλουλ --- 

Μελετίου ἐπισκόπου. --- 8. — Mv : 1, 4. — Μαρτίνου, Μαξίμου κτλ, --- 9, --- Μελετίου. --- 8. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. $a:1.2.3.4.5.6. 7. — H: 1, mutil. — P : 8: Θεοδώρου ἐκ Πέργης 

τῆς ἸΤαμφυλίας ἐπὶ ᾿Αντωνίου βασιλέως καὶ Θεοδώρου ἡγεμόνος, ἕτερος καὶ προγενέστερος ὑπάρχων 4o 

χρόνων o' παρὰ τῶν ἁγίων Θεοδώρων τῶν ἐν ᾿Αμασείᾳ μαρτυρησάντων καὶ ἐν Εὐχαΐτοις καὶ ἐν παντὶ 

τῷ κόσμῳ τιμωμένων ". --- Κοδράτου (Sept. 221), — 5. 7. ---  : Κοδράτου (Sept. 991), ---- Θαλελαίου καὶ 

᾿Αρτεμιδώρου ἐν τῷ Κοσμηδίῳ (Sept. 207). -- Κάστορος καὶ Θεοδώρας πλησίον τῆς Ἰουστινιανοῦ 

γεφύρας (Sept. 185). — 3.4. b. (.. ἐπισκόπου Σιτιεῖς). --- 7. — ἘΔ: Κοδράτου. — Θαλελαίου καὶ 

᾿Αρτεμιδώρου. — Κάστορος καὶ Θεοδώρας. --- 3. 4. 5. 7. — Fb : Κοδράτου, --- Θαλελαίου καὶ Ἄρτεμι- 4s 

δώρου. --- Κάστορος καὶ Θεοδώρας. --- 3. 4. D (ἐπισκόπου Σιτιῆς). --- 7. —B: 5 (Ἰσαακίου καὶ Μελε- 

τίου). --- 3. — Κοδράτου. --- Πρίσκου (cf. Sept. 295). — Ba : Κοδράτου. --- ΤΤρίσκου, --- Bb :5 (Ἰσαακίου 

καὶ Μελετίου). --- Ὑπατίου καὶ ᾿Ανδρέου (Sept. 302), --- Ἰωάννου τοῦ Αἰγυπτίου (Sept. 905). — 
4. 3. — Κοδράτου. --- ΤΙρίσκου. T: Κοδράτου. --- L : 8. (in lemmate vero diei Kobpórov). --Ο: 

Kobpérou. — 3. 5. 7, — G : Κοδράτου. --- 2, — 6: 5 : ᾿Ακακίου ἐπισκόπου τῆς Κύπρου xoi Μελετίου 50 

ἐπισκόπου καὶ αὐτοῦ γεγονότος. Οὗτοι οἱ ὅσιοι καὶ ἅγιοι πατέρες ἡμῶν γεγόνασιν ἐπίσκοποι εἰς ἐκκλη- 

σίας τοῦ Χριστοῦ, εὐλαβεῖς καὶ φοβούμενοι τὸν Θεόν. Εἶχον δὲ ἀκατάπαυστον ἔργον τοῦ διδάσκειν τὸν 

λαὸν τὰ θεῖα λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ἐλεεῖν κοὶ δανείζειν ὅλην τὴν ἡμέραν οὐ μόνον τὸν ἄρτον αὐτῶν 

ἀλλὰ καὶ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Οὕτω δὲ πορευόμενοι καὶ λειτουρζοῦντες ἀμέμπτως ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 

καὶ τὰς ἀναιμάκτους θυσίας προσευχὰς φέροντες αὐτῷ, ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθησαν καὶ παρέδωκαν τὰς ss 

ἁτίας αὐτῶν καὶ μακαρίας ψυχὰς τῷ Κυρίῳ. Τὰ δὲ σώματα ᾿αὐτῶν ἐτάφησαν ἐν τοῖς τόποις, ἐν οἷς 

ἕκαστος ἐπεσκόπησεν, --- 3: Θεοδώρου τοῦ ἐν ἸΤέργῃ τῆς Παμφυλίας μαρτυρήσαντος. Οὗτος ὁ ἅγιος 

μάρτυς Θεόδωρος ἦν ἐπὶ ᾿Αντωνίου τοῦ βασιλέως καὶ ἡγεμόνος Θεοδότου, προγενέστερος ὑπάρχων 

το 98 (kai πάλιν - τελειοῦται) εἶτα διαγνωσθεὶς χριστιανὸς ἐνεβλήθη εἰς χαλκοῦν βοῦν πυρακτωθέντα. σὺν τὴ γυναικὶ καὶ 
τοῖς τέκνοις καὶ ἐτελειώθη Ba. 

1 lege τὸν dtov Ocóbupov ... μαρτυρήσαντα κτλ. 
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2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἰωνὰ 

πρεσβυτέρου, τοῦ. Σαββαΐτου, Οὗτος δ' ὅσιος 

πατὴρ γέγονε Θεοδώρου καὶ Θεοφάνους τῶν ὅμο- 

λογητῶν, ὧν τὰ πρόσωπα ἐπεγράφη παρὰ τῶν 

$ εἰκονομάχων, “Ὅστις Ἰωνᾶς 2 ἀπελθὼν ἐν τῇ τοῦ 

ἁγίου Σάβα λαύρᾳ καὶ μοναχὸς γενόμενος, ἄταν 

εὐλαβὴς ἀποκαταστὰς καὶ εἰς τὸ ἄκρον φθάσας 

τῶν ἀρετῶν, τὴν ἀγάπην, τῷ τοῦ πρεσβυτέρου 

ἀξιώματι τιμηθεὶς καὶ θαυματοβρύτων χαρίτων 

10 τοῦ πνεύματος ἐμφορηθείς, ἐν τήρᾳ ? καλῷ τὸν 

βίον ἀπέλιπεν. . 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Θεοδώρου τοῦ ἐκ Πέργης 1 τῆς Παμφυλίας. 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ "Avruvivou βασιλέως καὶ Oco- 

15 δότου 5 ἡγεμόνος, προγενέστερος τοῦ ἁγίου Θεο- 

δώρου, τοῦ ἐν ᾿Αμασείᾳ 8 καὶ -Εὐχαΐτοις *, μαρτυ- 

ρήσας πρὸ ἐτῶν ἑβδομήκοντα: ^Qv δὲ τὴν ἡλικίαν 

εὐμήκης, τὴν ὄψιν ἀγαθός, τὴν ῥώμην τενναῖος, 

εἰς τήρωνας ἐστρατεύθη᾽ πλέον δὲ τῇ τοῦ Χριστοῦ 

90 στρατείᾳ σεμνυνόμενος, διεβλήθη καὶ προσήχθη 

τῷ ἡγεμόνι’ καὶ παρρησιασάμενος τὴν εὐσέβειαν 

καὶ καταχλευάσας " τοὺς αὐτοῦ θεοὺς καὶ τὴν ἐπ᾽ 

αὐτοῖς θεολογίαν ἐλέγξας ὡς αἰσχράν, τύπτετα! 

σφοδρῶς καὶ ἐπὶ ἐσχάρας πεπυρακτωμένης τίθε- 

95 toi καὶ πώλοις ἀτρίοις συνδεθεὶς σύρεται καὶ εἰς 

9. — 1! om. Sa. — ? om. 88. --- 8 γήρει 88. 

κάμινον ἀναφθεῖσαν μετὰ τῶν συνεπομένων αὐτῷ 

στρατιωτῶν Σωκράτους * καὶ Διονυσίου 

ἀπορρίπτεται' οἵτινες ἔνδον τῆς καμίνου λόγχαις 

κατεσφάτησαν, ὅτι ἀβλαβεῖς ἐν αὐτῇ ἵσταντο. Ὁ 

δὲ ἅγιος Θεόδωρος ἐξελθὼν τῆς καμίνου καὶ 

σταυρῷ προσπαγεὶς καὶ διαρκέσας ἡμέρας τρεῖς, 

ἐν ἀγαλλιάσει τὸ: πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. Ὃν 

θεασαμένη fj μήτηρ: Φιλίππα θεαρέστως ἐκπε- 

πνευκότα καὶ τὸν Χριστὸν ἀνακηρύξασα Θεὸν ἀλη- 

θινόν,τῇ διὰ ξίφους τομῇ συνετελειώθη. 

4, Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύρων. 

Εὐσεβίου, Νεστάβου, Ζήνωνος τῶν αὐτα- 

δέλφων καὶ Νέστορος καὶ Βούσιρι 1. Οὗτοι ἐπὶ 

τῶν χρόνων Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου κρυπτό- 

μένοι, ὑπὸ τῶν ἑλλήνων συνελήφθησαν. Μαστι- 

γοῦνται οὖν καὶ ἐγκλείονται καὶ μυρίαις κακώσεσιν 

ὑποβάλλονται, πῆ μὲν πρηνεῖς, πῆ δὲ ὕπτιοι ἑλκό- 

μένοι καὶ τῷ ἐδάφει προσρηγνύμενοι καὶ παιόμε- 

vot, οἱ μὲν λίθοις, οἱ δὲ ξύλοις" ἀλχὰ καὶ γυναῖκες 

τῶν ἱστῶν ἐξιοῦσαι κερκίσιν οὐτοὺς κατεκέντουν " 

καὶ μάγειροι θερμὰ 2 καχλάζοντα ἐκ τῶν λεβήτων 

ἁρπάζοντες, τούτοις αὐτοὺς κατέκαιον καὶ ταῖς 

σούβλαις διέπειρον. Ἐπεὶ δὲ αὐτοὺς διεσπάραξαν 

καὶ τὰς κεφαλὰς συνέτριψαν, ὡς καὶ τὸν ἐγκέφα- 

λον χαμαὶ ῥεῖν, ἤγαγον αὐτοὺς πρὸ τοῦ ἄστεος καὶ 

8. — 1 ἸΤέρσης Sa. — ΞΘεοδώτου S. — 5 Sa, Ἀμασία S, — * Εὐχαΐτοις Sa, Εὐχαΐτων S. — 5 καὶ διαμυκτηρίσας add. Sa. 

— $ Σοκράτους S. . 
4. — ! Βούσουρι 88, Βούσιριν scribit Βοζομεκοβ, H. E. Y, 14, 4. — 5 θερμὰ Sa, θερμῷ S. 

30 τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ ἐν ᾿Αμασίᾳ μαρτυρήσοντος ἔτη ἑβδομήκοντα. Ἐξελέγη δὲ καὶ προσεγράφη εἰς 

τὴν τῶν τηρόνων στρατείαν διὰ τὸ νέος εἶναι. καὶ τὴν ἡλικίαν μέγας καὶ τὴν ὄψιν ἀγαθός, Ὁ δὲ κατε- 

φρόνησε τῆς ἐπιγείου στρατείας λέγων Óri* « Ἐγὼ τῷ ἐπουρανίῳ βασιλεῖ Χριστῷ τῷ Θεῷ μου ἐστρα- 

» τεύθην διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος καὶ τῷ ἐπὶ γῆς βασιλεῖ δουλεύειν οὐ θέλω. » Διὰ τοῦτο ἐκρατήθη 

παρὰ τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἠναγκάσθη ξ προσκυνῆσαι τοῖς εἰδλοις. Μὴ πεισθεὶς δὲ πολλοῖς ὑποβάλλεται 

35 τιμωρίαις καὶ εἰς κάμινον ἐμβάλλεται καὶ ὑγιὴς ἐξῆλθεν " ὅθεν ἐπίστευσαν σὺν αὐτῷ καὶ δύο στρατιῶται 

Σωκράτης καὶ Διονύσιος. Ἐν τῇ καμίνῳ δὲ ὄντων καὶ προσευχομένων, παρεγένετο καὶ fj μήτηρ 

αὐτοῦ Φιλίππα ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας". καὶ κρατήσας αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν ἀπεκεφάλισεν, εἶτα καὶ τοὺς 

στρατιώτας. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐπὶ σταυροῦ κρεμάσας τὸν ἅγιον Θεόδωρον ἀνεῖλε. Καὶ οὕτως ἐτελειώθη- 

σαν. — Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου xai ἱερομάρτυρος Κοδῥάτου τοῦ ἐν Μαγνησίᾳ καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ, 

40 Οὗτος ὁ ἅτιος Κοδράτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς. βασιλείας Δεκίου καὶ Οὐαλερίου ἐπίσκοπος τῆς πόλεως 

Μαγνησίας. ᾿Ακούσας δὲ ὅτι Δέκιος διατρίβει ἐν τῇ πόλει Καισαρείας, παρεγένετο 5 ἀπὸ Μαγνησίας 

εἰς Νικομήδειαν πρὸς τὸ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἐν toig φυλακαῖς. ὑπάρχοντας ἁγίους. ᾿Απελθὼν δὲ καὶ 

ἐπισκεπτόμένος αὐτοὺς καθ᾽ ἡμέραν’ καὶ παρακαλῶν προθύμως μαρτυρεῖν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ, ἐκρατήθη 

παρὰ τοῦ τῆς Νικομηδείας ἀνθυπάτου. Καὶ παραστὰς ἐνώπιον αὐτοῦ μετὰ καὶ τῶν λοιπῶν μαρτύρων, 

35 πρῶτον ἤλετξε τὴν τῶν εἰδώλων πλάνην. “Ὅθεν τυφθεὶς ἰσχυρῶς, εἶτα ξεσθεὶς τὰς πλευρὰς ἐνέβλήθη 

εἰς φυλακήν. Καὶ μετὰ ὀλίγας ἡμέρας, ἀπελθόντος τοῦ ἀνθυπάτου εἰς Νίκαιαν, ἀπήχθη ὁ ἅγιος δέσμιος 

μετὰ τῶν λοιπῶν μαρτύρων’ καὶ πάλιν τύπτεται ἰσχυρῶς καὶ πάλιν σύρεται eig; Καισάρειαν καὶ ἐμβάλ- 

λεται εἰς κάμινον πυρός" καὶ ἀβλαβὴς ἐξελθὼν ἐκ τῆς καμίνου, ἐτελειώθη διὰ τοῦ ξίφους καὶ παρέδωκε 

τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ (Sept. 2291). — ΤΤρίσκου. Οὗτος ὁ ἅγιός ΤΤρίσκος χριστιανὸς ὧν καὶ παρρησίᾳ 

50 τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν διδάσκων καὶ θαρσοποιῶν μὲν πάντας τοὺς χριστιανοὺς καὶ πρὸς τὸ μαρτύριον 

παρακαλῶν, πολλοὺς δὲ τῶν ἑλλήνων νουθετῶν πρὸς τὸν Χριστὸν ἐπέστρεφε καὶ ἐβάπτιζε. Κατηγο- 

ρηθεὶς ὃ παρὰ τῶν ἑλλήνων καὶ παρὰ τῶν ἱερέων τῶν εἰδώλων ὅτι τοὺς θεοὺς ὑβρίζει καὶ χλευάζει, 

καὶ τῶν βασιλικῶν προσταγμάτων καταφρονεῖ καὶ πάντα ἀναπείθει τοῦ μὴ προσκυνεῖν τοῖς εἰδώλοις 

καὶ κηρύττειν τινὰ θεὸν ἐσταυρωμένον, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ ἡγεμόνος καὶ σφοδρῶς τιμωρηθεὶς καὶ 

55 τυφθείς, εἶτα κρεμασθεὶς καὶ τὰς πλευρὰς ὠρυχθεὶς koi μετὰ ξιφῶν κατακεντηθείς, τέλος τὴν κεφαλὴν. 

ἀπετμήθη καὶ παρέδωκε τὴν μακαρίαν καὶ ἁγίαν αὐτοῦ ψυχὴν τῷ Κυρίῳ (cf. Sept. 332). —— Τῶν ὁσίων 

πατέρων ἡμῶν Ὑπατίου καὶ ᾿Ανδρέου. Οὗτοι Λυδῶν χώρας ὄντες καὶ ἔν τινι φροντιστηρίῳ παῖδες 

ὄντες φοιτήσαντες, ὁ μὲν Ὑπάτιος τὸν μονήρη βίον ὑπέρχεται, ᾿Ανδρέας δὲ τῷ κλήρῳ τῶν ἀναγνω- 

στῶν ἐγκαταλέγεται. Οὐ νηστείᾳ δὲ μόνον καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ εὐχῇ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν ἐκράτουν *, ἀλλὰ 

60 1 ἀναγκάσθη C. — ? παρεγένοτο C. — ? κατηγορήθη C. — ! ἐκράτων C. 
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κάμινον ἐξάψαντες và σώματα αὐτῶν κατέκαυσαν 

καὶ τὰ περιλειφθέντα τῶν ὀστῶν ἔρριψαν αὐτόθι, 

καμήλων καὶ ὄνων ὀστοῖς ἀναμίξαντες. Καὶ οὕτως 

ἐπληρώθη αὐτῶν ἡ μαρτυρία. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰσαακίου ἐπισκόπου Σίτης τῆς Κύπρου. 

Τούτῳ ἔργον fjv διηνεκὲς 1 f εὐλάβεια καὶ τὸ 

φοβεῖσθαι τὸν Κύριον καὶ κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ 

πορεύεσθαι, ἔτι δὲ καὶ τὸ διανέμειν ὅλην τὴν ἡμέ- 

MHNI TQ 

4. ᾿Ἄθλησις τοῦ ἁγίου iepoudprupog xol dmo- 

στόλου Κοδράτου. Οὗτος ἀρχαῖος καὶ πολυΐστιυρ 

ἀνὴρ ófmápxuv, ἐν ᾿Αθήναις, εἶτα ἐν Μαγνησίᾳ 

τὸν λόγον τοῦ Κυρίου κατήγτειλε ἢ καὶ πολλοὺς 

φωταγωτγήσας ὅ τοῖς δόγμασι ὅ, πρὸς φῶς θεο- 

γνωσίας ἐπανήγαγεν. “Ὅθεν ἐξ ᾿Αθηνῶν τῆς αὐτοῦ 

ποίμνης ὑπὸ τῶν διωκτῶν ἀπελαύνεται, πρότερον 

λίθοις βληθεὶς καὶ πυρὶ καὶ ποιναῖς ἄλλαις ὕστε- 

ρον δὲ ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ τοῦ Αἰλίου 4 τὸν στέφανον 

τοῦ μαρτυρίου κομίζεται ", 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

ραν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῷ roig πένησιν. Εἰς δὲ τὸ 

τῆς ἀρχιερωσύνης φθάσας ἀξίωμα καὶ λαὸν περι- 

οὐσιον τῷ Χριστῷ περιποιησάμενος, ἐν εἰρήνῃ 

καταλύει τὸν βίον. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῆς ἁγίας μάρτυρος Βάσ- 

σης! τῆς Tupíac. 

7. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Μηνᾶ, τῆς πλησίον οὔσης τῆς "Axpo- 

πόλεως. 

AYTQ KB'. 

ἐπιτήδευμα δὲ 8 αὐτῷ τοῦ βίου κήπου τεωργία καὶ 

ἐπιμέλεια ἀφ᾽ οὗ τοῖς ξένοις κοινὰ προετίθει τὰ 

ὄντα, Οὐ μόνον δὲ τοῦ αἰσθητοῦ κηπίου ἐπεμε- 

λεῖτο, ἀλλὰ καὶ τὴν τῆς ψυχῆς φιλοκαλίαν * περὶ 

πλείονος ἐποιεῖτο. Ὃ δὴ καὶ ἐς ἀεὶ" ἔργον ποιούμε- 

νος, οὐκ ἔλαθε μὲνδ τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνον, 

οὐκ ἔλαθε δὲ br' αὐτοῦ καὶ τὸν τότε κρατοῦντα " 

ἀλλὰ καὶ οὗτος. ὡς Χριστοῦ δοῦλος γνήσιος 

ἐμηνύθη. Καὶ δὴ ἐλθόντες οἱ τοῦτον τιμωρήσον- 

τες δήμιοι, παρ᾽ αὐτῷ ἀγνοουμένῳ ἐπιξενοῦνται 

καὶ ἀναπαύονται ἴ, Πυνθανομένῳ δὲ αὐτούς, 

Φωκᾷ τοῦ κηπουροῦ. Οὗτος ἐκ πόλεως ἐγεγόνει ' τίνες εἶεν καὶ τίνος χάριν κατέλαβον, γνωρίζουσιν 

Σινώπης, ἀρχαίας καὶ κατὰ τὸν ΤΤόντον γνωρίμου "αὐτῷ τὴν αἰτίαν καὶ ὅτι Φωκᾶν τὸν κηπουρὸν 

5. — ! διηνεκὶς S. 
6. — ! Βάσσης Sa, Βάσης 8. 

1. — τ κκαταγτέλλων Sa. —? φωταγωγῶν sa. — ? τῆς eoo. 

add. 8a, inier Synaxaria selecta. 

— ! χέτονε Sa, — " καὶ γνωρίμου κατὰ ΤΤόντον Sa. — ὃ δὲ om. Ba, — * φιλοκαλλίαν S; — ? ἐσαΐ S. — 9 μὲν Sa, δὲ 

S, — ! διαναπαύονται Sa. 
. 

slac «ctl. Sa; — Αἰλίου Sa, 'EMou S. — 9 τελεῖται κτλ. 

καὶ πάσῃ ταπεινοφροσύνῃ καὶ σωφροσύνῃ xoi ἀγάπῃ. ΠΙαρ᾽ " ὧν ὁ πρόεδρος Ἐφεσίων μαθών, Ὑπάτιον 

μὲν ἐπίσκοπον χειροτονεῖ, ᾿Ανδρέαν δὲ πρεσβύτερον. Ἐπεὶ δὲ Λέων ὁ μισάγιος βασιλεὺς τὰ περὶ αὐτῶν 

μαθών, ὡς" αὐτοὺς μετεκαλέσατο, εἱρκτῇ ἐναπέθετο. Καὶ μετὰ ταῦτα προσέταξε καὶ τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς 

ἀποδαρῆναι" καὶ τὰς ἁγίας εἰκόνας παμπόλλας οὔσας κατὰ τῆς κεφαλῆς ἀναφϑείσας ἐδέξαντο καὶ 

πίσση χρισθέντες τὰς γενειάδας διὰ μέσης τῆς πόλεως ἐσύραντοϊ, τὰ πνεύματα αὐτῶν εἰς χεῖρας Θεῷ 

ἐπαφέντες (Sept. 90). -- 0b: 5 (Ἰσαακίου καὶ Μελετίου). -- 3. — Κοδράτου. --- Πρίσκου. --- M : 1.2. 

Κοδράτου. — Εὐσεβίου τοῦ ὁμολογητοῦ (Sept. 38). --- 4 (Εὐσεβίου, Νεστάβου καὶ Ζήνωνος). — 

5΄ (Ἰσαακίου καὶ Μελετίου). — Πρίσκου. --- rursum 5: τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Ισαακίου ἐπισκόπου 

Κύπρου. --- Τῶν ἁγίων ἕξ μαρτύρων ὑπασπιστῶν ὄντων Μαξιμιανοῦ. --- Mv : 1. 2. — Kobpárov. — 

Εὐσεβίου. — 4 (Εὐσεβίου, Νεστάβου, Ζήνωνος). — 5 (Μελετίου xoi Ἰσακίου), — Πρίσκου. — 

rursum 5. — Τῶν ἁγίων ἕξ μαρτύρων. --- Mr : Κοδράτου. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add. : Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ μνήμη ἐν τῷ σκευσφυλακίῳ τῆς 

ἁγιωτάτης μετάλης ἐκκλησίας, ἔνθα καὶ ἡ ἁγία αὐτοῦ κάρα ἀπόκειται. 9. 8, 4. ὅ.6. -- H : 6. 8. 4. 

Ἰωνὰ (Sept. 21). — "luvà πρεσβυτέρου. (Sept. 315). — P:3: Φωκᾶ ἐν Σινώπῃ τῇ πόλει. “Ὅτε ἡ 

περιστερὰ ἐκαθέσθη ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, στέφανον ἐπιθεῖσα ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ λέγουσα αὐτῷ * «Tlorpióv 

» σοι κεκέρασται καὶ δεῖ σε αὐτὸ ἐκπιεῖν, » οὗ καὶ κατηξιώθη τυχεῖν, ἐπὶ Τραϊανοῦ βασιλέως ξίφει καὶ 

πυρὶ τελειωθείς. --- Ἰωνὰ (Sept. 31), — Ἰωνᾶ (Sept. 915). --- 4 (Πρίσκου καὶ Νικολάου). --- FF : Ἰωνᾶ. --- 

"luv. — 3. — Fa: "luvà. --- Ἰωνᾶ. --- 3. — Fb : Ἰωνᾷ, --- Ἰωνᾶ, --- 3, --- B: 3. — Ἰωνᾶ (Sept. 311). — 

Ἰωνᾶ (Sept. 215). — ΒΑ: 3. Ἰωνᾶ. --- Ἰωνᾶ. — Bb : 3. — Ἰωνᾶ. Ἰωνᾶ, — T:3.— L:6.3. 4. 

"luv&, — Ἰωνᾶ, --- O : Ἰωνᾷ (Sept. 211). — 3. — Ἰωνᾷ (Sept. 315). — ἃ (male habitus hac die vix legi 

potest). — €: 3: Φωκᾶ τοῦ ἐν Σινώπῃ ". Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς Φωκᾶς ὑπῆρχεν ἀπὸ Σινώπης ? τῆς 

πόλεως υἱὸς Ταμφίλου ὃ τοῦ ναυπητοῦ καὶ Μαρίας. Τ]αιδίον δὲ ἔτι ὑπάρχων ἐδέξατο ἐκ τοῦ Θεοῦ 

θαυμάτων χαρίσματα, ὥστε δαίμονας ἀπελαύνειν, νεκροὺς ἐγείρειν, ἀσθενοῦντας ποιεῖν ὑγιεῖς, πλοῖα δὲ 

κινδυνεύοντα ἐν τῆ θαλάσσῃ διασώζειν. ᾿Απελθὼν ἀπὸ Σινώπης ἢ εἰς ᾿Αμασίαν τὴν πόλιν τὰ ὅμοια 

διεπράξατο, εἶτα εἰς Ἀμισόν᾽ κἀκεῖ ὁμοίως μυρία θαύματα ἐπετέλεσεν. Καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν παρεγένετο 

εἰς Σινώπην πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν τονέων αὐτοῦ καὶ διὰ τὴν ἐνάρετον αὐτοῦ πολιτείαν ἐπίσκοπος 

προχειρίζεται Σινώπης καὶ πολλοὺς τῶν ἑλλήνων ἐπιστρέφων ἐβάπτιζεν. Ἐν μιᾷ δὲ τῶν ἡμερῶν ὑπάρ- 

xovtog αὐτοῦ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐλθοῦσα περιστερὰ ἐκάθισεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ " 

-- 5 fegenihui potius περὶ, - -- * forte supplendum ἑαυτὸν, -- * ἔσυραν G. 

τ Συνώπη C. --- ἘΣυνώπης C.— ? Ἰαμφύλου C. 
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ζητοῦσι τιμωρῆσαί τε καὶ. τὴν κεφαλὴν ἀποτεμεῖν. 

Ὡς δέ: «Αὐτὸς ἐγώ εἰμι» ἤκουον καί « Ἰδού, 

» πληρώσατε τὰ προστεταγμένα», θάμβει συνε- 

σχέθησαν καὶ τὰς ψυχὰς ἐπλήγησαν καὶ τὴν φιλο- 

ξενίαν ἠδέσθησαν. Ἐκεῖνος δὲ δραμὼν καὶ τὸν 

ἴδιον τάφον σὺν τοῖς ἐνταφίοις εὐτρεπίσας 9 ὑπο- 

στρέφει. Καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς πρὸς τὴν τόλ- 

μαν τῆς ἀναιρέσεως, τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται καὶ 

τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρατίθεται. Τὸ δὲ τίμιον 

αὐτοῦ λείψανον χριστιανοὶ ἀνελόμενοι καὶ τῷ 

προευτρεπισθέντι τάφῳ προσάξαντες, vaóv μεζα- 

λοπρεπῆ ἀνετείραντες, ἐν αὐτῷ σεβασμίως τοῦτο 

κατέθεντο ὃ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις ἑτέρου  Φω κᾶ ἱερο- 

μάρτυρος. Ὃς ἐτένετο υἱὸς ΤΤαμφίλου ναυπηγοῦ 

καὶ Μαρίας xarà τὸν ΤἸΤόντον Σινώπης. Εὐθὺς δὲ 

ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων | τῇ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

χάριτι θαύματα ἐπετέλει παράδοξα, δαίμονας ἀπε- 

3 [1 

60 

Aobvuv καὶ νεκροὺς ἐγείρων, ἄχρις "Apaoeíac ? 

ἀπερχόμενος καὶ ᾿Αμισοῦ ?, διδάσκων τε καὶ θαυ- 

ματουργῶν: ἐξ ὧν ὑποστρέψας εἰς τὴν ἰδίαν 

πατρίδα Σινώπην, ἐπίσκοπος ταύτης χειροτονεῖ- 

ται. ἸΤαρέτεινε δὲ θαυματουργῶν μέχρις ἐσχάτης 

πολιᾶς καὶ ἐμυήθη τὸ συμβησόμενον αὐτῷ τοῦ 

μαρτυρίου τέλος, περιστερᾶς τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ 

καθεσθείσης καὶ στέφανον περιθείσης καὶ ávOpu- 

πίνως αὐτῷ φθεγξαμένης καὶ εἰπούσης" «Ποτήριόν 

» σοι κεκέρασται καὶ δεῖ σε αὐτὸ πιεῖν.» Οὗ καὶ 

κατηξιώθη τυχεῖν ἐπὶ Τραϊανοῦ βασιλέως, ξίφει 

καὶ πυρὶ τελειωθείς. ΤΤολλὰ δὲ καὶ μετὰ τὴν αὐτοῦ 

πρὸς Θεὸν ξ ἐκδημίαν γεγόνασι θαύματα παρ᾽ 

αὐτοῦ. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μάρτυ- 

ρείῳ αὐτοῦ, τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ σεπτοῦ ἀποστο- 

λείου τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ 

᾿ΙἸωάννου ὅ, πλησίον τῆς ἁγιωτάτης * μεγάλης 

ἐκκλησίας, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Πρίσκου, Μαρτίνου καὶ Νικολάου, Οὗτοι 

διαβληθέντες τοῖς ἕλλησιν, ὡς τὸν ἐσταυρωμένον 

Θεὸν ἀληθινὸν κηρύττοντες, ξέονται ὑπ᾽ αὐτῶν 

τὰς πλευρὰς ἕως βάθους καὶ μετὰ ξιφῶν κατακεν- 

τοῦνται καὶ τέλος τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται, 

Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν Βλαχέρναις. 

5. Τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Δρουσίλλης Ἷ, θυγατρὸς γετονυΐας Τραϊανοῦ τοῦ 

βασιλέως, καὶ τῶν σὺν αὐτῇ πέντε γυναικῶν. 

8. Καὶ σύναξις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 

πέραν ἐν Χρυσοπόλει. 

— 8 εὐτρεπίσας τάφον ἐνταφίοις Sa. --- ? ἀνεγείρουσι καὶ ἐν τοῦτω κατιθέασιν Sa. 

8. — ! ἁγίου add. Sa, — 5 Ἀμασίας 84, --- ? Ἀμεσοῦ Sa. — * Κύριον Sa. — 5 τοῦ θεολόγου «dd. Sa. — δ om. Sa, 

5. —  Δρουσίλλης 82, Δρουσίλης S. 

« φωκᾶ, δοῦλε Χριστοῦ, ποτήριόν Got κεκέραστοι᾽ καὶ ἀπόκειταί σοι αὐτὸ πιεῖν 5. » Ὅθεν ἀκούσας περὶ 

αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς Τραϊανὸς ἀποστείλας καὶ κρατήσας αὐτὸν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν καὶ παρέδωκε τῷ 

πυρί. --- 4: Τῶν ἁγίων Μαρτίνου καὶ Νικολάου, — Ἰωνᾶ. Οὗτος ὑπῆρχεν υἱὸς τοῦ ᾿Αμαθῆ ἐκ 

πόλεως Καριαθιαρείμ. Οὗτος προσετάχθη παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀπεχθεῖν καὶ κηρῦξαι εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν 

ὅτι’ « τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευὴ ὃ καταστραφήσεται.» Παρακούσας δὲ τοῦ προστάγματος, ἠβουλήθη 

φυγεῖν. Εἶτα ἀγριαιθεῖσα᾽ ἡ θάλασσα ἠπείλει καταπιεῖν τὸ πλοῖον. “Ὅθεν λαβόντες αὐτὸν οἱ ναῦται, 

ἔρριψαν εἰς τὴν θάλασσαν. καὶ κατέπιεν αὐτὸν τὸ κῆτος. Καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐξήγαγεν αὐτὸν ὑγιῆ. 

Εἶτα ἀπελθὼν εἰς Νινευή, ἐποίησε τὸ πρόσταγμα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνακάμψας εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, παρέλαβε 

τὴν μητέρα αὐτοῦ. Καὶ ἀπελθὼν κατῴκησεν ἐν τῇ ᾿Ασοῦρ χώρᾳ τῶν ἀλλοφύλων ἠσχύνετο γὰρ εἰς τὴν 

ἰδίαν κατοικεῖν γῆν διὰ τὸ ψευσθῆναι τὴν προφητείαν αὐτοῦ τὴν κατὰ Νινευὴ τῆς πόλεως. 'O γὰρ 

φιλάνθρωπος Θεὸς ἰδὼν τὴν τῶν Νινευητῶν μετάνοιαν, οὐκ ἐπήγαγε τὸν θάνατον αὐτοῖς. Μετὰ δὲ 

τελευτὴν τῆς μητρὸς ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν Σαραάρϑ, Ἐκεῖσε δὲ πολλὰ προφητεύσας περὶ τῆς παρουσίας 

τοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ Ἱερουσαλήμ, ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη ἐν τῷ σπηλαίῳ Κενεζαίου * (Sept. 321}. --- Τοῦ 

ὁσίου "Iu vá τοῦ πρεσβυτέρου καὶ Σαβαΐτου, πατρὸς Θεοδώρου καὶ Θεοφάνους τοῦ ποιητοῦ καὶ ὁμολο- 

γητῶν, Οὗτος ὁ ὅσιος Ἰωνᾶς ὁ πρεσβύτερος ὑπῆρχε πατὴρ Θεοδώρου τοῦ ὁσιτωτάτου καὶ μακαριωτάτου 

ὁμολογητοῦ τοῦ γραπτοῦ, οὗτινος τὸ πρόσωπον ἐπέγραψεν Λέων 6 Καβαλλίνος ὁ εἰκονομάχος, διὰ τὸ 

μὴ ἀρνήσασθαι τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἁγίαν εἰκόνα, καὶ Θεοφάνους τοῦ ποιητοῦ τῶν 

κανόνων καὶ ὁμολογητοῦ. Ὅστις Ἰωνᾶς ἀπελθὼν ἐν τῇ τοῦ ἁγίου Σάβα λαύρᾳ καὶ μοναχὸς γετονὼς καὶ 

ἄκραν εὐλάβειαν κτησάμενος καὶ πολλὰς ἀρετὰς κατορθώσας, πάντοτε νηστεύων καὶ προσευχόμενος τὸν 

Θεόν, δυσωπῶν ὑπὲρ τῆς χριστιανικῆς καταστάσεως καὶ ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν βασιλέων ἡμῶν καὶ ὑπὲρ. 

εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἐν γήρᾳ καλῷ τὸν βίον ἀπέλιπε, παραδοὺς τὴν ἁγίαν αὐτοῦ καὶ τρισμα- 

καρίαν ψυχὴν Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν καὶ ταφεὶς ἐν τῇ αὐτῇ λαύρᾳ (Sept. 219), — 

Εὐσεβίου, Neotáfou καὶ Ζήνωνος xoi τῶν σὺν αὐτοῖς. Ofrtveg ἐπὶ τῶν χρόνων ᾿Ιουλιανοῦ τοῦ 

παραβάτου κρυπτόμενοι, ὑπὸ τῶν ἑλλήνων συνελήφθησαν. Μαστιτοῦνται οὖν καὶ ἐγκλείονται" καὶ 

μυρίαις κακώσεσιν ὑποβάλλονται πῆ μὲν πρηνεῖς, πῆ δὲ ὕπτιοι ἑλκόμενοι καὶ τῷ ἐδάφει προσρηγνύ- 

μενοι καὶ παιόμενοι, οἱ μὲν λίθοις, οἱ δὲ ξύλοις τούτοις βάλλονται. Ἐπεὶ δὲ αὐτοὺς διεσπάραξαν καὶ 

τὰς κεφαλὰς συνέτριψαν, ὡς καὶ τὸν ἐγκέφαλον χαμαὶ ῥεῖν, ἤγαγον αὐτοὺς πρὸ τοῦ ἄστεως καὶ κάμι- 

νὸν ἀνάψαντες τὰ σώματα αὐτῶν κατέκαυσαν καὶ τὰ περιλειφθέντα τῶν ὀστῶν ἔρριψαν αὐτόθι, 

καμήλων καὶ ὄνων ὀστοῖς ἀναμίξαντες (Sept. 912). --- (Ὁ : 3. 4 (τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικολάου). --- 

Ἰωνᾶ. — Ἰωνᾶ, --- M : 8, 3. 8 (Δρουξίλης ... καὶ τῶν σὺν αὐτῇ πέντε κανονικῶν). --- Καὶ μνήμη roO 

ἁτίου μάρτυρος Ἰσαάκ. --- 4 (καὶ τοῦ ἁγίου Μαρτίνου). --- Mv : 3. 2. 5. — Ἰσαάκ, — 4 (Maprivou). — 

Mr :3 : ἱερομάρτυ ρος Φωκᾷ τοῦ θαυμοτουργοῦ τοῦ ἐν λουτρῷ σφοδρῶς πυρωθέντι τελειωθέντος. 

— ὁ ποιεῖν C, — 5 Νυνευὴ C. — 6 ifa C, οἱ in. cod. Marehaliano, Kzsrtg, p. 24. — ἸΚενεζέου ibid. 
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MHNI TQ AYTQ ΚΓ'. 

- 4. 'H σύλληψις τοῦ ἁγίου Ἰὼ ἄννου προφήτου 

προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ τοῦ Σωτῆρος, ἣν εὐηγ- 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

᾿Ανδρέου, Ἰωάννου, Πέτρου καὶ Ἀντωνίνου, 

γελίσατο τῷ πατρὶ αὐτοῦ τῷ προφήτῃ καὶ ἱερεῖ 

Ζαχαρίᾳ ἔνδον τοῦ ναοῦ θυμιῶντι ὁ θεῖος ἀρχι- 

στράτητος εἰττών « Εἰσηκούσθη fj δέησίς σου », 

τῶν ἐν ᾿Αφρικῇ τελειωθέντων κατὰ τοὺς χρόνους 

Βασιλείου μὲν 1 τὴν Ρωμαίων βασιλείαν ἰθύνον- 

τος, τῆς δὲ ᾿Αφρικῆς ἁπάσης τῶν ᾿Αγαρηνῶν 

ἐκράτει καὶ ἐτυράννει ὁ ὠμότατος ᾿Αβραχήν. Οὗτος 

πορθήσας τὰς Συρακούσας 2 (αὕτη “δέ ἐστιν ἡ 

μητρόπολις 5 Σικελίας) ἐκεῖθεν ἠγάγετο Ἰωάννην 

ἅμα τοῖς παισὶν αὐτοῦ Tférpu καὶ ᾿Αντωνίνῳ *, 

ὡς ἐκ τούτου προμηνύεσθαι διὰ τὸ παράδοξον τοῦ 

τε γήρως καὶ τῆς στειρώσεως καὶ τὴν κύησιν τῆς 

Ἐλισάβετ 1 τὸν θεῖον xol παρθενικὸν τῆς πανα- 

χράντου καὶ θεοτόκου Μαρίας τόκον καὶ καθ᾽ ὃν 5 

μῆνα ἤρξατο συλλαμβάνειν᾽ κατὰ γὰρ τὸ εὐαγγέ- 

λιον ἔνδον ! ὄντι εἰς τὰ ἅτια τῶν ἁγίων τῷ Ζαχα- 

ρίᾳ ἄγτελος ὥφθη καὶ εἶπε περὶ τοῦ τόκου τοῦ 

Ἰωάννου: κατὰ δὲ τὰς γραφάς, ὅτι καὶ ἅπαξ εἰσήρ- 

χετο εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὁ ἀρχιερεὺς καὶ ποτὲ 

ἐν τῷ μηνὶ τῷ Γορπιαίῳψ τῆς σκηνοπητίας καὶ τῆς 

νηστείας τῶν Ἰουδαίων. εἰ τοίνυν μετὰ τὸν l'op- 

πιαῖον μῆνα, ὃς λέτεται σεπτέμβριος, ἀρχὴν ἔλαβε 

συλλαμβάνειν fj Ἐλισάβετ, καθὼς ἀποδέδεικται, 

εὔδηλον, ὅτι τὸν θεῖον καὶ παρθενικὸν τῆς mava- 

χράντου καὶ θεοτόκου Μαρίας τόκον προμηνύει. 

Γίνεται δὲ f| τοιαύτη σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ 

αὐτοῦ προφητείῳ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Σφωρακίου 3. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁτίου Εὐσεβίου 

τοῦ ὁμολογητοῦ. Ὃς κρατηθεὶς ὑπὸ τοῦ τῆς Φοι- 

νίκης ἄρχοντος ἠρωτήθη καὶ εὐθὺς ἐπὶ ξύλου 

ἀναρτᾶται καὶ ξέεται τὰς πλευράς, εἶτα τριχῶν 

ὑφάσμασιν ἅλατι μιτεῖσι τὰ τραύματα ἀνάξέεται, 

εἶθ᾽ οὕτως τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. 

παῖδας ἔτι ἀώρους ? τυγχάνοντας " οὖς καὶ mapau- 

τίκα ἐκέλευσεν τοῖς ὁ ᾿Αγαρηνῶν ἐκπαιδεύεσθαι 

μαθήμασι. Ἐπεὶ δὲ εἰς ἄνδρας ἐτέλουν καὶ φρο- 

νήσει καὶ τῇ ἄλλῃ ἀρετῇ πολλοὺς ὑπερεῖχον, 

ἀτασθεὶς ér' αὐτοῖς ὁ Βελίαρ, γενικὸν μὲν "Avru- 

νῖνον *, σακελλάριον δὲ τὸν TIérpov προχειρίζεται. 

Οὗτοι δὲ κρυφίως μὲν ἐχριστιάνιζον; εἰς τὸ φανε- 

ρὸν δὲ τὰ τῶν Σαρακηνῶν ὑπεκρίνοντο. "AM οὐκ 

ἔλαθον γνοὺς γὰρ τοῦτο ὁ ᾿Αβραχὴν καὶ μανείς, 

τοὺς πόδας αὐτῶν ξύλῳ ἀσφαλισάμενος ξύλοις 

ἁδροῖς αἰκίζει' τετρακοσίας τοίνυν λαβὼν κατὰ τῶν 

ποδῶν ὃ μακάριος ᾿Αντωνῖνος 5 καὶ τούτους κατα- 

κλασθεὶς * ηὐχαρίστει τῷ Θεῷ" εἶτα ὄνῳ ἐπιβιβά-: 

ζεται καὶ κατὰ τοῦ σάγματος σχοινίοις δεδεμένος | 

διὰ μέσης τῆς πόλεως θεατρίζεται. Πέτρος δὲ 

γυμνωθεὶς ῥάβδοις τὸν τένοντα αὐτοῦ καὶ τὴν 

κοιλίαν αἰκίζεται καὶ τῇ εἱρκτῇ ἀποτίθεται. Ἐξα - 

ταγὼν δὲ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς εἱρκτῆς, τοὺς βραχίονας 

ἀπὸ τῶν ὥμων καὶ τὰς χεῖρας ξύλοις ἀγρίοις 

1. — ! τῆς Ἐλισαβὲτ κύησιν Sa. — 5 ὃν Sa, fjv S. — * Σπαρακίου S, Σφαρρακίου Sa, Σφωρακίου S ad d. 24 aug. Copmus, 

De aedif. Houn., p. 82 : τὸν ἅτιον Θεόδωρον τὰ Σφωρακίου Σφωράκιος πατρίκιος ἔκτισεν, Cf. HazsEt, Corp. leg. p. 256. 

3. χρόνους καθ᾽ obc Βασίλειος μὲν Sa. — ? Συρακούσας Sa, Συρρακούσας S. — ? μητροπόλει 8, 88. — ὁ Ἀντωνίῳ 

S. — ὅ ἀόρους S, ἀώρας Sa. — " τῶν add, Sa. — * Ἀντώνιον S. — 8 Ἀντῴνιος S. — ϑκαταθλασθεὶς Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa :1. 2. 3. & 6. — H: 1: Τὸ νέον ἔτος xoi ἧ σύλληψις τῆς ἁγίας 

Ἐλισάβετ. --- 5. 4. — P : ὅ. 4. 1: Τὸ νέον ἔτος καὶ ἡ σύλληψις τῆς ἁγίας Ἐλισάβετ. --- F: 1.2. 8. 5. 

4.8. — Fa. : 1.9. 8. 5. 4. 6 (Περσίας). — Fb:1. 2.3.5.4.6. — B:1.5. 4 — Ba :1.5.4 2(— S). 

8 (-- 5). — Bb:1.5.4 2.8. —T:1. — L:1: Τὸ νέον ἔτος καὶ ἡ σύλληψις τῆς ἁγίας ᾿Ελισάβετ, ὅτε 

συνέλαβεν τὸν προφήτην πρόδρομον καὶ βαπτιστὴν Ἰωάννην. Γίνεται δὲ fj τοιαύτη σύναξις ἐν τῷ 

ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ προφητείῳ τῷ ὄντι ἐν τοῖς TTapaxelov!, —5. 4, — O0: 1: Τὸ νέον ἔτος καὶ ἡ σύλληψις 

κτλ, —5.— 6:1,.9.3. —06:1:/H σύλληψις τῆς ἁγίας Ἐλισάβετ ὅτε συνέλαβε τὸν προφήτην καὶ 

πρόδρομον καὶ βαπτιστὴν Ἰωάννην. Οὗτος ὁ ἅγιος Ζαχαρίας ὁ προφήτης ὑπῆρχεν ἱερεὺς τῶν 

Ἰουδαίων. Εἰσελθὼν δέ ποτε εἰς τὸν ναὸν τοῦ θυμιᾶσαι, εἶδε Γαβριὴλ τὸν ἄγγελον τοῦ Θεοῦ ἱστάμενον 

ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος" καὶ ἐφοβήθη φόβον μέγαν καὶ ἐταράχθη σφοδρῶς, ᾿Ιδὼν 

δὲ αὐτὸν ὁ ἄγγελος ὅτι ἐφοβήθη, εἶπε πρὸς αὐτόν" « Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς 

» σου, καὶ ἡ ruv. cov Ἐλισάβετ γεννήσει Gov υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην καὶ ἔσται 

» χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται,» Ὁ δὲ Ζαχαρίας εἰδιῦς, ὅτι 

αὐτός ἐστι γέρων καὶ fj γυνὴ αὐτοῦ τραῦς, ἀπεκρίθη πρὸς τὸν ἄγγελον καὶ εἶπε’ « Κύριε, κατὰ τί 

» γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ fj γυνή μου προβεβηκυῖα.» Καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ó 

ἄγτελος καὶ eimev: ἁ Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ó παρεστηκιὺς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ’ καὶ. ἀπεστάλην εὐσγγελί- 

» σασθαί σοι ταῦτα᾽' καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἕως οὗ γεννηθῇ ὁ υἱός σου.» 

Καὶ ἦν μὴ λαλῶν. Συνελήφθη οὖν παραχρῆμα ὁ πρόδρομος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅτε ἐγεννήθη, ἐδόξασαν 

τὸν Θεὸν & μήτηρ αὐτοῦ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. --- 2: Εὐσεβίου ὁ. Οὗτος εὐσεβὴς ὧν καὶ φιλόθεος, 

κρατεῖται ὑπὸ τοῦ τῆς Φοινίκης ἄρχοντος" καὶ ἀναγκασθεὶς ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν καὶ θῦσαι τοῖς 

εἰδώλοις καὶ μὴ πεισθεὶς ἀλλ᾽ ἐλεγχθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἰσχυρῶς, κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου καὶ κατακαίεται τὰς 

πλευρὰς καὶ ἁλσὶν αὐτὰς ἐν τριχίνοις ὑφάσμασιν ἀνατρίβεται. 'Qc δὲ καὶ ταύτῃ τὴ τιμωρίᾳ ὑπούργει τὸ 

σῶμα, ἔφησεν ὁ δικαστής" « Οὐ νικήσεις τὴν τοῦ δημίου χεῖρα οὐδὲ τὸ ξίφος ἠκονημένον.» Καὶ ταῦτα 

εἰπόντος αὐτοῦ καὶ ἀποφηναμένου αὐτοῦ, ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη, παραδοὺς τῷ. Κυρίῳ τὴν ἁγίαν 

αὐτοῦ ψυχήν, --- ὅ : Ἡραΐδος. Ἡ ἁγία παρθένος καὶ ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ *Hodig ὑπῆρχεν ἐκ τῆς 

1! (f. supra, lin. 29. — ΣΕὐσεβείου C. 
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καταθλᾷ, ἔπειτα τοὺς μηροὺς αὐτῶν καὶ τὰ σκέλη 

καὶ τοὺς πόδας ὡσαύτως συνέτριψεν, ὡς ὅλον μὲν 

τὸ ὀστῶδες ἁπαλυνθῆναι, τὸ σαρκῶδες δὲ χυλω- 

θὲν καὶ τῷ αἵματι συμφυραθὲν ἀπονεκρωθῆναι. 

5 Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνθράκων πλήθη ἀθροίσας καὶ 

αὐτοῦ τῶν δοράτων διαδυομένων, πίπτει ὁ μακά- 

ρῖος κατὰ τῆς τῆς, μαχαίρᾳ τὴν τιμίαν ἀφαιρεθεὶς 

κεφαλήν καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτῶν ἡ μαρτυρία. 

4. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ὁσίων γυναικῶν 

Ξανθίππης καὶ ἸΤολυξένης τῶν αὐταδέλφων, 

αἵτινες ὑπῆρχον | ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος, Tfi! 

Ἱσπανῶν χώρας ^ Qv fj? μὲν Ξανθίππη γυνὴ ὑπῆρχε 

ΤΙρόβου ἀνδρός, τὴν ἀρχὴν ἰθύνοντος τῆς χώρας. 

Αὕτη ἐμαθητεύθη παρὰ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, 

κατὰ τὴν χώραν ἐνδημήσαντος 2, καὶ παραίτιος 

γέγονε πίστεως καὶ σωτηρίας καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς 

καὶ ἑτέροις πολλοῖς, Ἡ δὲ ἸΤολυξένη πρὸ τοῦ βαπ- 

τίσματος ἡρπάγη παρά τινος ἐν διαφθοῤᾷ' ἀλλὰ 

χαλκέα προσκαλεσάμενος, εἶτα εἰσφυσᾶν 15 τῇ 

σφοδρᾷ τῶν ἀνθράκων πυρᾷ (πλησίον γὰρ. αὐτῶν 

ἦν) προστάξας, σιδηρᾷ λαβίδι καὶ πετυρακτωμένῳ 

σιδήρῳ τῶν αἰδοίων αὐτῶν ἐκέλευσε T! καὶ τῶν 

10 λοιπῶν τοῦ σώματος μερῶν ἀποτεμεῖν καὶ τοῖς 

τῶν μακαρίων στόμασιν ἐμβαλεῖν, ὅπως τὰς σάρ- 

xag αὐτῶν καταφάτωσι. Τούτων ἐν τούτοις τελειω- 

θέντων, τὸν πατέρα αὐτῶν Ἰωάννην ἑλκύσας πρὸς 

ἑαυτὸν καὶ τῇ λαιᾷ χειρὶ τὸν τράχηλον ἀντανακλά- χάριτι Θεοῦ ἄφθορος ἔμεινε, τάχα’ πολλῶν συμπε- 

σόντωνδὍ αὐτῇ δυσχερῶν. Ἤκουσε δὲ καὶ τοῦ ἀπο- 

στόλου Tlérpou παραπλέουσα καὶ πάλιν τοῦ ἀπο- 

στόλου Φιλίππου ἐν τῇ Ἑλλάδι γενομένη καὶ 

πολλὴν ἀνάψας, κατέκαυσεν ἅμα τῶν ἁγίων τὰ ἔσχατον τοῦ ἀποστόλου ᾿Ανδρέου, ὃς καὶ ἐβάπτι- 

σώματα. Τὸν δὲ μακάριον ᾿Ανδρέαν, γηραιὸν ὄντα σεν αὐτήν. Τ]ολλῶν δὲ πιστευσάντων bU αὐτῆς, 

20 πάνυ τὴν ἡλικίαν, χρόνοις πολλοῖς καθειρχθέντα παραλαβοῦσα ᾿Ονήσιμον τὸν ἀπόστολον, ὥρμησεν 

ἐπὶ τὴν πατρίδα αὐτῆς Ἱσπανίαν μετὰ τὸν πολὺν 

Jj σας, τὴν ἰδίαν αὐτοῦ μάχαιραν ἔπηξεν ἐν τῷ 

φάρυγγι" καὶ οὕτω σπαίροντα ἐπάνω τῶν ἰδίων 

τέκνων ἀφεικέναι 13 τὸ πνεῦμα᾽ εἶθ᾽ οὕτως πυρὰν 

καὶ λιμῷ καὶ δίψει καὶ γυμνότητι καὶ ταλαιπωρίαις 

τεταριχευμένον καὶ μὴ πειθόμενον τῷ κυνί, τί ποιεῖ ἐκεῖνον πλοῦν καὶ τὰς ἀπείρους φυγάς, συνεπαγο- 

6 θήρ; ἵππῳ ἐπιβὰς καὶ ἀκόντιον λαβών, κατευθὺ μένην ἔχουσα καὶ τὴν Ῥεβέκκαν *, μεθ᾽ ἧς ἐβα- 

τὸν ἅγιον εὑρὼν κατὰ τοῦ στήθους αὐτοῦ ἐνέπηξεν 

?5 αὐτό, Ἐπεὶ οὖν ὁ ἅγιος εὐχαριστήσας ἔρρηξε 

φωνὴν πρὸς τὸν Θεόν, αὖθις ἐκ τῶν ὄπισθεν ὁ 

πτίσθη᾽ καὶ κατέλαβε. τὴν ἑαυτῆς ἀδελφὴν Ξανθίπ- 

πῆν᾿ αὗται ὃ τὸν ὑπόλοιπον βίον καλῶς ἀνύσασαι 

καὶ πολλὰς δυνάμεις ἐπιδειξάμεναι, ἐν εἰρήνῃ πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησαν. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

μιαιφόνος παριὼν ἑτέρῳ τοῦτον ἔβαλε κατὰ τοῦ 

νώτου πελτῷ" καὶ οὕτω κατὰ τῶν σπλάγχνων 

— Y! εἰσφυσσᾶν S. — 1: ἐκέλευε Sa. — 1? ἀφεῖναι Sa. 
90 4. — 1 ἐκ τῆς Sa, — " ἡ Sa, oL 5. — 9 ἐνδημήσαντος Sa, δημήσαντος S. — τάχα om. Sa. — ὃ ἐμπεσόντων Sa, — ὃ συνε- 

πομένην Sa. — * 'PeBékav Sa. — ὃ τοίνυν add. Sa. 

Αἰγυπτίων χώρας καὶ πόλεως ᾿Αλεξανδρείας, ΤΤλέοντος δὲ εἰς τὸν αἰγιαλὸν τῆς πόλεως ᾿Αλεξανδρείας 

τοῦ ἡγεμόνος, καὶ ἔχοντος μεθ᾽ ἑαυτοῦ πλῆθος χριστιανῶν δεσμίων, πρεσβυτέρων, διακόνων, μοναζόν-- 

τῶν, ἁγίων γυναικῶν καὶ παρθένων, εἶδεν αὐτοὺς ἡ μακαρία Ἡραῖς ἔτι γεμίζουσα ὕδωρ καὶ τὸ ἅγιον 

35 σχῆμα περιβεβλημένη τῶν μοναζουσῶν καὶ ἠρώτησε τὰς παρθένους ὅτι διὰ τί ἐν δεσμοῖς κατέχονται; 

Αἱ δὲ παρθένοι εἶπον ὅτι᾽ « Διὰ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ τὰ δεσμὰ περικείμεθα, ὅπως ὑπὲρ αὐτοῦ μαρτυ- 

» ρήσωμεν καὶ σωθῶμεν".» ὅθεν παρεκάλεσε τὸν κομενταρήσιον ἡ ἁγία "Hpotc, καὶ συνέδησε καὶ αὐτὴν 

μετὰ τῶν λουτῶν ἁγίων, Καταλαβόντες οὖν τὴν ᾿Αντινοούπολιν καὶ πολλὰ τιμωρηθέντες παρὰ τοῦ 

ἡγεμόνος καὶ μὴ πεισθέντες θῦσαι τοῖς εἰδιίύλοις, διὰ ξίφους ἐτελειώθησαν ἅπαντες. --- 4 ; Ξανθίππης 

40 καὶ Πολυξένης. Αὗται ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Κλαυδίου Καίσαρος ἐκ πόλεως ὁρμώμεναι τῆς 

Σπανίας. Καὶ ἣ μὲν Ξανθίππη γυνὴ ἐτύγχανε ΤΙρόβου ἀνδρὸς τὴν ἀρχὴν ἐπέχοντος ὃ τῆς χώρας, Ἡ δὲ 

Πολυξένη πρῶτον μὲν ἤκουσε τοῦ ἀποστόλου ἸΤέτρου καὶ πάλιν τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου καὶ ἔσχατον 

«τοῦ ἀποστόλου 'Avópéou: ὅστις καὶ ἐβάπτισεν αὐτὴν κατὰ τὴν Ἑλλάδα παραγεναμένην παρά τινος 

ἁρπάσαντος αὐτήν, ἀλλὰ μὴ διαφθείραντος Θεοῦ χάριτι. ᾿Ανακάμψασα δὲ ἐπὶ τὴν πόλιν αὐτῆς Σπανίαν 

45 μετὰ παρθένου τινὸς ὀνόματι Ῥεβέκκας, ἥτις ἦν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, εὗρε τὴν αὐτῆς ἀδελφὴν Ξανθίππην 
διαλάμπουσαν ἐν ταῖς ἀρεταῖς" καὶ διδάξασαι πολλὰς τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν, ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθησαν. - 
83: ᾿Ἀνδρέου, Ἰωάννου, Πέτρου, ᾿Αντωνίου τῶν ἐν ᾿Αφρικῇ τελειωθέντων. Κατὰ τοὺς χρόνους 

Βασιλείου τοῦ εὐσεβοῦς βασιλεύοντος, ᾿Αβράχημ * ὁ τῶν ᾿Αγαρηνιῶν ἔξαρχος πορθήσας τὰς Συρακού- 
σὰς Ἰωάννης ὅ ἅμα τοῖς υἱέσι ΤΠέτρῳ «xoi ὃ» Ἀντωνίῳ ἐκ Σικελίας εἰς ᾿Αφρικὴν εἰσάγεται: οὗς τοῖς 

80. Ἀγαρηνῶν ἐκέλευσεν ἐκπαιδεύεσθαι μαθήμασιν. Οἱ εἰς ἄνδρας αὐτῷ τελεῖν κατοφθέντες, δημοσίας τινὰς 
διοικεῖν φροντίδας κελεύονται' ὑποκρινόμενοι μὲν τὴν τῶν Σαρακηνῶν μιαρὰν καὶ βέβηλον θρησκείαν 7, 
ὅλως δὲ τῷ Θεῷ προσανέχοντες καὶ συχνὰς ἐλεημοσύνας τοῖς ἐνδεέσι παρέχοντες" ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔλαθον 
φυλακῇ βάλλονται ξύλῳ τοὺς πόδας πεδοῦνται, ῥάβδοις κατὰ τῶν ποδῶν αἰκίζονται’ ὅθεν τριακοσίας 
πληγὰς δεξάμενος ᾿Αντώνιος ὄνῳ τε ἐπικαθεσθεὶς πομπεύεται ἐπὶ μέσης τῆς πόλεως. ΤΤέτρος δὲ κατὰ 

55 τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ τένοντος ῥάβδοις αἰκίζεται καὶ τῇ εἱρκτῇ δίδοται" ἔπειτα τοὺς βραχίονας καὶ τὰς 

χεῖρας, τὰ σκέλη καὶ τοὺς πόδας ξύλοις θλῶνται καὶ πεπυρωμένῃ ὃ πυράγρᾳ τὰ αἰδοῖα τοῦ σώματος 
ἀποτέμνονται, «ἃ *» xat τῷ στόματι προσάγονται, Ἐπὶ τούτοις δὲ τῶν ἁγίων τελειωθέντων, ὁ πατὴρ 
αὐτῶν Ἰωάννης μοχαίρᾳ πληγεὶς κατὰ τοῦ φάρυγγος, καὶ αὐτὸς ἀφῆκε τὸ πνεῦμα. Τὰ δὲ σώματα αὐτῶν 

— "ἐπέχων C. — * Braehimus in Vita S. Eliae iunioris, Act. S8., Aug. t. HI, p. 501, Abrami rex Sarracenorum, Lupus 
δῦ rnorosPaTAmuus ad an. 901, M. G. Scr. V, p. 53. — δ Ἰωάννη C. — δ om. C. — Τμιαρᾶ ... θρησκεία 6, -- ὃ πεπυρωμένα C. 
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Ἡραΐδος 1 τῆς παρθένου, τῆς τῶν Αἰγυπτίων διαφόροις συναξαρίοις εἴς τε τὰς πέντε ὅ καὶ εἰς 

χώρας ὁρμωμένης ἐν τόπῳ ἐπιλεγομένῳ Τάμα. 

ΤΙροεγράφη δὲ τὰ κατ᾽ αὐτὴν ἐν τῇ πέμπτῃ τοῦ 

αὐτοῦ μηνός" fj αὐτὴ δέ ἐστι, κἂν εὑρίσκεται ἐν 

MHNI ΤΩ 

4. Ἄθλησις τῆς ἁγίας πρωτομάρτυρος ἐν γυναιξὶ 

καὶ ἀποστόλου Θέκλας 1. Αὕτη γέγονεν ἐκ πόλεως 

Ἰκονίου ?, μητρὸς Θεοκλείας τῶν εὐγενῶν καὶ 

ἐνδόξων. Κατηχήθη δὲ τὸν λόγον τῆς πίστεως παρὰ 

Παύλου τοῦ θείου ἀποστόλου, διδάσκοντος ἐν τῷ 

τοῦ Ὀνησιφόρου οἴκῳ. Ἦν δέ, ὅτε προσῆλθε τῇ 

πίστει, ἐτῶν δεκαοκτιί, μνηστευθεῖσα Θαμυρίδι" 

τῷ δὲ θείῳ ἔρωτι μᾶλλον γενομένη κάτοχος, περι- 

φρονήσασα καὶ μητρὸς καὶ μνηστῆρος, τῷ ἸΤαύλῳ 

ἠκολούθησε" καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τενομένη ἐν "Avrto- 

χείᾳ τῆς Πισιδίας ὃ καὶ τῷ τῆς πόλεως ἡγεμόνι 

ἐμφανισθεῖσα, ; θηρίοις ἐκδίδοται' μείνασα δὲ τῆς 

ἐξ αὐτῶν λύμης ἀλώβητος, ὡς καὶ πρότερον τῆς 

καμίνου, εἰς ἣν ἀπερρίφη ἐν ᾿κονίῳ, ἐκ νεφέλης 

ὕδατος καὶ χαλάζης αὐτῇ ἐκχυθέντων καὶ πολλοὺς 

τῶν ἀπίστων διαφθειράντων, ἐπὶ πλεῖον ἐπέτεινεν 

ἑαυτὴν τῷ τοῦ Χριστοῦ πόθῳ“ ἦν γὰρ αὐτὸς ὁ 

Χριστὸς ἐν εἴδει ΤΤαύλου φανεὶς αὐτῇ. Ταύτης δὲ 

λεγούσης πρὸ τοῦ ἐπιβῆναι τοῦ πυρός" «Ὡς μικρο- 

» ψύχῳ καὶ dyevvei πάντως οὔσῃ ἦλθε ITaoAoc 

» ὀφθῆναί uot, » ὃ Χριστὸς tig οὐρανοὺς ἀνήει 

τὰς εἴκοσι τρεῖς ὅ. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ; μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Περσίσσης ", 

ΑΥ̓ΤΩ ΚΔ', 5 

ὁρώσης αὐτῆς" καὶ ταῦτα uiv? πρὸ τοῦ ἐπιβῆναι 

τοῦ πυρός: πρὸ δὲ τοῦ θηρίοις ἐκδοθῆναι ἐν 

Ἀντιοχείᾳ Φαλκωνίλλαν ὃ τὴν θυγατέραΤρυφαίνης, 

θανοῦσαν καὶ ἑλληνίδα οὖσαν τῇ πίστει, μετήνεγκε 

διὰ προσευχῆς ἐπὶ τὸν χορὸν τῶν δικαίων᾽ fjv τὰρ 10 

f Φαλκωνίλλα τοῦτο αἰτησαμένη δι᾿ ὀνειράτων 

Τρύφαιναν τὴν 7 οἰκείαν μητέρα’ ὡς δὲ τῶν Onptuv, 

ἄρκτου Te καὶ λεαίνης καὶ λέοντος παραδόξως 

ἀπηλλάγη, ἰδοῦσα λάκκον μεμεστωμένον ὕδατος 

καὶ φῴώκας ἔχοντα ἐν τῷ ὕδατι, καθῆκε τῷ λάκκῳ 15 

ἑαυτὴν εἰποῦσα" « Βαπτίζομαι ἐν τῷ ὀνόματί σου, 

» κύριε Ἰησοῦ Χριστέ.» Τῇ ὑστέρᾳ τῆδε ἡμέρᾳ 

ἀμέλει ὃ καὶ θηρίων ἑτέρων τῷ λάκκῳ ἐπιβληθέν- 

τῶν, πυρὸς καὶ ἀστραπῆς φέγγος ταῖς φώκαις 

ἐπιφανὲν νεκρὰς πάσας ἀναπλεῦσαι (ὡσαύτως καὶ 30 

τὰ θηρία) πεποίηκε" τὴν Θέκλαν δὲ νεφέλη πυρὸς 

ἐπισκιάσασα, οὐ μόνον ἄψαυστον αὐτὴν ἐποίησεν, 

ἀλλὰ καὶ γυμνὴν θεωρεῖσθαι οὐ παρεῖχέ τινι’ ὕστε- 

ρον δὲ προσδεθεῖσα καὶ ταύροις καὶ ὑπεράνω 

πάντων τενομένη " καὶ πολλοὺς πρὸς τὴν πίστιν 25 

ἐπιστρέψασα καὶ ἐν Μύροις τῆς Λυκίας γενομένη 

5. -- ! Ἠροῖδος 5, Ἱεραΐδος Fa.— ? ifa. & 

6. — καὶ 8a. — ? ΤΙερσίας Fa: 

1..--- ! Θέκλης — 3 Εἰκονίου Sa. — ὃ Tficgibiac Sa. -- * πλέον Sa. 8 μὲν om. Sa. 8 Φαλκωνίλαν Sa. — ἴ τε 

&, — * ἀμέλλει S. — " (ταύροις - γενομένη) ταύροις ἀγρίοις καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις Xdpirt Χριστοῦ ὑπερνικήσασα 54. 30 

πυρὶ παρεδόθησαν. Ὁ δὲ μακάριος ᾿Ανδρέας ἔτεσι πλείστοις τῷ δεσμωτηρίῳ προσταλαιπωρήσας, 

ὥσπερ τις σκοπὸς στὰς λόγχῃ μιᾷ κατὰ τοῦ στήθους βάλλεται καὶ ἑτέρᾳ κατὰ τοῦ νώτου, καὶ πεσιὼν 

ἐπὶ τῆς τῆς τὴν κεφαλὴν τέμνεται" καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτῶν fj μαρτυρία. --- Cb : 1: τὸ νέον ἔτος 

καὶ ἡ σύλληψις κτλ. — 2.5.4. — M: 13,5. 1 — Mv: 1.3.5. 4 — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. — H : 1. — P:1d. — Τῆς ἀτίας μάρτυρος Tlépong (Sept. 235). — 35 

F:l Fa:1. Fb:1. B:1. Ba:1. Bb:í T: L:1. O : 1, ita des. : 

ἐτένετο δὲ ὁ πᾶς χρόνος αὐτῇ ἔτη ἐνενήκοντα, ὡς εἶναι μετὰ τὸ προσελθεῖν αὐτὴν τῇ πίστει ἔτη δύο καὶ 

ἑβδομήκοντα, ἐν οἷς τὸν καλὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς εἰς Χριστὸν διήνυσεν πίστεως. Τελεῖται δὲ fj ταύτης 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Κριθοπωλίοις᾽, τῆς κατὰ συνήθειαν «λιτῆς 5» ἀπερχο- 

μένης ἐν τῷ Φόρῳ καὶ μετὰ τὴν ἐκεῖ συνήθη εὐχὴν ἐν τῷ πανσέπτῳ αὐτῆς διαβαινούσης ναῷ. — 40 

G:1. — €: 1, mutil. — Cb: 1. — Τῆς ἁγίας μάρτυρος Πέρσης. — M : 1. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Κόπριος. Οὗτος ἐν κοπρίᾳ ἐγεννήθη, ἔξω τῆς μονῆς τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου τοῦ κοινοβιάρχου, παρὰ 

τυναικὸς διωκομένης ὑπὸ τῶν ᾿Αγαρηνῶν μετὰ καὶ ἄλλων οὐκ ὀλίγων πλησιοχώρων προσφυγόντων 

τῷ ἁγίῳ ἐπὶ σωτηρίᾳ. Μετὰ τοῦν τὴν τῶν ἀθέων 3 διάβασιν, κατασιτασθέντων ὑπὸ τῆς ἐνοικούσης 

αὐτῷ θείας χάριτος εὑρόντες οἱ μοναχοὶ τῆς μονῆς τὸ γεννηθὲν ἐν τῇ κοπρίᾳ παιδίον, προστάξει τοῦ 45 

μετάλου Θεοδοσίου, ἀνελάβοντο * τοῦτο καὶ Κόπριν ὠνόμασαν" ἐτρέφετο δὲ τὸ παιδίον γάλακτι αἰγός. 

Ἡ τοῦν ἀφορισθεῖσα αἷξ πρὸς τὸ θηλάζεσθαι" τὸ παιδίον ἐνέμετο μὲν μετὰ τῶν λοιπῶν" ὁπηνίκα δὲ 

τὴν ὥραν τοῦ θηλάσαι τὸ παιδίον ἐστοχάσατο 5. μόνη κατήρχετο ἐκ τοῦ ὄρους" καὶ μετὰ τὸ θηλάσαι τὸ 

παιδίον, πάλιν ὑπέστρεφε' καὶ τοῦτο οὕτως ἐποίει, μέχρις ἂν ὁ παῖς δραστικωτέρας ἐδράξατο τροφῆς. 

Οὕτως εἰς ἡλικίαν τελειοτέραν ἴ φθάσας, ποθεινὸς ἦν τῷ μεγάλῳ Θεοδοσίῳ- διὸ καὶ Πνεύματος ἁγίου zo 

κατηξιώθη 5, καὶ τὸ κατ᾽ εἰκόνα φύλαξας τὰ θηρία ὑπέτασσε ?* ἄρκτον τὰρ εὑρών ποτε ?? ἐν τῷ κήπῳ ? 

θριδακίνας ἐσθίουσαν καὶ ἐκ τοῦ ὠτὸς κρατήσας αὐτήν, ἤγατεν ἔξω καὶ τῇ τοῦ μεγάλου εὐχῇ ταύτην 

ἀσφαλισάμενος" ἡ δὲ 13 οὐδέποτε ἄλλοτε ὥρμησεν ἐν τῷ κήπῳ εἰσελθεῖν. ᾿Αλλὰ καὶ μετὰ ὄνου εἰς τὸ 

ὄρος ἀνελθὼν χάριν μετυκομιδῆς 15 ξύλων «ὡς ἐποιεῖτο «τὴν τούτων 15» συλλογήν, ἄρκτος ἐλθοῦσα 

ἔπληξε τὸν ὄνον I ἐν τῷ μηρῷ, Κρατήσας οὖν τὴν ἄρκτον ὁ Κόπρις ἐπέθηκεν αὐτῇ rà ξύλα, λέγων" ss 

« Οὐκ ἐῶ σε’ σὺ τὰρ ποιήσεις τὸ τοῦ ὄνου διακόνημα, ἄχρις ἂν ὑγιὴς γένηται.» Καὶ τῇ εὐχῇ τοῦ 

uerükou ὑπετάσσετο αὐτῷ fj ἄρκτος καὶ διεκόμιζε τὰ ξύλα. Οὗτος, ὅτε ἐν τῷ μαγειρείῳ ἐξυπηρέτει, 

! κριθοπολίοις 0. --- ? λιτῆς suppleri, om. Ὁ, — 3 τὴν τῶν ἀθέων Mv. τὴν ἄθεον M. — * ἀντελάβοντο M. — * θηλάζειν 

Mv. — 5 égroxáZero Mv. --- * τελεωτέραν Mv, — " ἠξιώθη Mv. 9 ὑπέταξε Mv, — 1? om. Mv. — ?! ποτε add. Mv, — 15" ἡ 60 

δὲ ον. Mv. — U συγκομιδῆς Mv. — P ὡς Mv, on. M. — 15 τὴν τούτων Mv, oim. M. — 50v ὄνον M, τοῦτον Mv. 
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πρὸς τὸν ἅγιον ΤΤαῦλον καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀπὸ- 

στολὴν λαβοῦσα, ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι παραγίνεται᾽ 

καὶ ἔν τινι τῶν ὀρέων τῆς λετομένης παλαιᾶς 

Σελευκείας, καλουμένῳ Καλαμεῶνι Ὁ, ἰδιάσασα τὸν 

5 βίον κατέλιπε, πέτρας ῥατείσης καὶ ὑποδεξαμένης 

αὐτήν, ὡς μηδεμίαν ὅλως. ἁρμονίαν 1 φαίνεσθαι, 

Ὁ δὲ πᾶς χρόνος 12 ἀὐτῆς ἐγένετο ἔτη ἐνενήκοντα. 

Πολλὰ δὲ θαύματα ἰδιάζουσα πεποίηκεν fj πρωτό- 

paprug | eic τὴν πέτραν δὲ διὰ τοὺς αὐτῇ ἐπιστάν- 

10 
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4. ᾿Ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύρων Σαβινια- 

vool Παύλου καὶ Τάττης 2 γνησίων ἀδελφῶν 

ἐκ πόλεως Δαμασκοῦ. 

2. Καὶ τοῦ ὁσίου Θεοφίλου ἀρχιεπισκόπου 

15 Ἐφέσου τοῦ ὁμολογητοῦ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας xoi det- 

μνήστου Εὐφροσύνης. Αὕτη γέγονε θυγάτηρ 

Παφνουτίου τοῦ Αἰγυπτίου, ἀνδρὸς σφόδρα πλου- 

σίου. Ἥτις μόνη αὐτῷ καταλειφθεῖσα, τῆς μητρὸς 

20 τὸν βίον ἀπολιπούσης, πρὸς ὥραν ἐλθοῦσα τοῦ 

χάμου, λάθρα τοῦ πατρὸς κειραμένη τὴν κόμην καὶ 

ἀνδρὸς σχῆμα ἀναλαβοῦσα, πρός τι μοναστήριον 

ἔρχεται, Σμάραγδος λεγομένη καὶ τὸν εὐνοῦχον 

ὑποκρινομένη !* πᾶσαν δὲ ἄσκησιν διελθοῦσα καὶ 

τὰς ἀκολάστους ἄνδρας τοῦ διαφθεῖραι αὐτὴν 

εὐξαμένη ῥυσθῆναι εἰσῆλθε, θείας φωνῆς αὐτῇ 

προτρεψάσης. Οἱ δὲ βέβηλοι οὗτοι ἄνδρες τὸ μέτα 

τοῦτο θεασάμενοι 13 θαῦμα, τοῦ ὠμοφορίου τῆς 

καλλινίκου ἐπιλαβόμενοι διεσπάσαντότι μέρος κατὰ 

θείαν οἰκονομίαν, εἰς πίστιν μὲν τοῦ γενομένου, εἰς 

εὐλογίαν δὲ καὶ παραμύθιον τῶν εἰς ὕστερον φιλυ- 

χρίστων. Τελεῖται δὲ fi αὐτῆς 1 σύναξις ἐν τῷ μαρ- 

τυρείῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Κριθοπωλίοις P. 

ΑΥ̓ΤΩ ΚΕ΄. 

ὑπὸ πάντων διαβοωμένη ἐθαυμαστώθη. Μετὰ δὲ 

τριάκοντα ὀκτὼ " ἐτῶν περίοδον ἀρρωστίᾳ περιπε- 

σοῦσα, πολλῶν ἐρχομένων εἰς ἐπίσκεψιν 3, συνῆλ- 

θεν ὡς εἷς τῶν πολλῶν καὶ ὁ ταύτης πατήρ *. 'H δὲ 

τοῦτον ἰδοῦσα ἔφη: « Μὴ λυποῦ, πάτερ, μηδὲ ζήτει 

» τὸ τέκνον σου" ἐγὼ γάρ εἰμι.» Καὶ παραυτίκα 

τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ παρέθετο. Αὐτὸς δὲ ἀθυμίᾳ τὴν 

ψυχὴν ὃ παρολυθείς, ἐφ᾽ οἷς εἶδε, μόλις ποτὲ εἰς 

ἑαυτὸν ἐλθὼν τό" « Κύριε ἐλέησον » ἀνέκραξε καὶ 

τὸ κελλίον τῆς θυγατρὸς παραλαβὼν καὶ πάντα 

τὸν λοιπὸν ὃ χρόνον ἐν αὐτῷ διανύσας, πρὸς 

Κύριον ? ἐξεδήμησε, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ doXhoig τοῦ ἁγίου καὶ ὅσιο- 

μάρτυρος Παφνουτίου. "Oc! ἦν ἐπὶ Διοκλητια- 

$5 — 39 Καλοαμῶνι Sa, et Acta Pauli et Theclae in cod. G, Lresrus, p. 271. — V ἁρμογὴν Sa. — 13 τῆς ζωῆς add. Sa.— 18 θεα- 

σάμενη 8a, — ᾿' ταύτης 88. — 35 κριθοπωλείοις 88. 

1.—  Σαβιανοῦ Sa. — ? Τότης 8a. 

8. — 3 (καὶ - ὑποκρινομένη) om. Sa, — * λ' xoi n Sa. — 

ψυχὴν) om. Sa. — $ ἐπίλοιπον Sa. — * Θεὸν Sa. 

30 4. —! Hoc loco membrana lacera . 

8 ταύτης add. Sa. — *6 πατὴρ αὐτῆς 88. — "(τῷ Θεῷ - 

τοῦ χαλκοῦ σκεύους παφλάζοντος 17 καὶ τοῦ ὀσπρίου ἐκχεομένου, μὴ /5 εὑρὼν τὸ κατὰ συνήθειαν ξύλον, 

χαλάσας γυμνὴν τὴν χεῖρα εἰς τὸν παφλάζοντα 13 λέβητα 35, κατέπαυσε τὸν βρασμὸν αὐτοῦ, ἀβλαβὴς 

διαμείνας. Οὗτος ἐννενηκονταετὴς γετονὼς ἔλαμπε μέσον τῶν ἁγίων ?! πατέρων ἐκείνων ὥσπερ τις 

ἅλιος, τῇ ἱερωσύνῃ 38 χοσμούμενος καὶ παντοίαις ἰδέαις ἀρετῶν" καὶ ἐν ἀποκρύφῳ ἀεὶ ἑστὼς τόπῳ, 

gs πἀρέτεινε τὰς πρὸς Κύριον εὐχάς, ὡς καὶ τὸν μέγαν Θεοδόσιον μετὰ τὴν πρὸς Κύριον αὐτοῦ ἐκδημίαν 

φαίνεσθαι συνερχόμενον αὐτῷ καὶ συμψάλλοντα, καὶ τὸ τελευταῖον εἰπεῖν πρὸς αὐτόν" « Ἰδού, ἀδελφὲ 

» Κόπρι, ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς σου ἐπέστη, καὶ ἐλθὲ πρὸς ἡμᾶς ἐν τῷ ἑτοιμασθέντι σοι τῆς ἀναπαύ- 

» σεως τόπῳ.» Ὡς οὖν 8 ἤκουσεν 6 θαυμάσιος, μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας μικρὸν μολακισθεὶς καὶ τοὺς ἁγίους 

πατέρας ἀσπασάμενος, ἀπῆλθεν ἐν εἰρήνῃ πρὸς Κύριον. --- Mv : 1. 

ὁ  SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1,2, 3. 4. δ. -- 

Κόπριος. — Mr : 1. — Κόπρις. 

H :4. — "lag (Sept. 119). — 1. — P : "lag. — ἀ. 1. 

3. 9, — Kai Ῥωμανοῦ μάρτυρος. --- F : 5. 4. 1. — Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Τρίσκου καὶ Νικολάου ἐν 

Βλαχέρναις (Sept. 22*). — Koi ἹΡωμανοῦ μάρτυρος. -- 2.3. — Fa. :5. 4. 1. — Τρίσκου καὶ Νικολάου. --- 

Καὶ Ῥωμανοῦ. --- 2. 8. — Fb :5. 4. 1. -- Πρίσκου καὶ Νικολάου. --- Καὶ Ῥωμανοῦ. --- 2.3. — B:5: 

Ἡ ἀνάμνησις τῶν φόβων τοῦ μεγάλου σεισμοῦ, καὶ τῆς τοῦ παιδὸς ἐν ἀέρι ἁρπατῆς *. Ἐπὶ τῆς βασι- 

45 λείας τοῦ μετάλου ὃ Θεοδοσίου σεισμὸς ἐγένετο, οἷος οὐδέποτε γέγονεν. Ἐξ οὗ καὶ πᾶς ó λαὸς σὺν τῷ 

βασιλεῖ καὶ τῷ πατριάρχῃ ἀφέντες τὴν πόλιν, ἐξῆλθον ἐν τῷ Κάμπῳ πλησίον τοῦ Ἑβδόμου καὶ ἔμενον 

ἐκεῖ, διότι ἀκατάπαυστος ἦν ὁ σεισμός. Λιτανευόντων δὲ ἀπὸ τοῦ "EBbóuou εἰς τὸν Κάμπον πρὸς τὸ 

τριβουνάλιον, καὶ προστιθεμένου εἰς τό: «“Ἅτιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος,» τοῦ «'O 

» σταυρωθεὶς δι’ ἡμᾶς,» ὅπερ ἦν τῆς τῶν θεοπασχιτῶν αἱρέσεως βλασφημούντων ὅτι xoi fj θεότης 

5) ἔπαθεν ἐν τῷ σταυρῷ, ἐξαίφνης παιδίον ἐκ μέσου τοῦ πλήθους ἁρπαγὲν εἰς τὸν ἀέρα ἀνεφέρετο. 

Πάντων δὲ μετὰ φόβου κραζόντων τὸ « Κύριε ἐλέησον », κατέβη τὸ παιδίον ὡς ὑπὸ. νεφέλης ἡσύχως 

xoi παρεκελεύσατο τῷ λαῷ σιωπῆσαι" καὶ εἶπεν, ὅτι οἱ τῶν ἀγγέλων χοροὶ χωρὶς τῆς προσθήκης τοῦ 

« Ὁ σταυρωθεὶς δι᾿ ἡμᾶς » ψάλλουσι τὸν τρισάγιον ὕμνον. Τοῦτο δὲ εἰπόντος τοῦ παιδίου καὶ παρα- 

χρῆμα τελευτήσαντος, ἐπαύσατο σὺν τῇ αἱρέσει καὶ ὁ σεισμός. Καὶ ἐθαύμασαν ἅπαντες, δοξάζοντες 

s; τὸν Θεόν. — 4 : Ταφνουτίου. Ἡ τοῦ δυσσεβοῦς βασιλέως Διοκλητιανοῦ ὠμότης πολλοὺς τῶν 

χριστιανῶν ἀπέδειξε μάρτυρας οὐ μόνον ἐκ τῶν λαϊκῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν μονοχῶν ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ 

ὅσιος Παφνούτιος. Οὗτος τὰρ ἐξ Αἰγύπτου κατατόμενος, καταλιπὼν τὸν κόσμον, τὸν πλεῖστον τῆς 

ζωῆς αὐτοῦ χρόνον διέτριβεν ἐν ἐρήμοις. Διὰ δὲ τὸ πολλοὺς τῶν ἑλλήνων ἐπιστρέφειν πρὸς “τὸν 

— τ καχλάζοντος Mv. — 13 εὐχερῶς add. Mv. — 1 παμφλάζοντα M.— 

?? ἱεροσύνης Mv. — 38 δὲ Mv. 
60 ὁ (καὶ - ἁρπαγῆς) om. Βα, — ὃ μικροῦ Ba. 

30 (εἰς - λέβητα) om. Mv. — ὅτ oi. Mv. — 

Seer. 34. 

Seer. 25. 

Szer. 24. 

zr. 25. 



t3n. 

Serr. 96. 

Sevr. 26. 
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νοῦ τοῦ βασιλέως, τὸ γένος Αἰγύπτιος πόλεως 

Γεντυρίας 2, τὸν πλεῖστον χρόνον διάγων ἐν ἐρή- 

μοις 8- ζητούμενος δὲ παρὰ τοῦ ἡγεμόνος Ἀριανοῦ * 

διὰ τὸ ὃ πολλοὺς τῶν ἑλλήνων ἐπιστρέφειν. πρὸς 

τὸν Θεόν, ἐξ ἐπιφανείας ἀγγέλου κατῆλθε. Πρὸς 

ὃν [ παρρησιασάμενος, δεσμεῖται σιδήροις καὶ ἐπὶ 

ξύλου ἀναρτᾶται ὅ καὶ ξέεται ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε 

τὰ ἐντὸς αὐτοῦ προῦπτον φανῆναι καὶ ἐκχυθῆναι" 

παραδόξως οὖν αὖθις. ὑπὸ θείου ἀγγέλου ὑὕγια- 

σθείς 9, ὡς ταῦτα προσαρμόσαντος τῷ σώματι, 

ὅθεν ἐξῆλθον, καὶ ἐμφανισθεὶς τῷ ἡγεμόνι, πολλοῖς 

αἴτιος πίστεως καὶ μαρτυρίου γέγονε. Διὸ πάλιν 

τροχῷ! δεσμεῖται xoi τῇ φορᾷ τοῦ τροχοῦ κατα- 

τμηθεὶς τὰ μέλη, χάριτι Χριστοῦ ὑγιὴς ἀποκα- 

τέστη 7. Διὸ καὶ πρὸς τὸν βασιλέα Διοκλητια- 

νὸν παραπεμφθεὶς καὶ σταυρῷ προσηλωθεὶς ἐπὶ 

δένδρου φοίνικος, τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. 

5. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν μετὰ 

φιλανθρωπίας Θεοῦ τενομένων φόβων καὶ πρὸ 

τῆς ἀναστάσεως δειξάντων ἡμῖν τὴν ἡμέραν τῆς 

ἀναστάσεως, τοῦ μεγάλου σεισμοῦ καὶ τῆς 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς μεταστάσεως τοῦ 

ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελι- 

στοῦ 1, Οὗτος ? ἦν υἱὸς Ζεβεδαίου 8 καὶ Σαλώμης, 

τοῦ παιδὸς ἐν τῷ ἀέρι ἁρπαγῆς. Τοῦ γὰρ. λαοῦ 

παντὸς σὺν τῷ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ xoi ΤΙρόκλιῳ 

πατριάρχῃ σὺν παντὶ τῷ τῆς ἐκκλησίας πληρώματι 

καὶ πάσῃ τῇ πολιτείᾳ ἔξω τῆς πόλεως ἐν τῷ κάμπῳ 

τοῦ Ἑβδόμου διὰ τὸν φόβον τῶν σεισμῶν λιτα- 5 

νευόντων, ἤδη τῆς τῶν θεοπασχιτῶν αἱρέσεως ἐξ 

ἐπηρείας τοῦ 1 διαβόλου ἀρχὴν * λαμβανούσης, καὶ 

τῷ τρισαγίῳ ὕμνῳ τὸ «ὁ σταυρωθεὶς Θεός » 

βλασφημούντων καὶ τὸ πάθος τῇ ἀπαθεῖ ὃ φύσει 

προσαπτόντων, ἐξαίφνης παιδίον ἀπὸ μέσου τοῦ jo 

πλήθους ἁρπαγὲν εἰς τὸν ἀέρα ἐφέρετο. ΤΙάντων 

δὲ ἐν ἐκπλήξει καὶ φόβῳ κραζόντων ἐπὶ πολλὰς 

ὥρας τὸ « Κύριε ἐλέησον,» αὖθις κατηνέχθη τὸ 

παιδίον ὡς ὁ ὑπὸ νεφέλης καθιέμενον ὅ καὶ φωνῇ 

μεγάλῃ παρεκελεύσατο, ὅτι oi τῶν ἀγγέλων χοροὶ js 

ἄνευ τῆς προσθήκης τοῦ“ « Ὁ σταυρωθείς » τὸν 

τρισάγιον ὕμνον ἀναπέμπουσι τῷ Θεῷ" «“Ἅγιος ὁ 

» Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον 

» ἡμᾶς »" καὶ εὐθὺς ταῖς τοιαύταις φωνοῖς ἀπέ- 

δωκε τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ καὶ ὁ τοῦ σεισμοῦ κλόνος 90. 

ἐπαύσατο. 

AYTO Kq'. 

ἥτις ὁ ἦν * θυγάτηρ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος. Ὁ γὰρ 

Ἰωσὴφ τέσσαρας υἱοὺς ἔσχε, Ἰάκωβον, Συμεὼν 

καὶ ὃ Ἰούδαν καὶ Ἰωσῆν, καὶ θυγατέρας τρεῖς τὴν 25 

—  Κεντυρίας Sa. — ὃ casu deest in S, supplevi ex Sa. — ὁ Ἀρειανοῦ Sa. — ὃ ἀναρτηθεὶς Sa. — 8 óriuelc Sa. — ? ἀπέ- 

κατέστη Sa. 
B.— τ τοῦ om. Sa. — ? ἀρχὴν Sa, ἀρχεῖν S. — 3 τοῦ Θεοῦ add. Sa, — * ὡς om. Sa. — ὃ καθϊέμενον corr., prius 

καθηέμενος S. 

1. — ! τοῦ θεολόγου add. Sa. «- ? ὃς Sa. — ? Ζεβαιδαίου Sa. — * propter membranam laceram om. S, supplevi ex Sa.— 30 

5 Συμεῶνα Sa. — 9 kaiom, Sa. 

Χριστόν, ἐζητεῖτο * φονευθῆναι παρὰ τοῦ ἄρχοντος, Καὶ πολλῶν κρατουμένων δι᾽ αὐτόν, ὑπὸ θείου 

ἀγγέλου κελευσθείς, ἀπελθὼν παρέστη τῷ ἄρχοντι καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας, δεσμεῖται σιδήροις. 

Καὶ ἐπὶ ξύλου κρεμασθεὶς ἐξέσθη, ἕως τὰ ἔντερα αὐτοῦ ἔπεσον ἐπὶ τὴν γῆν. ᾿Αλλὰ πάλιν γέγονεν 

ὑγιής, ἀγγέλου ταῦτα προσαρμόσαντος τῷ σώματι" ἐκ τούτου πολλοὶ ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ. Καὶ ἰδὼν 35 

ὁ ἄρχων πέμπει αὐτὸν σὺν τοῖς πιστεύσασι πρὸς τὸν βασιλέα Διοκλητιανόν. Καὶ παρ᾽ ἐκείνου ἐπὶ 

φοίνικος σταυρωθεὶς ἐτελειώθη. Κατ’ αὐτὴν δὲ τὴν ἡμέραν ἀπεκεφαλίσθησαν πεντακόσιοι μζ' μάρ- 

τυρες. — 38: Εὐφροσύνης, τῆς μετονομασθείσης Σμαράγδου, Πολλαί εἰσι τῆς σωτηρίας ὁδοί. 

Καὶ γὰρ ἡ ὁσία Εὐφροσύνη,. θυγάτηρ οὖσα΄ πλουσίου τινὸς καὶ πρὸς γάμον μέλλουσα ἐκδοθῆναι, 

Ὑνοῦσα τοῦτο καὶ τοῦ Χριστοῦ νύμφη θέλουσα εἶναι, προσέδραμεν ἑνὶ τῶν ἁγίων γερόντων, καὶ 40 

παρ᾽ ἐκείνου ἐγένετο μοναχή. Εἶτα φοβηθεῖσα, ἵνα μὴ γνωρισθῇ ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῆς, ἐνδυσα- 

μένη ἀνδρεῖα ἱμάτια καὶ μετασχηματισθεῖσα εἰς ἄνδρα καὶ μετονομάσασα ὁ ἑαυτὴν Σμάροαγδον, 

ἀπῆλθεν εἰς ἀνδρεῖον μοναστήριον, εἰς ὃ καὶ πρότερον κατὰ συνήθειαν ἀπήρχετο ὁ πατὴρ αὐτῆς. 

Καὶ μετὰ τοῦτο πάλιν ἀπερχόμενος καὶ τῷ ἡγουμένῳ διηγούμενος τὴν φυγὴν τῆς θυγατέρος, 

ἔβλεπε πολλάκις καὶ αὐτὴν παρισταμένην τῷ ἡτουμένῳ ἐν σχήματι ἀνδρὸς καὶ λυπουμένην δῆθεν διὰ 45 

τὴν θυγατέρα αὐτοῦ" ἀλλ᾽ οὐκ ἐγνώριζεν" αὐτήν. Διανύσασα δὲ ἐν τῷ μοναστηρίῳ ἔτη δέκα καὶ 

ὀκτώ, ἠσθένησε" καὶ προσκαλεσαμένη τὸν πατέρα αὐτῆς, εἶπεν: « Ἐτώ εἰμι 5 θυγάτηρ σου" καὶ μὴ 

» λυποῦ. » Καὶ τοῦτο εἰποῦσα, ἐκοιμήθη. — Ba : 5. 4. 8. — Bb:5. 4. 3. — T : 8, cod. mutil. — L: 4 — 

"lac (Sept. 115). — 1.2.5. — 0 : 1.2.8. 5: ἡ ἀνάμνησις ἐπιτελεῖται τῶν μετὰ φιλανθρωπίας γενομένων 

φόβων καὶ πρὸ τῆς ἀναστάσεως τὴν ἀνάστασιν δειξάντων" ἐν fj ὁ λαὸς συνέρχεται ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ 50 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. Καὶ μετὰ τῆς λιτῆς ἀπέρχονται ἐν τῷ Φόρῳ, καὶ τὰς συνήθεις ἐκεῖ ποιήσαντες 

προσευχάς, παραγίνονται ἐν τῷ Κάμπῳ καὶ μετὰ τὰς ἐκεῖσε πάλιν ἐξ ἔθους * τελουμένας εὐχάς, ἐπανέρ- 

χονται ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁτίου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, 

τὴν λειτουργίαν ἐκεῖσε ἐπιτελοῦντες. --- G : ὅ 

3. — Εἰς τὸν ὅσιον πατέρα Παφνούτιον. — 

ἃ, 8, — €: inc. mulil. 8. 1.2. — ΟἹ :5. ἀ. 8.1.3... M: 

ToO ἁγίου μάρτυρος Tlapvouríou. — 5. 1: ἸΤαύλου xoi 55 

Τάττης καὶ τῶν παίδων αὐτῆς. — Mv : ὃ. --- Εἰς τὸν ὅσιον Παφνούτιον. -- 4. 5. 1, — Mr: 3. 

P:í.—F:i—Fa:1l —Fb:dees. —B:1; : SYNAXARIA SELECTA. Sa:1.2. — H : 1. 

Ἡ μετάστασις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου καὶ εὐαγγελιστοῦ !. Ὁ μέγας ἀπόοτολος 

— 3 ἐξῃτεῖτο B. — * μετονομάσασαν Bu. — ὃ ἐγνώριζον Ba. — ὃ ἡ «dd. Βα, --- * ἐξέθους O. 

! καὶ εὐαγγελιστοῦ onm. Ba. 

£38. 

f. 88". 
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Ἐσθὴρ καὶ | τὴν Μάρθαν xoi τὴν Σαλώμην, ἥτις 

ἦν γυνὴ Ζεβεδαίου, μήτηρ «δὲ Ἰωάννου" ἐντεῦθεν ὁ 

κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς θεῖος “ἦν Ἰωάννου 

ὡς ἀδελφὸς Σαλώμης τῆς θυγατρὸς "luco" 

5 οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ ἐπὶ τῷ στήθει τοῦ Χριστοῦ 

ἀναπεσὼν διὰ τὸ σφόδρα καὶ φιλεῖν αὐτὸν καὶ 

φιλεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, Μετὰ τὴν ἀνάληψιν οὖν τοῦ 

Κυρίου καὶ τὴν κοίμησιν τῆς ἁγίας δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου, ἐν ᾿Ασίᾳ τὸν Χριστὸν κηρύξας καὶ ἐν 

30 Πάτμῳ τῇ νήσῳ ὑπὸ Δομετιανοῦ ἐξορισθείς, ἔνθα 

καὶ τὸ πάνσεπτον αὐτοῦ καὶ θεῖον εὐαγγέλιον μετὰ 

καὶ τῆς ἀποκαλύψεως ἔγραψεν, ἐπί τινα τῶν οὐ 

πόρρω πόλεων μετὰ τὴν ἀπὸ τῆς Tléruou κάθο- 

δὸν παραγίνεται, Δομετιανοῦ τελευτήσαντος καὶ 

15 Νερούα βασιλεύσαντος᾽ ἐν $7 τὸν νεανίσκον ἐκεῖ- 

γον, ὃν δὴ τῷ τῆς πόλεως ἐπισκόπῳ. παρέθετο, 

ἀποδράσαντα ἐξ αὐτοῦ καὶ λήσταρχον γενόμενον 

ἀνεκαλέσατο πρὸς μετάνοιαν αὖθις" ἐν αὐτῇ δὴ ὃ 

καί τινα ἕτερον βάρει χρεῶν βαρούμενον οὐκ ὀλί- 

20 τῶν καὶ διὰ τοῦτο δὶς μὲν φάρμακον δηλητήριον 

MHNI Τῷ 

i. ἼἌθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Καλλιστρά- 

τοῦ | καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων !. Ὃ ἅτιος 

Καλλίστρατος ὑπῆρχε ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασι- 

35. λέως ἐν Ῥώμῃ κατασχεθεὶς δὲ πρῶτος τῶν ἄλλων 

παρὰ Περσεντίνου τοῦ στρατηλάτου, τύπτεται 

ἀφειδῶς, καὶ πλήθους ἀστράκου λεπτοῦ ὑποστρω- 

θέντος, σύρεται ἄνωθεν' καὶ χώνης αὐτοῦ τῷ 

στόματι 5 τεθείσης, λεκάνη ὕδατος πλήρης τῷ 3 

30 στόματι τοῦ ἁγίου ἐγχέεται, ὡς ἀσκοῦ δίκην πλη- 

ρωθῆναι αὐτόν’ εἶτα σάκκῳ ἐμβάλλεται καὶ κατὰ 

— d) Sa. — 8 δὲ Sa. — ? αὐτοῦ Sa. 

πεπωκότα; παρά τινος 'EBpatou τοῦτο λαβόντα, 

μηδὲν δὲ πεπονθότα δεινόν, τὸ τοῦ θείου σταυροῦ 

σημεῖον ἐπιβάλλοντα τῷ φαρμάκῳ, τοῦ θανάτου 

ἐρρύσατο: προσέτι δὲ καὶ τὸν Ἑβραῖον ἐκπλαγέντα 

τῷ πράγματι, ἐπείπερ κατεῖδεν ὁ θεῖος ἀπόστολος 

βαπτισθῆναι ζητοῦντα, ὡδήγησε πρὸς Χριστόν" καὶ 

λύει μὲν τῷ ἐνδεεῖ ἐκείνῳ ἀνδρὶ τὰ τῆς ἀπορίας, 

χόρτον πολὺν ἀμείψας εἰς χρυσὸν καθαρώτατον 

καὶ αὐτῷ ἐπιδούς, τὸν δὲ Ἕβραϊον βαπτίσας καὶ 

υἱὸν φωτὸς ἀναδείξας, ἦλθεν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πολλὰ 

πλήθη προσαγαγὼν τῷ Χριστῷ καὶ θαύματα ἄπειρα 

ἐργασάμενος, ἃ διεξοδικώτερον f| κατ᾽ αὐτὸν" δήλη 

τοῖς πᾶσιν ἱστορία διέξεισιν, ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη, 

ὑπὸ τῶν ἰδίων μαθητῶν τῇ γῇ παραδοθείς " μετ᾽ 

ὀλίγον δὲ ψηλαφηθεὶς οὐχ εὑρέθη" μετετέθη γάρ. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστο- 

λείῳ, τῷ ὄντι πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν πέντε παρθέ- 

vuv καὶ μοναζουσῶν, οἵτινες ὑπὸ ΤΙαύλου τοῦ 

ἰδίου πατρὸς τῷ ξίφει ἀνῃρέθησαν. 

ΑΥΤΩ KZ'. 

τοῦ βυθοῦ ῥίπτεται τῆς θαλάσσης" τοῦ σάκκου δὲ 

θείᾳ προνοίᾳ διαρρηχθέντος ὅ, δύο δελφῖνες τὸν 

ἅγιον τοῖς νώτοις ὑπολαβόντες μετεωρίζουσι καὶ 

τῇ γῆ ἀποτίθενται: τούτου δὲ γενομένου, σαρά- 

κοντα ἐννέα μάρτυρας προσηγάγετο * εἰς τὴν τοῦ 

Χριστοῦ πίστιν, πᾶσαν αὐτοῖς " τὴν περὶ ἡμᾶς 

τοῦ Θεοῦ οἰκονομίαν ἐκθέμενος. Οἵ καὶ ῥοπάλοις 

τυφθέντες ἐγκλείονται και πάλιν τυφθέντες εἰς τὴν 

πλησίον ἀπορρίπτονται κολυμβήθραν, "Qkeavóv 

καλουμένην. Εὐξαμένου δὲ τοῦ ἁγίου βαπτισθῆναι 

1. — ! y καὶ θ᾽ μαρτύρων Sa. — 5 τῷ στόματι αὐτοῦ Sa. — 3 διαρρηχθέντα!! 1": Sa. —* προσήγαγεν Sa. — 5 αὐτὸν Sa. 

καὶ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης 2 μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου καὶ τὴν κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, ἦλθεν εἰς 

35 Εφεσον ὃ εὐαγγελιζόμενος τὸν Χριστόν᾽ καὶ διαβληθεὶς Δομετιανῷ τῷ Ῥωμαίων βασιλεῖ 4, ἐξωρίσθη ? 

εἰς ΤΙάτμον τὴν νῆσον, ἔνθα ὁ καὶ τὸ ἅγιον ἔγραψεν εὐατγέλιον 1, Μετὰ δὲ 8 τελευτὴν Δομετιανοῦ ? 

ἀνακληθεὶς πάλιν ἦλθεν "' εἰς Ἔφεσον. Καὶ perà τὸ πολλοὺς διδάξαι καὶ διὰ τοῦ 1: βαπτίσματος 15 

προσαγαγεῖν τῷ Χριστῷ, προέγνω τὴν μετάστασιν αὐτοῦ. Καὶ 183 κυριακῆς ἡμέρας 1 ἐλθούσης "5, 

διδάξας 18 τοὺς ἀδελφοὺς 17 τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καὶ παραγτείλας 18. αὐτοῖς φυλάττειν πάντα τὰ 

40 διδαχθέντα ὑπ᾽ " αὐτοῦ, προσέταξε ?? τῷ μαθητῇ αὐτοῦ 31 παραλαβεῖν ἄνδρας κατέχοντας τὰς 23 πρὸς 

ὄρυγμα χρείας καὶ ἀκολουθεῖν 38, Καὶ ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τόπον, ἐπέτρεψεν ὀρύξαι ὄρυγμα ?* βαθὺ ?* σταὺυ- 

ροειδές 38, Καὶ προσευξάμενος καὶ εἰπών - « Εἰρήνη ὑμῖν, ἀδελφοί », ἀνεκλίθη 3 ἐν τῷ ὀρύγματι. 

Τότε καλύψαντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἀνεχώρησαν. Καὶ μετὰ τοῦτο ἐλθόντες ἰδεῖν αὐτόν, οὐχ 

εὗρον 33, — ΒΦ: 1. Bb:í.— T:1. L:1.— 0:1.— G: 1. α:1. Cb : 1 (contuli 

4 cum B). — M : 1. 2. — τῆς ἁγίας μάρτυρος ᾿Αριάδνης καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος χήρας γυναικός͵ ἥτις 

μαχαίρᾳ ἐτελειώθη. --- Τοῦ δικαίου Γεδεῶνος ὅτε τὴν ἐν τῷ πόκῳ δρόσον προεῖδεν. --- Mv : 1. — 

Με:1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ μνήμη ἐν τῇ μονῇ τῆς ἁγίας ᾿Ἐπιχάρεως 

τῇ οὔσῃ πλησίον τοῦ Χριστοῦ τῆς Χαλκῆς, ἔνθα ἡ ἁγία αὐτοῦ κεφαλὴ ἀπόκειται. --- 2.3.4. — H : 3. 

so 1. — P: 1: Καλλιστράτου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ τὸν ἀριθμὸν μθ΄ στρατιωτῶν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 

βασιλέως ἐν τῇ πρεσβυτέρᾳ ἹΡώμῃ. --- 2. — F : 2 (Ἐπιχάρεως tantum). — 1. 8 (... Νεκταριανοῦ).. --- 

— ? οὗτος ὁ μακάριος "I. ὁ ἀπόστολος καὶ εἰαγτελιστὴς Ob. --- ? ἐν Ἐφέσω Cb. — * (εὐαγγελιζόμενος - βασιλεῖ) διδάσ- 

xov εἶτα Cb. — 5 ἐξορίσθη παρὰ Δομετιανοῦ τοῦ βασιλέως Cb. — 5 ἐν ἢ Cb. — " εὐαγτέλιον ἔγραψεν Cb.-— " καὶ μετὰ 

τὴν Cb. — 9Népou βασιλεύσαντος add. Cb. — 1* ἦλθε πάλιν ΟΡ, -- "' ἁγίου add. Ba. — 15 διδάξαι καὶ βαπτίσαι καὶ Gb. — 

55 18 (προέγνω - καὶ) om. Cb. — 16 om. Cb. — 3" οὔσης Cb. — 16 ἐδίδαξαι Cb. — 11 πάντα add. Cb. — 15 παρήγγειλεν Cb. — 

19 παρ᾽ Cb. — 39 εἴτα εἶπε Cb. — ?! Büpw add. Cb. —?? τὰς om. Ba. — 33 κατέχοντας σκαφέας καὶ κοφίνους Cb. — 

3. ψρύξαι ὥρυγμα Cb. — *» βαθύτατον Βα, Cb. — ** om. Cb. — ?* ἀνεκλίνθην Ba. — 38 (τότε - εὗρον) xai ἐπεσκ:πάσθη 

τὴν πλάκαν. Ἔλθώντες δὲ οἱ μαθηταὶ εἴπων τοῖς ἐν τῇ πόλει ὅτι ὃ διδάσκαλος ἡμῶν κεκοίμηται. Καὶ ἀπελθόντες τινὲς 

xoi ἀνοίξαντες τὸν τάφον τὰ μὲν σανδάλια εὗρον, τὸ δὲ λείψανον οὐδαμῶς" μετεθῆκε γὰρ αὐτὸ ὃ Κύριος τρόπῳ ὦ αὐτὸς 

60 ἐπίσταται. 

SYNAXARIUM. 6 

Sgpr; 26. 

Szpr. 97. 

Srrr. 26. 

Szrr. 27. 



Seer. 27. 

Serv. 27. 
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τοὺς. τεσσαράκοντα ἐννέα ἐπὶ τῆς κολυμβήθρας, 

λύονται αὐτῶν τὰ δεσμά 5, ἃ περιέκειντο, καὶ φαι- 

δραῖς ταῖς στολαῖς καὶ ταῖς ὄψεσιν εὐθὺς ἀνέρ- 

χονται ἀπὸ τοῦ ὕδατος. Ὡράθῃ δὲ καὶ ὁ ἅγιος 

Καλλίστρατος στέφανον ἐπὶ τῆς κεφολῆς φορῶν 

εὐπρεπέστατον καὶ φωνὴ αὐτῷ 7 ἐξηκούσθη οὐρα- 

νόθεν λέγουσα' « Θάρσει, Καλλίστρατε, σὺν τῷ 

» ποιμνίῳ Gou » καὶ « Δεῦτε ἤδη ταῖς αἰωνίαις * 

» σκηναῖς ἐπαναπαυσόμενοιϑ», ἅμα δὲ τῇ φωνῇ 

καὶ μέγα ὁ Θεὸς ἔσεϊσεν, ὥστε τὸ πλησίον ἄγαλμα 

καταπεσεῖν καὶ εἰς κόνιν διαλυθῆναι , Τούτων 

οὕτω γενομένων, προσῆλθον τῷ Χριστῷ καὶ ἕτεροι 

τῶν στρατιωτῶν τριάκοντα καὶ πέντε πρὸς «τοῖς 

ἑκατὸν 1» τὸν ἀριθμόν, Ὃ δὲ ἅγιος Καλλίστρατος 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ σαράκοντα ἐννέα ἐν τῇ φυλακῇ 

ἀπαχθέντες, ἐν αὐτῇ τὸ τοῦ μαρτυρίου τέλος ἐδέ- 

ξαντο, ξίφεσι μεληδὸν κατακοπέντες 15, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Ἐπιχάρεως;, Γαϊανῆς καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν". 

Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ * ἐν τῇ Ρωμαίων 

πόλει καὶ 5 διαβληθεῖσα τύπτεται καὶ ξέεται * σφο- 

δρῶς ὑπὸ. Καισαρίου * ὑπάρχου. Ἥτις διὰ μόνης 

προσευχῆς κατὰ τὸν" τόπον, ἐν ᾧ ἵστατο ἀθλοῦσα", 

ὕδωρ ἐκ πέτρας | ἐξήνεγκε καὶ πολλοὺς ἐκ τούτου 

προσήνεγκε τῷ Χριστῷ καὶ τῷ μαρτυρίῳ τῷ δι᾿ 

αὐτόν᾽ διὸ καὶ σφαίραις μολιβδίναις τυφθεῖσα, 

τὴν διὰ πυρὸς καὶ ξίφους ᾽5 ὑπέστη τελευτή v. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 

αὐτῶν τῷ ὄντι ἐν τῷ Γαϊτανῷ 1", 

S. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ὁσίων ! πατέρων 

ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπων Νεκταρίου Κωνσταντι- 

νουπόλεως καὶ Φλαβιανοῦ ᾿Αντιοχείας. 

4. Ἢ συνέδραμε καὶ ἡ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

μνήμη 1 Ἰγνατίου τοῦ γενομένου τετάρτου ἥγου- 

μένου τῆς μονῆς τοῦ Σωτῆρος " τοῦ λεγομένου 

Βαθυρύακος 3, Ὃς ὁ ὑπῆρχεν ἐκ τῆς δευτέρας ὃ τῶν 

Καππαδοκῶν ἐπαρχίας ἐπὶ βασιλέων Νικηφόρου * 

καὶ Ἰωάννου" ἐκ νηπίας δὲ ἡλικίας ἴ ὑπὸ τῶν αὐτοῦ 

γονέων ἀνατεθεὶς 5 τῷ Θεῷ ὡς ἄλλος τις νέος 

Σαμουήλ, καὶ ὑπὸ τοῦ θείου Βασιλείου, τοῦ συστη- 

σαμένου τὴν μονήν, πᾶσαν τὴν μοναχικὴν ἀκρίβειαν 

παιδευθεὶς ? xoi διὰ πάντων 1? τῶν ἐκκλησιαστικῶν. 

βαθμῶν διελθὼν χειροτονεῖται πρεσβύτερος. Τῶν 

δὲ πατέρων τῆς μονῆς ἐν Χριστῷ τελειωθέντων 

προχειρίζεται ἡγούμενος. "Oc τῇ τοῦ ἁγίου 

Πνεύματος κραταιούμενος χάριτι ηὔξησε καὶ ἐπλή- 

θυνε τὴν μονὴν εἰς δύναμιν ἔν τε εἰσόδοις καὶ 

λοιποῖς αὐτῆς "5 βελτιώμασι- ᾧκοδόμησέ 18 τε 15 

xoi θείους ναοὺς τοῦ re^ Ταξιάρχου καὶ τοῦ 

θεόπτου Ἠλιοῦ, xoi ἔν τινι προαστείῳ ἱερὸν 

σηκὸν 15 τῶν ἁγίων ἀποστόλων. ἸΤεποίηκε δὲ καὶ 

ταῖς κανονικαῖς θριγκίον 17 ἀσφαλὲς πάνυ καὶ 

εὐπρεπέστατον᾽ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀποστα- 

σίας γενναίως κατηγωνίσατο τοὺς τότε ἄρχοντας 18, 

οὗς ὁ ἄνομος ἀντάρτης προεχειρίσατο, ὁ ἀθεώτα- 

Tog Σκληρός 9, ὁ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην διατα- 

ράξας, διατηρῶν τὴν αὐτῷ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπιστευ- 

Ocigav. ποίμνην ἀσινῆ καὶ ἀτάραχον. Τοῦ δὲ 

ἀντάρτου ἐκποδὼν τενομένου, ἐπιθυμίαν θεάρε- 

στον εἰσδέχεται τοῦ εἰσελθεῖν ἐν Κωνσταντινου- 

πόλει καὶ κατασκευάσαι ἱερὰ κειμήλια τῇ ἁγίᾳ 

ἐκκλησίᾳ, Ὃς εἰσελθὼν 39 καὶ τὰ δόξαντα αὐτῷ εἰς 

ἔργον τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι προσγαγών ?!, κατε- 

σκεύασεν ἱερὰ σκεύη καὶ σίγνον τοῦ κυρίου ἡμῶν 

' 58 ἐν αὐτῇ add. Sa. — ἴ αὐτοῦ Sa. — 3 οὐρανίαις Sa. —? ἀναπαυσόμενοι Sa. — 15 διαληθῆναι. S. — !! στρατιωτῶν. 

Ae πρὸς τοῖς ρ΄ Sa, λε' πρὸ τὸν ἀριθμὸν S, — 1? τελεῖται δὲ κτλ. add. Sa inter Synaxaria selecta. 

2. — τἀλλὰ xal ἡ μνήμη τῆς ἁγίας "E. Sa. — ? (Γαιανῆς - αὐτιῶν) om. Fa. — ὃ koi αὐτὴ Sa. — * βασιλέως add. Fa; — 

5 kal om. Sa. — ὃ καίεται Sa. — * Κεσαρίου Fa. — 8 τὸν supra lin. corr. Sa. — 8 (ἐν - ἀθλοῦσα) om. Fa. — 19 διὰ ξίφους 

καὶ πυρὸς Sa. — !! τελεῖται κτλ. om. Fa. 

8, — ᾿ ἁγίοιν Sa. 

4. — τ om. Sa. — ? Χριστοῦ add, Sa. — ὃ Βαθυρίακος S, Βαθέυις plaxoc Fa. * οὗτος Fa. — 9 δευτέρης Sa. — 5 Νικι- 

φώρου Fa. — " ὥστις ἐκ νιπίας ἡλικίας Fa. — 8 ἀνατίθεται Fa. — 9 πεδευθεὶς τὴν μοναχικὴν πᾶσαν ἀκρίβιαν Fa. — 

τὸ πασῶν Fa. — !! ὥστης Fa. — 13 αὐτοῖς S, αὐτοῦ Sa. — 15 (δύναμιν - ψκοδόμησε) δυναμὴν ἐν ται εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις 

ὠκοδόμισεν Fa. — 1* ταὶ S, Fa, — 1 vot Fa, — 15 Év τινι πρὸς ἱερὸν σικὸν Fa. — !! θριγγίον Sa, — 1$ ἀντηγωνήσατο τοῖς 

τώται ἄρχουσιν Fa. — 19 σκλιρὸς Fa, — "Ὁ ὥς εἰσηλθὸν Fa. — ?! προσαγαγὼν Sa. 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων Ῥιψιμίας καὶ ᾿Αριάδνης . — 4 — Fa:2: Ἐπιχάρεως (contuli eum 5), — 

1: Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μθ΄ μαρτύρων, οἵτινες ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως ἐν 

Ῥώμῃ. Κατασχεθέντες γὰρ πάντες, κατεσχέθη καὶ Καλλίστρατος παρὰ ἸΤερσεντίνου τοῦ στρατηλάτου" 

πολλαῖς τιμωρίαις ὑποστὰς καὶ ἐν τῷ βυθῷ ἀπορριφεὶς σάκκῳ ? κατησφαλισμένος, παραδόξως 

ῥυσθεὶς προσηγάγετο τοὺς τεσσαράκοντα ἐννέα μάρτυρας ὃ εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν, “πᾶσαν αὐτοῖς 

τὴν περὶ ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίαν ἐκθέμενος" μεθ᾽ ὧν καὶ τὸ τέλος τοῦ μαρτυρίου ἐδέξατο ξίφει μετ᾽ 

αὐτῶν ἀποτμηθείς. --- Τῶν ἁγίων μαρτύρων Ῥιψιμίας καὶ ᾿Αριάδνης, -- 3: Τῶν ἁγίων πατέρων 

ἡμῶν koi ἀρχιεπισκόπων γενομένων Νεκταρίου καὶ Φλαβιανοῦ. — 4: Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Ἰγνατίου (contuli eum S). — Fb : deest. — Β : 3. 1. -- Ba: 3.1. — Bb: 2.1. — T: 1. —L:2.1.— 

0:1—G:2. — 0:2. 1,— 65 :9, 1: Καλλιστράτου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. Καὶ οὗτοι οἱ ἅγιοι 

ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐν τῇ πόλει Ῥώμῃ. Κρατηθεὶς δὲ ὁ ἅγιος Καλλίστρατος παρὰ 

Tfepaevrívou τοῦ στρατηλάτου καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολοτήσάς Θεὸν εἶναι ἀληθινόν, τύπτεται ἰσχυρῶς" 

εἶτα τίθεται. ἐπὶ κεκομμένῳ ὀστράκῳ καὶ σύρεται ἐπάνω αὐτοῦ. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐμβάλλεται εἰς. σάκκον 

καὶ ῥίπτεται εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐξῆλθεν ἀβλαβής, σχισθέντος * τοῦ σάκκου. Ἰδόντες δὲ οἱ τεσσαρά- 

κοντὰ ἐννέα στρατιῶται τὸ γενόμενον, ἐπίστευσαν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸν Χριστόν. Οὗς καὶ τύψας ὁ ΤΤερσεν- 

τῖνος ἐνέβαλε μετὰ τοῦ ἁγίου Καλλιστράτου εἰς τὴν φυλακὴν καὶ ἐδιδάσκοντο παρ᾽ αὐτοῦ περὶ κρίσεως 

καὶ περὶ ἀναστάσεως καὶ περὶ ψυχικῆς σωτηρίας. Εἶτα ἐκβληθεὶς ὁ ἅγιος μετὰ τῶν μθ' στρατιωτῶν καὶ 

προσευξάμενος, ἔρριψε πάντα τὰ εἴδωλα. Καὶ ἐπίστευσαν ἕτεροι στρατιῶται ἑκατὸν τριάκοντα πέντε" 

1 Ἀρεάδνης F. — ? σάκκα Fa, — ὃ τοῖς τεσσαράκοντα ἐνέα μάρτυσιν Fu. — 1 σχεσθέντος Cb. 
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Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ σεπτὰς εἰκόνας καὶ περιηργυ- 

ρωμένον εὐαγγέλιον καὶ ἄλλα τινὰ κατακοσμοῦντα 

πᾶσαν τὴν ἐκκλησίαν. Καὶ ταῦτα ποιήσας προ- 

ἔπεμψε μετὰ τῶν συνόντων "5 αὐτῷ ἀδελφῶν | ἐν 

5 τῇ μονῇ, κἀκεῖνος ὑπελείφθη διά τινας χρείας ἐν τῇ 

πόλει. Χρονίζοντι δὲ ἐκεῖσε 33 συνέβη αὐτῷ δυσεν- 

τερικῆ νόσῳ περιπεσεῖν ?*: Gom μετὰ τοῦ συνόντος 

αὐτῷ 35 ἀδελφοῦ τῷ σεπτεμβρίῳ μηνὶ τῆς πόλεως 

ἀπάρας διήνυε ?* τὴν ἐπὶ τὴν αὐτοῦ uovijv?* ἄγου- 

10 σὰν ὁδόν. φθάσας δὲ τὸ Ἀμόριον 33, τέλει τοῦ βίου 

ἐχρήσατο τῇ εἰκοστῇ ἑβδόμῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς "' καὶ 

προθάπτεται ἔν τινι σεβασμίῳ οἴκῳ τῆς 9? πόλεως. 

"Ἐνιαυσιαίου δὲ χρόνου παρῳχηκότος, oi?! τῆς 

ΜΗΝΙ Τῷ 

15 1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θεοφό- 

ρου Χαρίτωνος, καθηγητοῦ 1 τῆς ἐρήμου καὶ 

ὁμολογητοῦ. Οὗτος ἦν ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ * τοῦ βασι- 

λέως ἐκ πόλεως Ἰκονίου τῆς Λυκαόνων ὃ ἐπαρχίας " 

προσαχθεὶς δὲ τῷ ὑπατικῷ καὶ δυνάμει λόγων 

30 ἐλέγξας αὐτὸν καὶ παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν ὁμολο- 

γήσας, τανυσθεὶς ὁ ἐκ τεσσάρων τύπτεται καὶ πυρὶ 

φλέτεται. Μετὰ δὲ τὴν καταστροφὴν Αὐρηλιανοῦ 

ἀπολυθεὶς τῆς φρουρᾶς καὶ ἐπὶ τὴν Ἠλιοῦ καὶ 

Ἰωάννου ἔρημον ἐπειγόμενος, ζηλωτὴς ὧν τῆς 

5. πολιτείας αὐτῶν, περιπίπτει λῃσταῖς xoi δεσμευθεὶς 

παρ᾽ αὐτῶν καὶ τεθεὶς ἐν φρουρᾷ λυτροῦται καὶ 

αὖθις τῆς χειρὸς 5 αὐτῶν, rapaboEonortag τινὸς 

μονῆς πατέρες, μὴ ἀμνημονήσαντες τῶν πᾶλαι 

αὐτοῦ ἀγώνων καὶ ἱδρώτων, ἠβουλήθησαν dvaxo- 

μίσαι αὐτοῦ τὸ λείψανον. Οἱ καὶ παραγενόμενοι ἐν ᾧ 

κατέκειτο τόπῳ καὶ τὴν τούτου θήκην ἀνοίξαντες, 

εὗρον τὸ τίμιον αὐτοῦ σῶμα σῶον καὶ ἀκέραιον, 

θείαν εὐωδίαν mvéov: ὅπερ 35 μετὰ χαρᾶς ἀνελό- 

μένοι ἀνεκόμισαν ἐν τῇ αὐτοῦ 88 μονῇ καὶ ἰδόντες 

πάντες οὕτως ἀδιάλυτον καὶ ἀσινές ?*, αἶνον ἔδω- 

καν τῷ Θεῷ, τῷ πρὸ τῆς κοινῆς ἀναστάσεως 

ἀφθαρσίᾳ τιμήσαντι τοὺς ἑαυτοῦ θεράποντας, καὶ 

κατέθηκαν αὐτὸ 86 ἐν τῷ νάρθηκι τῆς αὐτόθι ὅὅ 

ἁγιωτάτης ἐκκλησίας τῷ εὐωνύμῳ μέρει, ἥτις 

ἐστὶν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

AYTQ KH' 

γενομένης. Eig τὰρ τὸ κεράμιον, ἐν ᾧ τὸν οἶνον 

εἶχον οἱ λῃσταί, ἔχις προσερπύσασα τὸν ἰὸν 

ἐξέχεεν οὗ ἐμφορηθέντες οἱ λῃσταὶ ὁ πάντες 

ἐξέψυξαν. 'O οὖν ἅγιος Χαρίτων αὐτό τε τὸ σπή- 

λαιὸν εἰς ἐκκλησίαν κατέστησεν (ἔνθα νῦν ἐστι 

λαῦρα fj οὕτω | Φαρὰν λεγομένη ?), καὶ ἐν ἑτέροις 

τόποις λαύρας δειμάμενος καὶ ἐν αὐταῖς πλήθη 

μοναχῶν συναγαγὼν καὶ πολλοῖς αἴτιος ̓  ἀκριβοῦς 

γενόμενος πολιτείας καὶ παντοίων νόσων φανεὶς 

ἰατὴρ καὶ ἐξ ἀκροτόμου πέτρας ὕδωρ διαυγὲς 

ἐξενεγκών, ἐν βαθεῖ γήρᾳ τὸν βίον ἀπέλιπε. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Καλυτηνῶν ! ᾿Αλφειοῦ, «᾿Αλεξάνδρου ὅ», 

— 35 προέπεμψεν αὐτὰ μετῶν συνώντων Fa. — 38 (ὑπελείφθη - ἐκεῖσε) ὑπελήφθει bid τινας χρίας ἐν τὴ πόλει χρονίζο- 

voc δὲ αὐτοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Fa, — ?* δυσεντεριακῆ νῴσω περιπεσὶν Fa. — 5 αὐτοῦ Sa, — ?5 διήνυσε Sa. — 

30 951 μονὴν αὐτοῦ Fa. — ?5 Ἀμμόριον Sa. — 38 σεπτεμβρίου μηνὸς Fa. — 89 αὐτῆς add, Sa, Fa. — ?! f S. — 3? εὑρὼν τῷ 

σῴμα αὐτοῦ θείαν εὐωδίαν πνέων καὶ div auiov καὶ ἀκέραιον ὅνπερ Fa. — 58 αὐτὴ Sa. — ** ἀσυνὴ Sa. — 95 αὐτὸν 8. 

36 τῆς add. Fa. 

4. — ! καθητουμένου Sa, — ? Αὐριλιανοῦ Sa. — * Λυκαονίων Sa. —  τανυθεὶς Sa. — 5 τῶν χειρῶν Sa. — $8 (ἔχις - οἵ 

λῃσταῖ) om. Sa. — Τ λεγομένη Φαρὰν Sa, — 3 πολλῆς αἴτιος S, πολλῆς αἰτὴν Sa. 

85 3. --πὶ !ἅ, Καλυτινῶν S, — ? Ἀλεξάνδρου Sa, om. S. 

εἶτα λαβόντες τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν, ἅπαντες ἀπεκεφαλίσθησαν, καὶ per αὐτῶν ὁ ἅγιος Μαρῖνος 

ἀνὴρ μέγας καὶ σοφός. — M :2. 1 (Καλλιστράτου καὶ ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἐννέα μαρτύρων). --- Εἰς 

τοὺς ἁγίους τεσσαράκοντα ἐννέα μάρτυρας. --- 4. --- Τῶν ἁγίων ἀποστόλων Μάρκου, ᾿Αριστάρχου καὶ 

Ζήνωνος. --- Τῶν ἁγίων μαρτύρων Φιλήμονος ἐπισκόπου καὶ Φουρτουνιανοῦ καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος 

40 Γαϊανῆς. --- Τῶν ἁγίων μαρτύρων πεντεκαίδεκα, οἵ ἐν πλοίῳ ἐμβληθέντες ὃ καὶ τῷ πλοίῳ τρυπηθέντι ἐν 

τῇ θαλάσσῃ ἐναπεπνίγησαν. --- Mv : 2. 1. — Εἰς τοὺς ἁγίους τεσσαράκοντα ἐννέα μάρτυρας. --- 4 — 

Μάρκου, ᾿Αριστάρχου καὶ Ζήνωνος. — Φιλήμονος καὶ QouprouviavoO: καὶ Γαϊανῆς. — Τῶν ἁγίων 

δεκαπέντε μαρτύρων. --- Mr : f. 

SYNAXARIA SELECTA. 58:1. 9. 8. --- Κι : 3.3 (Εὐσταθίου "Pupafou καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ). --- 

& P:2.18.— ἘΠ 1. 9. 8: Καλλινίκου καὶ Εὐσταθείου Ῥωμαίων καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν év τῷ ΤΤρο- 

uobvruv. — Fa : 1. 9. 8, -- Fb:1.2.3.— B: 1. 9, — Ba: 1. 2: Τῶν Καλυτηνῶν ᾿Αλεξάνδρου, 

Zuciuou, Níxuvoc, Néuvoc, Ἡλιοδώρου xoi Μάρκου. Οἵ ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 

βασιλέως. ἐν πόλει ᾿Αντιοχείας, Μάγνου ἡγεμονεύοντος. Ὃ δὲ Μάρκος ἦν ποιμαίνων τὰ πρόβατα, 

λευκὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν καὶ βαθεῖαν «κόμην ^» μέχρι πτέρνης αὐτοῦ. Ἐπεὶ δὲ διεγνῴσθη ὡς e 

50 χριστιανός, παραχρῆμα κρεμασθεὶς ἐξέσθη καὶ παρεπέμφθη ἐν Κλαυδιουπόλει. Προσκληθέντιων δὲ 

τῶν χαλκοτύπων ἕνεκεν τῶν Μάρκου δεσμῶν, προσήχθησαν τρεῖς ἀδελφοὶ ᾿Αδελφιός ̓, ̓Αλέξανδρος καὶ 

Ζώσιμος, τὴν Κάλυτον οἰκοῦντες κώμην, βάναυσοι τὴν τέχνην ὁ καὶ τῆς τοῦ σιδήρου ἐργασίας ἐπιστή- 

μόνες. ᾿Αρξαμένων δὲ πονεῖν, κατέρρει ὁ σίδηρος ὡς ὕδωρ καὶ αἱ χεῖρες αὐτῶν ἐνάρκων' ot δὲ τὸ 

συμβὰν θαυμάζοντες θείας ἐπακούουσι φωνῆς προτρεπούσης συναθχῆσαι αὐτοὺς τῷ Μάρκῳ, Καὶ ἐπεὶ 

τ χριστιανοὺς ἑαυτοὺς ὡμολόγησαν, στρέβλαις εὐθὺς ὑποβάλλονται καὶ διὰ χούνης ἢ περιτεθείσης 

αὐτῶν ri στύματι μόλυβδον λυθέντα πυρὶ δέχονται. Καὶ πέτρᾳ προσηλιωθέντες πυρὶ͵ καταφλέγονται 

καὶ τοῦ βίου τὸ τέλος λαμβάνουσιν, Ὃ δὲ Μάρκος ὑποδεθεὶς κρηπῖδας σιδηρᾶς καὶ μαστιχθεὶς ἱκανῶς 

—  βοργοδὶ, ὧν ... ἐμβληθέντων M. 

! om, Ba, — ἀδελφὸς Ba. eure. recris ἀδελφειὸς. -- ? βάσνάυσοι Ba. — * eorr, recens, εὔχην Ba. — 5 χωριάνης Ba. 

Sser. 21. 

Szrr. 28. 

f. 40. 

Sxer. 27. 

Szpr. 25. 
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Ζωσίμου, Níxuvoc, Néuvoc, Ἡλιοδώρου 
xoi Μάρκου. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 

βασιλέως ᾿ ἐν πόλει ᾿Αντιοχείᾳ τῆς Πισιδίας 8, 
Μάτνου ἡγεμονεύοντος. Ὁ δὲ Μάρκος ἦν ποιμαί- 

γὼν πρόβατα, λευκὴν ἔχων τὴν κόμην τῆς κεφα- 
λῆς καὶ βαθεῖαν μέχρι τῆς πτέρνης αὐτῆς. Ἐπεὶ δὲ 
διεγνώσθη ὡς εἴη χριστιανός, προδοθεὶς παρὰ τῶν 

ἐν τῷ ὄρει ἀνιόντων ὁ, παραχρῆμα 5 κρεμασθεὶς 

ξέεται ὃ καὶ παραπέμπεται ἐν Κλαυδιουπόλει: προσ- 

κληθέντων δὲ ᾿χαλκοτύπων κατασκευῆς ἕνεκεν 

τῶν Μάρκου δεσμῶν, προσήχθησαν τρεῖς ἀδελφοὶ 

᾿Αλφειός, ᾿Αλέξανδρος koi Ζώσιμος τὴν Κάλυτον 

οἰκοῦντες κώμην, βάναυσοι τὴν τέχνην καὶ τῆς Τ 

σιδήρου ἐργασίας ἐπιστήμονες" ἀρξαμένων δὲ 

τύπτειν, κατέρρει ὁ σίδηρος ὡς ὕδωρ καὶ αἱ χεῖρες 

αὐτῶν ἐνάρκων. Ot δὲ τὸ συμβὰν θαύμάσαντες καὶ 

φωνῆς θείας ἐπακούσαντες προτρεπούσης συνα- 

θλῆσαι αὐτοὺς τῷ Μάρκῳ, οὐκ ἐμέλλησαν 8, ἀλλ᾽ 

εὐθέως τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἐπικαλεσάμενοι καὶ 

τὸν σίδηρον ἀπορρίψαντες συνελήφθησαν καὶ 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Κυριακοῦ 

τοῦ ἀναχωρητοῦ τῆς λαύρας τοῦ Xovkà. Οὗτος ἦν 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ 2 ἐκ 

πόλεως Κορίνθου ?, πατρὸς Ἐυάννου πρεσβυτέρου 

τῆς τῶν Κορινθίων ἐκκλησίας καὶ μητρὸς Εὐδοξίας, 

ἀνεψιὸς TTérpou τοῦ πρὸς μητρὸς * μὲν θείου, ἐπι- 

στρέβλαις " ὑπεβλήθησαν καὶ. διὰ χώνης περιτε- 

θείσης αὐτῶν τῷ στόματι μόλιβδον ἐδέξαντο 

ζέοντα’ καὶ ἐν πέτρᾳ προσηλώθησαν καὶ τῷ πυρὶ 

ὑπεβλήθησαν καὶ τοῦ βίου ἐξῆλθον 12, Ὃ δὲ Μάρκος 

ὑποδεθεὶς κρηπῖδας σιδηρᾶς καὶ μαστιχθεὶς ἱκανῶς 5 

καὶ ὀβελίσκοις καταπαρεὶς καὶ τὴν γχῶσσαν τμηθεὶς 

καὶ ἐν πέτρᾳ καθηλωθείς, τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. 

Νίκων δὲ καὶ Νέων καὶ Ἡλιόδωρος μετὰ νηπίων καὶ 

παρθένων ἐν τῷ λεγομένῳ Φιλομηλίῳ 11 ὑπὸ τοῦ 

ξίφους ἐτελειώθησαν. Τὸ δὲ τέλος τῶν τριῶν ἀδελ- τὸ 

φῶν γέγονεν ἐν Καλύτῳ μηνὶ σεπτεμβρίῳ κη΄, τοῦ 

δὲ Μάρκου ἐν Κλαυδιουπόλει εἰκοστῇ πρώτῃ τοῦ 

αὐτοῦ 9, τῶν δὲ 18 λοιπῶν ἐν τῷ Φιλομηλίῳ 11 

ἰουλίου δεκάτῃ τρίτῃ 4. Τελεῖται | δὲ ἡ αὐτῶν σύνα- 

ἕξις ἐν τῷ σεπτῷ αὐτῶν μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι πλησίον 15 

τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κυπριανοῦ ἐν τοῖς Σολομῶνος. 

3, Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Εὐσταθίου Ῥωμαίου ἴ, Καλλινίκου καὶ. τῆς 

συνοδίας αὐτῶν" f| δὲ 5 σύναξις αὐτῶν ἐν τοῖς 

ΤΙρομότου. 20 

AYTO KO'. 

σκόπου δὲ τῆς τῶν προειρημένων ἐκκλησίας, 

ἀναγνώστης τὴν τάξιν" ὀκτωκαιδέκατον δὲ ἔτος 

τῆς ἡλικίας ἀνύων εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα παραγίνεται 

καὶ τὸ τῶν μοναχῶν λαμβάνει σχῆμα παρὰ τοῦ 95 

μεγάλου Εὐθυμίου πολλὴν δὲ ἐπιδειξάμενος ἄσκη- 

σιν καὶ διὰ σκληροτάτης ἀγωτῆς τὸν βίον bievey- 

— * Ἰπισσιδίας Sa. — * καὶ λέοντα καὶ ἄρκτον ἑωρακότα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ κειμένους add. Sa. — * παραυτίκα 
Sa. — 5 ξέεται κρεμασθεὶς Sa. — ' τοῖς S, τῆς τοῦ Sa. — 5 ἐμέλησαν S, ἠμέλησαν Sa. — * στρέβλας Sa. — 19 (καὶ τῷ - - 
ἐξῆλθον) om. Sa, — 1: Φιλομιλίῳ S, Sa. — 1? μηνὸς add. Sa, — 18 δὲ om. Sa. — 14 δεκατρεῖς S, τγ' Sa. 90 

3, — ! forte legendum Ῥιιμύλου, Cf. Synaxaria selecta C. — ὃ τελεῖται δὲ ἡ Sa. 
1. — ! Θεοδωσίου S. — μεγάλου S, μικροῦ Sa, Θεοδοσίου τοῦ νέου Crnttuus Scrrmorour. in Fita S. Cyriaci, Act. 88., 

Sept. t. VHT, p. 147. — ὃ Κορύνθου S. — * πατρὸς Sa, γέγονεν δὲ ἀνεψιὸς ἐκ μητρὸς TIérpou Cynin.us ScvrHoPoLrTANUS, 
loc. cit. 

καὶ ὀβελίσκοις καταπαρεὶς καὶ τὴν γλῶσσαν τμηθεὶς καὶ ἐν πέτρᾳ καθηλωθεὶς τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. 85 
Νίκων δὲ καὶ Νέων καὶ Ἡλιόδωρος μετὰ νηπίων καὶ παρθένων ἐν τῷ Φιλομιλίῳ ὑπὸ τοῦ ξίφους. ἐτε- 
λειώθησαν. ---- Bb:1.2.— T: 1. — 1:2.1.—0:1.—68G:1.—0:1.2.3: Εὐσταθίου, ἹΡωμύλου καὶ 
τῆς συνοδίας αὐτῶν. --- Cb:1.2.3. — M:1.— Βαροὺχ τοῦ προφήτου. Ἡ τῶν προφητῶν ἀκριβὴς 
διόπτρα, ἡ τοῦ Ἱερεμίου πνοὴ καὶ ἀνάπαυλα, ἐφεπόμενος ἦν τῷ Ἰερεμίᾳ διδασκάλῳ, ὅτε ὡς αἰχμάλωτος 
οὗτος εἰς Βαβυλῶνα ἠτάγετο, θρηνῶν τὴν ἀνάλωσιν τῆς Ἱερουσαλήμ, ἑβδομήκοντα χρόνους ἐπεκτεῖνο- 40 
μένης τῆς αἰχμαλωσίας. Οὗτος ὁ Βαροὺχ τῷ διδασκάλῳ συνὼν ὡς αἰχμάλωτος, σπηλαίῳψ ἑαυτὸν 
ἐγκαθείρξας τὸν ἐπιξενισμὸν ἐθρήνει Ἱερεμίου, ἀπρονόητον ἑαυτὸν συντηρῶν μέχρις ἀναστροφῆς τοῦ 
λαοῦ, "Ore δὲ ὁ λαὸς πρὸς Ἱερουσαλὴμ ἐπανῆκε, Βαροὺχ ἐξελθὼν τοῦ σπηλαίου πάλιν τὰ ὑπὸ τοῦ 

Ἰερεμίου ἐν ἐκστάσει καθωραθέντα, ὅτε καὶ τοῖς λίθοις ἐβάλλετο σὺν τῷ ᾿Αβιμέλεχ, ἀκούει καὶ ὡς ἐν δυσὶ 
σώμασι μία ψυχὴ ἐν ἀμφοτέροις ἐγνωρίζετο τοῖς προφήταις ἐπεὶ καὶ εἰς ἕνα ταξίαρχον τὸ θεῖον Πνεῦμα 45 
ἀμφοτέρους ἐπέγραφε. Τρανοτέρως qàp καὶ ὁ Βαροὺχ τὰ περὶ τῆς Χριστοῦ οἰκονομίας ἀνεκελάδησε 

λέγων" « Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν » καὶ τὰ ἑξῆς. Εὔροι δ᾽ ἂν τις καὶ 
πλείονα Tüv φιλοπόνως τὰς προφητικὰς βίβλους ἐπανακρινόντων τὸν προφήτην Βαρούχ, τὰ περὶ τοῦ 
Χριστοῦ καὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ προαγγέλλοντα, Τὸν γοῦν Ἱερεμίαν ἐπιμελῶς κηδεύσας μετὰ τὴν πρὸς 
Κύριον τούτου μετάστασιν, μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ αὐτὸς πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 39 (τῶν ἁγίων μαρτύρων 50 
καὶ αὐταδέλφων ᾿Αλεξάνδρου, Ἀλφειοῦ xol Ζωσίμου καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νίκωνος, Νέωνος, Ἥλιο- 
δώρου καὶ τῶν λοιπῶν παρθένων...). — 3: Καλλινίκου καὶ Εὐσταθίου τοῦ “Ῥωμαίου, --- Τοῦ ἁγίου 
μάρτυρος ᾿Αλεξάνδρου καὶ “τῶν σὺν αὐτῷ τριάκοντα μαρτύρων. — Mv : 1. — Βαρούχ. — 9, 8 

(.. Εὐσταθίου τοῦ ῬΡωμαίου). --- ᾿Αλεξάνδρου κτλ. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. 58: 1. 3. 8. 4. ὅ. --- Ἐ: : 1. 4, δ. 8. -τ ῥα 1. 4. 8. -- Εἰ : 1. 9: δ. 8. -- Fa: s 

1.2.5.3. — €b:1.2.5.3. —B:1. — Βα: 1. 9. Bb:1.2(— S). — T:deest, — L:1.4 5. — 

0:1.—6G:1. —0:1.2,4 5. 3. — Qb: 1.2: Aába καὶ Γοβδελλαᾶ καὶ Κασδόας. Οὗτος ὁ ἅγιος 

μάρτυς Δάδας ὑπῆρχε συγτενὴς Xofupíou βασιλέως ΤΤερσῶν, ὁ δὲ Γοβδελλαᾶ υἱὸς γνήσιος αὐτοῦ. Koi 

διὰ τὸ γενέσθαι αὐτοὺς χριστιανοὺς καὶ προσελθεῖν τῷ Χριστῷ οὐ μόνον ἠρνήθησαν παρὰ τοῦ Xofu- . 
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κὼν καὶ τοὺς τὰ Ὠριγένους φρονοῦντας ἐλέγξας, 

πολλὰ θαύματα τῇ συνερτείᾳ τοῦ Χριστοῦ ἐκτελέ- 

σας, ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ τὸν βίον ἀμείβει. "Hv δὲ 

πρᾶος, εὐπρόσιτος καὶ ἐκ θείας ἀποκαλύψεως περὶ 

5 τῶν μελλόντων προλέγων, μέγεθος ἔχων σώματος 

μετὰ καί τινος εὐπρεπείας καὶ χάριτος, σῶα πάντα 

τὰ τοῦ σώματος μέρη φυλάττων, μὴ μετασχόντα 

τῆς ἀπὸ τοῦ χρόνου φθορᾶς, ἐπί τινας χρόνους 

καθητησάμενος τῆς λαύρας τοῦ ἁγίου Χαρί- 

10 τῶνος. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Δάδα καὶ Γοβδελαᾶ καὶ Κασδόας ". Ὧν ὁ μὲν 

συγγενής, ὁ δὲ υἱὸς γνήσιος ἦν * βασιλέως TTep- 

σῶν. Οὗτοι μὴ θελήσαντες προσκυνῆσαι τῷ. παρ᾽ 

15 αὐτῶν σεβομένῳ πυρί, ἀλλὰ τῇ τοῦ Χριστοῦ 

πίστει ἐπερειδόμενοι, πρῶτον μὲν 6 Δάδας ξίφει τὸ 

σῶμα μεληδὸν κατεκόπη καὶ οὕτως παρέδωκε τὸ 

πνεῦμα. Ὁ δὲ Γοβδελαᾶς, ὁ καὶ υἱὸς τοῦ βασιλέως, 

ῥάβδοις ῥοΐναις ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος Γαργάμου ὃ 

2 MHNI TQ 

1. Ἄθλῃσις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρητο- 

píou, ἐπισκόπου γενομένου τῆς μεγάλης ᾽᾿Αρμε- 

νίας, xoi Γαϊανῆς καὶ Ῥιψιμίας καὶ τῶν σὺν 

αὐταῖς. Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως 

25 υἱὸς Ἀνάκ, συτγενοῦς Κουσαρῶ ? βασιλέως Ἄρμε- 

νίας, ἀδελφοῦ Ἀρταβάνου βασιλέως Πάρθων" 

ἤθλησε δὲ ἐπὶ Τηριδάτου, καταστάντος εἰς βασιλέα 

τῆς τῶν ᾿Αρμενίων ἀρχῆς παρὰ Διοκλητιανοῦ 

βασιλέως 'Puuaiuv: συνὼν yàp τῷ Τηριδάτῃ ὅ, 

80 ἐπεὶ ὃ τοῖς εἰδώλοις οὐκ ἔνειμε σέβας, ἀλλὰ 

— καὶ πολλὰ Sa. 

τύπτεται καὶ εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ. σίδηρον πεπυ- 

ρακτωμένον εἰσδέχεται καὶ κατὰ τῶν πλευρῶν 

«ὀβελίσκους μετὰ ταῦτα τῶν πλευρῶν *» ἀπο- 

σπᾶται καὶ ἐπὶ σταυροῦ ἀναρτᾶται ξεόμενος᾽ εἶτα 

τὴν κεφαλὴν ἀποδαρεὶς καὶ ἥλοις τὰς χεῖρας προσ- 

ἡλω θεὶς καὶ ὅλον τὸ σῶμα καλάμοις περιπαρείς, 

οὕτως τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθεται. «Ὡσαύτως 

καὶ Κασδόα f| τούτου ἀδελφὴ τῇ πίστει προστε- 

θεῖσα καὶ ῥάβδοις ῥοΐναις-τυφθεῖσα, ἐν αὐταῖς 

ταῖς βασάνοις τὸ πνεῦμα παρέδωκεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυ- 

poc Ἀναστασίας τῆς ἀσκητρίας καὶ Πετρωνίας 

μάρτυρος. 

4. Καὶ τῶν ἁγίων πεντήκοντα μαρτύρων 

τῶν ἐκ ΤΙαλαιστίνης. 

5. Koi ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρωγ Τρύφω- 

νος xoi Τροφίμου καὶ Δορυμέδοντος, ὧν ἡ 

σύναξις τέλεῖται πλησίον τῆς ἁγίας "Ἄννης ἐν τῷ 

Δευτέρῳ. 

AYTQ A'. 

tà τῶν χριστιανῶν ὡμολόγει καὶ Θεὸν εἶναι τὸν 

Χριστὸν ἐκήρυττε τοὺς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ 

λόγους διεξιών, πρῶτον μὲν ὑπὸ Τηριδάτου εἰς 

τοὐπίσω. τὰς χεῖρας δεσμεῖται καὶ βάρει ἅλατος 

βαρύνεται τὰ μετάφρενα καὶ ἀναρτᾶται ἐφ᾽ ὑψηλοῦ 

ἐπὶ ἡμέρας ἑπτά, θυλάκῳ τὴν κεφαλὴν ἐμβληθείς, 

ὃς ἦν μεστὸς καμινιοίας αἰθάλης᾽ καὶ κατενεχθεὶς 

ἐπεὶ ὁ τῆς ἐνστάσεως οὐχ ὑφεῖτο, αὖθις ἐξ ἑνὸς 

ποδὸς ἀναρτᾶται, ὑποκαπνιζομένης αὐτῷ κόπρου 

δυσώδους, καὶ ῥάβδοις σκληροῖς ἐφ᾽ ἱκανὸν τύπτε: 

2. — ! Κασδοάς, Κασδόας S, 8a, Κασδίας Passio SS. Dada, εἰο., in Act. SS., Sept. t. VHI, p. 128. —  Σαβωρίου 
add. Sa. — 3 Γαργάμου S, Sa, Γαργόλου Passio, 1. c., p. 229 sqq. — (ὀβελίσκους - πλευριῶν) Sa, om. S. 

1. — t Kovcapur Sa, Kovadpw scribit P. nz Lacan, Agathangelus, (n Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissen- 

35 schaften zu Góttingen, (. XXXV (1888), p. 9 ct deinceps. 3 Τηριδάτι S, — ὃ Sa, ἐπὶ S. — * ἐπὶ S. 

piov xoi ἐμισήθησαν xoi τῶν ἀξιωμάτων αὐτῶν ἀφηρέθησον, ἀλλὰ καὶ τιμωρίαις πολλαῖς ὑπεβλήθησαν, 

σὺν τῇ ἁγίᾳ Κασδόᾳ κρεμασθέντες xol ξεσθέντες καὶ μετὰ πυρὸς τὰς πλευρὰς ὑποκαέντες- καὶ μετὰ 

ταῦτα εἰς φυλακὴν ἐνεβλήθησαν ποιήσαντες χρόνους πολλούς. Εἶτα ἐκβληθέντες καὶ καταναγκασθέντες 

προσκυνῆσαι τῷ ἡλίῳ καὶ τῷ πυρὶ καὶ μὴ πεισθέντες, ἀλλὰ μετὰ παρρησίας ἐλέτξαντες ! τὴν τῶν 

40 ἸΤερσῶν πλάνην, τὸν δὲ Χριστὸν κηρύξαντες Θεὸν μόνον ἀληθινὸν καὶ βασιλέα. τοῦ παντὸς καὶ τῆς 

κτίσεως ποιητήν, ξίφει κατακοπέντες ἐτελεύτησαν. --- 4. — iterum καὶ τῆς ἁτίας Γοβδέλλας, — 5. — 

M:1. -- Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν ri? Βυζαντίῳ. Βασιλεύοντος Οὐάλεντος ἐν τῷ 

Βυζαντίῳ τοῦ Ἀριανοῦ ὡς παρατραπέντος τῆς εὐθείας ὁδοῦ, σκάφος εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων πρεσβυ- 

τέρων ἐμπλήσαντες οἱ τῆς ἀνοσίου αὐτοῦ συμμορίας ἀφῆκαν ἀνερμάτιστον εἰς τὸ τῆς θαλάσσης 

45 πέλατος. Εἶτά τινας τῶν ὁμογνωμόνων εἰς πορθμεῖον ἕτερον ἐμβιβάσαντες, πῦρ ἐπαφεῖναι * τῇ σκάφῃ 

τῶν ἱερέων ἐκέλευσαν. Τούτου δὲ γενομένου, πυρὶ καὶ ὕδοτι μοχόμενοι οἱ ἅγιοι τῷ βυθῷ παρεπέμφθης- 

σαν. — ᾧ (τῶν ἁγίων pv' μαρτύρων). --- 5. 3 (Πετρωνίας tantum). — Εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Γουδε- 

λίαν. --- Κασδίου καὶ Κασδίας. -—9,— αν :1.-- μαρτύρων τῶν ἐν Βυζαντίῳ. --- 4 (pv' μαρτύρων). — 

5, 8 (Πετρωνίας tantum). — Γουδελίας. ---- Κασδόου καὶ Κασδόας. --- 2. — Mr : 1. 

8 SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add. : νῦν δὲ τελεῖται fj αὐτοῦ μνήμη ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀβερ- 

κίου τῷ ὄντι ἐν τῷ πατριαρχείῳ, ἔνθα καὶ fj ἁγία κάρα αὐτοῦ ἀπόκειται. --- 9. — H : 1 (Γρηγορίου 

solius. — 2 (om. “Στρατονίκου, Γλυκερίου, Θεοφίλου). — P:i:Flpnropíou ἀρχιεπισκόπου τῆς 

μεγάλης Ἀρμενίας καὶ Γαϊανῆς καὶ Ῥιψιμίας καὶ τῶν σὺν αὐταῖς, ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως 

κρατοῦντος τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς καὶ βασιλεύοντος τῶν ΤΤαρθῶν ᾿Αρταβάνου τοῦ υἱοῦ Ἀσοῦρ, ἀδελφοῦ 

55 ὑπάρχοντος Κουσαριῶ βασιλέως Ἀρμενίας. Δολοφονεῖται καὶ ἀποκτείνεται ὁ αὐτὸς Ἀρτάβανος, ἀδελφὸς 

Srer, 99. 

£t 

Sgrz. 80 

Szer. 29. 

Szrr. 30. 

Κουσαρῶ βασιλέως ᾿Αρμενίας, παρὰ ᾿Αρτασὴρ υἱοῦ Σασᾶν βασιλέως Περσῶν, σατράπου πρότερον ἡ 

ὑπάρχοντος τοῦ ᾿Αρτασὴρ τῆς τῶν Παρθῶν ἐπαρχίας, βουλῇ δὲ καὶ συνέσει τῶν ἐν ΤΤερσίδι στρατοπε- 

1 ἐλλέγξαντες Cb. — 5 τῷ om. Mv. — ὃ Ἀρειανοῦ Mv. --- ὁ ἐπαφθῆναι Mv. 



Szer. 30. 

f. 4r 

Szer. 30. 
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ται’ καὶ ἐπὶ ἑτέρας ἑπτὰ ἡμέρας μένει τῇ ἀναρ- 

τήσει καὶ αὖθις κατενεχθεὶς κνημῖσι 5 σιδηροῖς τὰ 

γόνατα ἐξαρθροῦται, παχείας σφηνὸς αὐτοῖς ἐμπα- 

χείσης΄ καὶ ἐπὶ δυσὶν ἡμέραις μετεωρίζεται καὶ 

πάλιν κατενεχθεὶς μόλιβδον λελυμένην διὰ τῆς 

ἕδρας ἐπιχέεται τοῖς ἐγκάτοις" εἶτα μηνυθείς, ὅτι 

αὐτὸς εἴη Ἀνὰκ τοῦ ἸΤάρθου υἱός, τοῦ τὸν πατέρα 

Τηριδάτου ὁ δολοφονήσαντος, δεσμεῖται χεῖρας 

- καὶ πόδας καὶ τὸν αὐχένα καὶ ἐν Ἀραρὰτ τῇ πατρίδι 

ἐν βαράθρῳ τινὶ “μεστῷ ὄντι ἑρπετῶν ἰοβόλων 

ῥίπτεται᾽ ἔνθα κατέμεινεν ἔτη δεκαπέντε ἑρπετοῖς 

καὶ θηρίοις | συνών, παρὰ χήρας τινὸς 7 τρεφόμε- 

νος λαθραίως αὐτῷ ἄρτον ἐπιρριπτούσης. Τῆς δὲ 

“Ῥιψιμίας καὶ Γαϊανῆς μοναζουσῶν καὶ παρθένων 

οὐσῶν καὶ τῆς μὲν ὃ. Γαϊανῆς πρεσβυτέρας οὔσης 

καὶ πρὸς εὐσέβειαν ἀφηγουμένης, τῆς δὲ ῬῬιψιμίας 

νεωτέρας xol γένους ἐπισήμου καὶ κάλλει διαπρε- 

πούσης 9, ἔκ τινων συμβάντων τὰ περὶ αὐτῆς ὁ 

Τηριδάτης πυθόμενος ἤρα ταύτης σφοδρῶς καὶ 

συλλαβόμενος αὐτὴν καὶ πειθοῖ καὶ βίᾳ πρὸς τὴν 

ἀθέμιτον ἐκκαλούμενος μῖξιν, τῆς τοῦ Χριστοῦ 

ἰσχύος συνεργούσης αὐτῇ, οὐ περιεγένετο ταύτης ᾿ 

καὶ δὶς προσβαλὼν ἀπεκρούσθη, τῆς φυσικῆς 

ῥώμης καὶ δυνάμεως ἐκλυθείς 19. ᾿Αλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν 

ἀποτυχὼν τοῦ σκοποῦ ὡσεὶ νεκρὸς ἔκειτο' ταύτην 

δὲ οἱ τοῦ βασιλέως ὑπασπισταὶ ἐκφυγοῦσαν ἐπι- 

διώξαντες καὶ κατολαβόντες, πρῶτον μὲν διέρ- 

ρηξαν αὐτῆς τὰ ἱμάτια, ἔπειτα δὲ εἰς τοὐπίσω τὰς 

χεῖρας προσδήσαντες τὴν Ὑλῶτταν ἀπέτεμον καὶ 

πυρὸς ἐσχάραις 11 ἅπαν τὸ σῶμα κατέκαυσαν !$, 

προσηλώσαντες κατὰ τῶν ἐγκάτων αὐτῆς λίθους 

ὀξεῖς καὶ διατεμόντες τὰ σπλάγχνα αὐτῆς καὶ πρὸς 

τούτοις τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύξαντες" καὶ κατὰ 

βραχὺ τοῖς ξίφεσι διελόντες αὐτὴν τῷ θανάτῳ 

παρέπεμψαν 18. Συνανῃρέθησαν δὲ αὐτῇ 16 Tun- 

θέντες τὰς κεφαλὰς ἄνδρες χριστιανοὶ ἑβδομή- 

κοντα καὶ γυναῖκες δύο καὶ τριάκοντα. Ἢ δὲ ἁγία 

Γαϊανὴ σὺν ταῖς λοιπαῖς διεπάρη ᾿ὅ τὸν αὐχένα καὶ 

ἐφυσήθη ὥσπερ ἀσκὸς καὶ τὴν δορὰν τῆς σαρκὸς 

μέχρι" καὶ τῶν μασθῶν ἀφῃρέθη καὶ λίθοις συνε- 

τρίβη καὶ οὕτως ἐτμήθη τὴν κεφαλήν, τὰ αὐτὰ καὶ 

τῶν λοιπῶν γυναικῶν πεπονθυιῶν. Ὃ οὖν βασι- 

λεὺς ἡττηθεὶς ἅμα τῆς τε 1" ὥρας καὶ ἀνδρίας τῆς 

ἁγίας Ῥιψιμίας καὶ εἰς ἐσχάτην ἀθυμίαν πεσών, 

ἐλήφθη δαίμονι πονηρῷ. καὶ τῶν φρενῶν ἐκστὰς 

ἐλυμαίνετο τὰς σάρκας αὐτοῦ διεσθίων καὶ τὴν 

μορφὴν ἐπὶ τὸ θηριῶδες ἤλλαξε καὶ μετὰ τῶν 

συῶν τὴν δίαιταν εἶχεν ἐν ἑλώδεσι τόποις καὶ 

ὑδρηλοῖς, πολλῶν 19 αὐτῷ συμμανέντων, οἵ ἦσαν 

ὑπασπισταὶ τούτου καὶ τῆς χώρας ἄρχοντες, τὴν 

κτηνῴώδη ἀλλαξάμενοι | δίαιταν 19 καὶ κατάστασιν. 

ῬΑνάγεται οὖν ὃ ἅγιος Γρηγόριος τῷ πεντεκαιδε- 

κάτῳ ἔτει 3 ἐκ τοῦ λάκκου, ἐν ᾧ ka&eipkro* τοῦτο 

àp ὄναρ ἐπεφάνη Κουσαροδούκτᾳ 51 τῇ τοῦ βασι- 

λέως ἀδελφῇ, μὴ ἂν ἄλλως γενέσθαι τῷ Τηρι- 

δάτῃ “5 τὴν ἴασιν, ἢ δι ἐντεύξεως τοῦ μεγάλου 

Γρητγορίου " καὶ προσάγεται ἔκφρων καὶ μεμηνὼς 

ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἐν σχήματι θηρίων καὶ 

— δκνημέσι 88. -- 9 Τηριδάτην S, — ἴ παρὰ γυναικὸς τινὸς χήρας Sa. — 8 καὶ add. Sa, — ὃ διαπρεπούσης Sa, 

διαπρεποῦς 8. — 19 αὐτοῦ ἐκλυθείσης Sa. — 1! ἐσχάρας S. — 1* κατέκαμψαν 88. — "5 παρέδωκαν Sa. — 16 αὐτὴν Sa. — 

15 διεσπάρη S, 88. — 18 μέχρι supra. lin. S. --- 11 τῆς τῆς Sa. — 18 καὶ ἄλλων add. Sa. — !9 τε add. Sa. — 39 τοῦ add. 

Sa. — ?! Κονσαροδούκτα Sa, Καισαροδούκτα S. Cf. P. pe Lacanps, I. c., p. 146. — 22 Τῃριδάτι S. 

bápywv, ἑλομένων ἐπ᾽ αὐτοὺς βασιλεύσειν αὐτόν. --- 9: Mopbóvou, Μιγδονίου, Δωροθέου καὶ Ἤνδου 

καὶ Στρατονίκου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἁτίων τυναικῶν καὶ Γλυκερίου πρεσβυτέρου καὶ Θεοφίλου 

διακόνου ἐν τῷ οἴκῳ τῶν ἁγίων μ' μαρτύρων. --- E :1.3: Μαρδονίου, Μιτδονίου, Δωροθέου 

καὶ Ἰνδοῦ καὶ Στρατονίκου καὶ Γλυκερίου πρεσβυτέρου καὶ Θεοφίλου διακόνου καὶ τῶν σὺν 

αὐτοῖς ἁγίων τυναικῶν ἐν τῷ οἴκῳ τῶν ἁγίων μ΄, πλησίον τοῦ Χαλκοτετραπύλου. — Fa : 1.2, — Fb: 

1.9.— B:1.— Βα: 1: Γρηγορίου ἐπισκόπου τῆς μεγάλης ᾿Αρμενίας. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλη- 

τιανοῦ βασιλέως, ΤΤάρθος τὸ τένος, υἱὸς ᾿Ανὰκ συγγενοῦς Κουσαρῶ βασιλέως ᾿Αρμενίας, ἀδελφοῦ 

"Aptofávou βασιλέως ᾿Αρμενίαςκ αἱ πρῶτον μὲν εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας δεσμεῖται καὶ βάρει ἅλατος 

βαρύνεται τὰ μετάφρενα καὶ ἀναρτᾶται τῆς μιᾶς χειρὸς ἡμέρας ἑπτά, πρὸς τοῖς ποσὶ λίθῳ ἐξαρτηθεὶς 

καὶ θυλάκῳ μεστῷ καμινιαίας αἰθάλης τὴν κεφαλὴν βάλλεται. Καὶ αὖθις τοῦ ἑνὸς ποδὸς ἀναρτᾶταοι καὶ 

ὑποκαπνίζεται χυμῷ δυσώδει ' καὶ ῥάβδοις σκληραῖς ἐφ᾽ ἱκανὸν τύπτετοι καὶ ἐπὶ ἑτέρας ἑπτὰ ἡμέρας 

μένει τῇ ἀναρτήσει. Καὶ αὖθις κατενεχθεὶς μόλυβδον λελυμένον ἐν τοῖς ἐγκάτοις διὰ τῆς ἕδρας δέχεται. 

Μετὰ ταῦτα μαθόντος Τηριδάτου ὅτι υἱός ἐστιν ᾿Ανὰκ τοῦ δολοφονήσαντος τὸν πατέρα αὐτοῦ, 

δεσμεῖται πόδας καὶ χεῖρας καὶ τὸν οὐχένα καὶ ἐν ᾿Αραρὰτ τῇ πατρίδι ἐν βαράθρῳ βαθυτάτῳ ? μεστῷ 

ὄντι ἑρπετῶν ἰοβόλων ἐναπορρίπτεται, ἔνϑα διήρκεσεν ἔτη τε’ παρὰ γυναικὸς χήρας τρεφόμενος λάθρα 

ἐπιρριπτούσης αὐτῷ ὀπτὸν ἄρτον. Μετὰ ταῦτα ἀνάγεται “ἐκ τοῦ λάκκου προνοίᾳ Θεοῦ. Ὃς ῥυσθεὶς 

πολλῶν ὀδυνῶν καὶ κακώσεων, δεξάμενος τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα πάντας κατήχησεν καὶ βαπτίσας 

καὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ πολλὰ ἐργασάμενος παράδοξα ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῆς ἁγίας μάρτυρος Ῥιψιμίας ὅ καὶ τῆς συνοδίας αὐτῆς. Ἡ μάρτυς Ῥιψιμία σὺν τῇ 

Γαϊανῇ ὑπῆρχον γένους ἐπιδόξου καὶ μεγάλου, τῷ κάλλει διαπρεπεῖς καὶ τῇ πρὸς Θεὸν εὐσεβείᾳ ἀφώρι- 

σμέναι ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ. Διὰ τοῦν τὸ μὴ θελῆσαι τὴν Ῥιψιμίαν ὁ τήμασθαι τῷ βασιλεῖ, 

φυγὰς ᾧχετο ἐπὶ τὰ ὄρη ᾿Αρμενίας. Καὶ δὴ μαθὼν τὰ περὶ αὐτὴν Τηριδάτης ἐπελάβετο αὐτῆς καὶ τοῦ 

σκοποῦ ἀποτυχών, ἔπεσε νεκρός. Αὐτὴ δὲ παρὰ τῶν αὐτοῦ συμμυστῶν ὀπίσω τὰς χεῖρας δεθεῖσα, τὴν 

γλῶτταν ἀποτέμνεται καὶ τὸ σῶμα κατακαίεται καὶ κατὰ τῶν ἐγκάτων λίθοις ὀξέσιν ἐμπείρεται καὶ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἐξορύττεται: καὶ κατὰ βραχὺ τοῖς ἐίφεσι κατακοπεῖσα, τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθεται" 

Συνανῃρέθησαν δὲ αὐτῇ ἄνδρες χριστιανοὶ τὸν ἀριθμὸν ἑβδομήκοντα καὶ γυναῖκες τριάκοντα καὶ δύο" 

! μα corr, ren. prius δυσόδους Bu. — ? carr, recens., prius βαθωτάτου Ba. — ὃ Ῥιψημίας Ba, — f Ῥιψίμην Ba. 
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bí ἐντεύξεως αὐτοῦ ὑγιεῖς καθίστανται καὶ πρὸς 

τὴν πίστιν ἐνάγονται καὶ πᾶσα ὑπ᾽ αὐτὸν 38 βασι- 

λεία τῆς τῶν εἰδώλων πλάνης ἀφίσταται καὶ τῷ 

Θεῷ προσάτεται" καὶ πάντες τὸ λουτρὸν 3 καὶ τὴν 

σφραγῖδα τοῦ ἁγίου βαπτίσματος δέχονται καὶ 

χειροτονεῖται πάσης τῆς χώρας ἐπίσκοπος ὁ μέτας 

Γρητόριος καὶ ἐπὶ πολλοὺς χρόνους τῇ ἡσυχίᾳ ἅμα 

καὶ τῇ προστασίᾳ τῆς ἐκκλησίας καταβιοὺς καὶ 

τὸν ἴδιον υἱὸν ᾿Αρωστάκην 35 ἔτι περιὼν ἀρχιεπί- 

σκοπὸν χειροτονήσας év βάθυτάτῳ γήρᾳ πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησε 30 Τελεῖται δὲ ij αὐτοῦ σύναξις 

ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδώρου, 

τῷ ὄντι πλησίον τοῦ χαλκοῦ τετραπύλου ?*, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Μαρδονίου, Μυγδονίου, Γοργονίου, Δωρο- 

θέου, Ἴνδου, Στρατονίκον, Γλυκερίου πρεσ- 

βυτέρου, Θεοφίλου διακόνου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 

ἁτίων γυναικῶν. 

— 33 αὐτοῦ Sa. --- ?* τῷ λουτρῶ S. — 35 Ἀροστάκην Sa; Cf. P. ne Laganps, ἰ, c., p. 137. — ?* ἐξεδήσε Sa. — 51 Vl. quae 

add. Sa inter Synaxaria selecta. 

' Γαϊανὴ ὅ δὲ ἣ γενναία σὺν ταῖς λοιπαῖς ἁγίαις γυναιξὶ διεπάρη τὸν αὐχένα καὶ ἐφυσήθη ὡς ἀσκός, καὶ 

τὴν δορὰν τῆς σαρκὸς μέχρι τῶν ᾿μαστῶν ἀφαιρεθεῖσα, λίθοις συνετρίβη" εἶθ᾽ οὕτως τὴν κεφαλὴν 

ἀπετμήθη. — Bb: 1. — T : 1 (Γρηγόρίου solius. — L:1.2. —0:1. —G6:1. το αι! — Cb: 1. --- 

Μ:1.-- τῶν ἁγίων: ἑβδομήκοντα τῶν συναιρεθέντων τῇ ἁγίᾳ Ῥιψίμῃ. — Μνήμη τῶν ὁσίων δύο 

γυναικῶν, --- 9 (Στρατονίκου, Μαρδονίου). --- Τῶν ἁγίων χιλίων μαρτύρων & v. — Mv: 1, -- Τῶν 

ἁγίων ἑβδομήκοντα. ---- Δύο γυναικῶν, — 2 (Στρατονίκου ... ὁ ἅτιος μάρτυς Μαρδόνιος ἄνθρακας 

ἐπὶ τοῦ ὀμφαλοῦ δεξάμενος τ. --- Χίλιοι μάρτυρες. — Mr : 1. 

— 5 Fawri Ba. 

Seer. 80. 

Srrr. 30. 



Ocr. 1. 

ἢ ἘΝ, 

ὅτ. 1. 

ΜῊΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ἡμέρας ἔχει λα΄, fj ἡμέρα ἔχει ὥρας τα΄ καὶ ἡ νὺξ ὥρας δεκατρεῖς" 

ἐν d καὶ γίνεται ἀπαρχὴ τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου. 

ΕΙΣ ΤΗΝ Α΄. 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ᾿Ανανίου 

ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα (. “Ὃς προεχειροτονήϑη 

παρὰ τῶν κορυφαίων ἀποστόλων ἐπίσκοπος 

πόλεως Δαμασκοῦ καὶ ἸΤαύλῳ ? τὸ ὁρᾶν ἀποδίδωσι 

τυφλῷ γετονότι ἐκ τῆς τενομένης αὐτῷ θεοφανείας 

καὶ καταρτίζει αὐτὸν πρὸς τὴν πίστιν καὶ βαπτίζει. 

Τελῶν οὖν πολλὰς ἰάσεις ἐν Δαμασκῷ καὶ ἐν 

᾿Ἐλευθεροπόλει ? ὑπὸ Λουκιανοῦ ἡγεμόνος συσχε- 

θεὶς ὡς τὸν Χριστὸν κηρύττων, τύπτεται βουνεύ- 

poig καὶ τὰς πλευρὰς σιδηροῖς ὄνυξι ξέεται καὶ 

λαμπάσι πυρὸς καταφλέγεται᾽ καὶ ἐξωσθεὶς τῆς 

»Ἀναστασίου τοῦ βασιλέως, κατέμενεν ἐν τῷ ναῷ 

τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῷ ἐν τοῖς Κυροῦ, ἐν dj 

καὶ τὸ χάρισμα τῆς συντάξεως τῶν κοντακίων 

ἔλαβεν, ἐπιφανείσης. αὐτῷ τῆς ἁγίας Θευτόκου 

κατ᾽ ὄναρ κατὰ τὴν ἑσπέραν τῆς Χριστοῦ γεννή- 

σεως καὶ τόμον χάρτου ἐπιδούσης καὶ κελευσάσης 

αὐτὸν 2 καταφατεῖν: οὗ μετὰ 5 τὴν κατάποσιν 

εὐθέως ἔξυπνος γενόμενος, ἀναβὰς ἐν τῷ ἄμβωνι, 

ἤρξατο ἐκφωνεῖν καὶ λίαν ἐμμελῶς ψάλλειν 5: «Ἦ 

» παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει ». 

Ἔκτοτε οὖν ὑπηγόρευσεν εἰς τὰς δεσποτικὰς éop- 

πόλεως παρὰ τοῦ δήμοὺ λιθοβολεῖται, Καὶ οὕτως τὰς καὶ εἰς μνήμας διαφόρων ἁγίων κοντάκια τὸν 

τῷ Κυρίῳ τὸ πνεῦμα εὐχόμενος παρατίθησι". ἀριθμὸν περὶ τὰ χίλια, ὧν τὰ πολλὰ ἐν τοῖς Κύρου 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Ρωμανοῦ | ἰδιοχείρως ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐκτεθέντα ἀπόκεινται. "Ere- 

τοῦ μελῳδοῦ καὶ ποιητοῦ 1 τῶν κοντακίων᾽ ὃς λειώθη δὲ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐτάφη ἐν τῇ αὐτῇ ἐκκλησίᾳ, 

ὥρμητο ἐκ Συρίας τῆς Ἐμεσηνῶν πόλεως, διάκο- ἔνθα καὶ τελεῖται ἣ αὐτοῦ σύναξις ὅ. 

γος γενόμενος τῆς ἐν Βηρυτῷ ἁτίας τοῦ Θεοῦ 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

ἐκκλησίας τῆς λετομένης ᾿Αναστάσεως. Καταλα- Δομνίνου, Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ Θεσσαλονίκης, 

βὼν δὲ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐν τοῖς χρόνοις χριστιανὸς ἐκ μητρικῶν σπαργάνων, εὐλαβείᾳ καὶ 

1. — ! μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ add, Sa. — ὁ τῶ ἀποστόλωι add. Sa, — ? Ἐλευθερουπόλει S. — * τελεῖται κτλ. add. Sa. 

inter. Synaxaria selecta, 
. 

2. — τ ποιητοῦ καὶ ueAurbot Sa. * abr) Sa. — ? μεθ᾽ οὗ Sa. —  ἐξύπνου corr. Sa, prius ἔξυπνος ut videtur. — 

5 ἐκφωνῆ καὶ ψάλλειν Sa, — 9 σύναξις αὐτοῦ Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa.: 1. add. : Τελεῖται δὲ ἡ μνήμη αὐτοῦ πέραν ἐν τῇ αὐτοῦ μονῇ πλησίον 

τοῦ ἁγίου Ζωτικοῦ, --- 9. 3.4.5. — H : 1. 8. 9. 4. ὅ. -- 11,2: :- Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ ruv κοντα- 

κίων. “Ὥρμητο δὲ ἐκ Συρίας τῆς "Eyecnvóv! πόλεως, διάκονος γενόμενος τῆς ἐν Βηρυτῷ ἁγίας Θεοῦ 

ἐκκλησίας τῆς λετομένης Ἀναστάσεως. Καταλαβὼν δὲ Κωνατοντινούπολιν ἐν τοῖς χρόνοις Ἀναστασίου 

βασιλέως, κατέμενεν ἐν τῷ ναῷ τῆς παναγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Κύρου, ἐν ᾧ καὶ τὸ χάρισμα ἔλαβεν 

τῶν κοντακίων παρὰ τῆς παναγίας Θεοτόκου, ὡς εἶναι τὸν ἀριθμὸν τῶν ποιηθέντων κοντακίων παρὰ 

αὐτοῦ περὶ τὰ χίλια. — 3. — ἘΠ: 1, 2, 8. ὃ. — ἘΔ : 1: Ἀνανίου ἐπισκόπου πόλεως Δαμασκοῦ. Ὃς 

καὶ Παῦλον ἐβάπτισεν àv ? ἀποκαλύψεως, προκατασταθεὶς ὑπὸ τῶν κορυφαίων. ἐπίσκοπος, Τελῶν οὖν 

πολλὸς ἰάσεις ἐν Δαμασκῷ καὶ ἐν Ἐλευθεροπόλει ὁ, * ὑπὸ Λουκιανοῦ ἡγεμόνος τύπτεται βουνεύροις καὶ 

τὰς πλευρὰς ξέεται καὶ λαμπάσι καταφλέγεται καὶ ἐξωσθεὶς τῆς πόλεως λιθοβολεῖται. — 2: Ῥωμανοῦ 

τοῦ ποιητοῦ καὶ μελῳδοῦ τῶν κοντακίων ὅ, “ὥρμητο δὲ ἐκ Συρίας τῆς Ἐμεσηνῶν πόλεως, διάκονος 

γενόμενος τῆς ἐν Βηρυτῷ * ἐκκλησίας " καταλαβὼν δὲ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἴ ἐν τοῖς χρόνοις "Avo- 

στασίου τοῦ βασιλέως 8, κατέμεινεν ἐν τοῖς Κύρου, ἐν ᾧ καὶ τὸ χάρισμα παρὰ τῆς Θεοτόκου ἔλαβεν, 

τόμον χάρτου ἐπιδδύσης αὐτῷ ὅθεν καὶ ὑπητόρευσε κοντάκια τὸν ἀριθμὸν περὶ τὰ χίλια, καὶ τελειω- 

θεὶς ἐν εἰρήνῃ θάπτεται " ἐν. τῇ αὐτῇ ἐκκλησίᾳ. --- 3: Τοῦ ἁγίου Δωμνήνου, — δ: Μιχαὴλ ἡγουμένου 

μονῆς Ζώβης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ac ἁγίων μοναχῶν, ὑπαρχόντων ὑπὸ τὴν ἐνορίαν Σεβαστουπόλεως, 

ἐπὶ τῆς βασιλείας. Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης συλληφθέντων ὑπὸ τῶν Ἀταρηνῶν καὶ μὴ πεισθέντων 

αὐτοῖς, τὸν ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου διήνυσαν τμηθέντες τὰς κεφαλάς. — Fb: 1.2.8.5.— B:1.5.2.3.— 

a:1.9,5.3.  Bb:1.5.2,3, — T:1.2.— 0:12, — 6:1, 2. — 0:1. & δ. 2. — Δομνίνου τοῦ 

^ Περσίδι. --- 4 (ἑτέρου ἁγίου Δομνίνου). --- Gb : 1. 4. 5. 2; — Δομνίνου τοῦ ἐν Περσίδι. Οὗτος ὁ 

ἅγιος ὑπῆρχεν ἐκ᾽9 Θετταλίας πόλεως, προσήχθη δὲ εἰς Νικομήδειαν, ἐπὶ τὸ τὸν Χριστὸν ἀρνήσασθαι. 

᾿ Ἐμισηνῶν P-— ὃ διὰ Fu. -- ? VEI Fa, ἐπίσκοπος in marg. --- " Ἐλευθερωπόλεως Fa. — κονδακίων Me ef infra 

Fa. — 5 Bupícu Fa. — * Κωνσταντινοῦ πόλει Fa. -- ὃ καὶ add. Fa, — ? ἐν εἰρίνη iterat Fa, — 1 ἐπὶ Cb. 
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φόβῳ. Θεοῦ συζῶν καὶ τὸν Χριστὸν καταγγέλλων 

τοῖς ἐν τῇ πόλει. Εἰς ἣν Μαξιμιανὸς ὁ βασιλεὺς 

κτίζων ἀνάκτορα καὶ τοῦτον παραστησάμενος ! καὶ 

εἰπὼν μετ᾽ ὀρτῆς" « Διὰ τί ἐμοῦ τῇ πόλει προκαθε- 

» ζομένου σὺ τολμᾷς ὁμολογεῖν θεὸν ἕτερον καὶ οὐ 

» θύεις τοῖς θεοῖς εἰ βούλει ζῆσαι;» καὶ μὴ πείθων 

κατέξανε τὸ σῶμα αὐτοῦ. Ὥς δὲ ἑώρα τὸν θυμὸν 

αὐτοῦ γελώμενον ὑπὸ τοῦ ἁγίου, ἐκέλευσε πρὸ τῆς 

πόλεως ἀπενεχθῆναι αὐτὸν καὶ συντριβῆναι τὰ 

σκέλη καὶ τοὺς πόδας παντελῶς ἀποκοπῆναι 3. 

Ἔκτοτε οὖν ὁ μάρτυς ἐπὶ ? ἑπτὰ ἡμέρας διακαρτε- 

ρήσας ὁ καὶ τροφῆς τῆς οἱασοῦν μὴ μεταλαβών, 

τὴν μακαρίαν αὐτοῦ ὅ ψυχὴν παρέδωκε τῷ Θεῷ 9. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ οἴκῳ * 

τοῦ ἁτίου ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ὅ, τῷ ὄντι πέραν ἐν 

τῷ Λιθοστρώτῳ ὃ. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀβραμίου 

τοῦ ἀσκητοῦ, 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. ἼἌθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ! Κυπρια- 

νοῦ καὶ Ἰουστίνης. Οὗτος ἦν ἐπὶ Δεκίου τοῦ 

βασιλέως γένει περιφανὴς καὶ πλούτιμ κομῶν 

καὶ εἰς ἄκρον 3 τῆς ὃ ἐν λόγοις φιλοσοφίας καὶ 

5. Καὶ μνήμη * τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μιχαὴλ | 

ἡγουμένου μονῆς λεγομένης Ζώβης ? καὶ τῶν σὺν. 

αὐτῷ τριάκοντα ἕξ ἁγίων μοναχῶν. Οὗτοι ὑπῆρχον 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης προ- 

καθεζόμενοι ἐν μοναστηρίῳ λεγομένῳ Ζιύβῃ ὃ 

πλησίον Σεβαστουπόλεως. Εἰς ἣν ἐκστρατεύσας 

᾿Αλὴμ ὁ ἀμηρᾶς τῶν ᾿Αγαρηνῶν ἐκράτησε μετὰ 

τῶν ἄλλων καὶ τούτους τοὺς ἁγίους. ᾿Αναγκάσας 

δὲ ἀρνήσασθαι τὴν τῶν χριστιανῶν πίστιν καὶ 

εὑρὼν ἀντιστάντας αὐτῷ xoi ἐμπτύσαντοας καὶ 

ἐνυβρίσαντας, τὴν κατ᾽ αὐτῶν ἀπόφασιν ἐξέδοτο. 

Ἐν μέσῳ τοίνυν * τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ μοναχῶν Μιχαὴλ 

ὁ ὁσιώτατος ἡγούμενος στὰς καὶ πολλὰ παρακα- 

λέσας τοῦ μὴ τὴν σφαγὴν φοβηθέντας ἀρνήσα- 

σθαιὃ τὸν Χριστόν, πάντας παρέθηξε προθύμως 

τῷ ξίφει τὰς κεφολὰς ὑποσχεῖν ̓  ἔσχατον δὲ καὶ 

αὐτὸς ἐκτμηθεὶς Tí κεφαλῇ πάντων συνήφθῃη 

Θεῷ", 

AYTQ Β΄. 

τῆς μαγικῆς ἐλάσας ἐπιτηδεύσεως πρὸς δὲ τὴν 

εἰς Χριστὸν πίστιν καὶ τὴν διὰ τοῦ ὁ μαρτυρίου 

τελείωσιν ἦλθεν ἐξ αἰτίας τοιαύτης 5. Ἦν τις παρ- 

θένος τοὔνομα Ἰοῦστα *, ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τῇ ἴ πρὸς 

8. — 1! καταμηνυθεὶς καὶ προσάξας τῷ βήματι αὐτοῦ Sa. -- 2 ἀποκοπῆναι παντελῶς τοὺς πόδας Sa. — 3 om. Sa, — 

9 διαρκέσας ζῶν Sa. — 5 oin. Sa. — ὃ κυρίῳ Sa. — Τ οἴκω Sa, αὐτοῦ oiu S. —* oi. Sa, — ? Λιθοτρώτο Sa. 
5. — συνέδραμε bé xal ἡ Sa. — ? Ζόβης Sa. — ? Ζόβη Sa. — ὁ οὖν Sa. — ὅ (μὴ - ἀρνήσασθαι!) μὴ φοβηθῆναι τὴν 

σφατὴν κἀν τούτου ἀρνήσασθαι Sa. — ὃ (πάντας - Θεῷ) καὶ τῇ διδασκαλία αὐτοῦ πάντας στηρίξας xal ὑπαλείψας κλί- 
vavrac τὰς κεφαλὰς ἀποτμηθῆναι ἔσχατος δὲ καὶ αὐτὸς ὁ πανόσιος ἀπετμήθη τὴν κάραν Sa. 

1. — ! μάρτυρος Sa. — ? ἄκραν παίδευσιν Sa. — ? τοῖς 5. — * om. Sa. — 5 τοιαῦτα Sa. — ὃ Ἰουστίνα Sa, — * τῆς S. 

Μὴ πεισθεὶς δὲ ἀρνήσασθαι αὐτόν, ἀλλὰ μᾶλλον ὁμολογήσας αὐτὸν μετὰ παρρησίας Θεὸν αὐτὸν εἶναι 

καὶ κύριον τοῦ παντός, τύπτεται σφοδρῶς κατὰ τοῦ προσώπου καὶ παντὸς τοῦ σώματος εἶτα παρα- 

πέμπεται δέσμιος πρὸς τὰ τῆς ἀνατολῆς μέρη τῷ τῆς Μεσοποταμίας ἡτεμόνι, ὠμῷ ὑπάρχοντι καὶ 

ἀπεῖνη καὶ σκληρῷ. Ἐφόδου δὲ τενομένης Περσικῆς, ἐκρατήθη αἰχμάλωτος καὶ ἀπῆλθεν eig ἹΤερσίδα" 

καὶ πολλοὺς τῶν Περσῶν διδάσκων τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἐγνώσθη καὶ κρατηθεὶς καὶ τιμωρηθεὶς ἐν 

αὐταῖς ταῖς Bacávoig ἀπέδιυκε τῷ Κυρίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. — 3: ἑτέρου ἁγίου Δομνίνου. Οὗτος 

ὑπῆρχεν ἀπὸ Θεσσαλονίκης" ἦν δὲ εὐλαβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν. Οὕτω σεμνῶς βιοῦντος, ἔφθασεν 

fj ἀκοὴ αὐτοῦ μέχρι τῶν ἀκοῶν 1: τοῦ τυράννου Μαξιμιανοῦ τοῦ τηνικαῦτα τῇ Θεσσαλονίκῃ παρόντος 

καὶ βασίλεια κτίζοντος" εὐθὺς δὲ μετ᾽ ὀργῆς ὥσπερ τινὰ ὕβριν ἀπὸ τοῦ μάρτυρος ὑφιστάμενος 15 ὅτι 

χριστιανὸς ὧν-ἐμφανῶς ζῆν ἀπεθάρρησε, φησί" « Τί μοι τῶν διαταγμάτων «τὸ ὄφελος 18» ὅτι πρὸς τὰς 

» ὄψεις ἡμῶν "οἱ χριστιανοὶ παρρησιάζονται; ἀγέσθω συρόμενος καὶ κατὰ τῶν νώτων ὠθούμενος. » 

Τούτου δὲ μετὰ πολλοῦ τοῦ τάχους τενομένου, ó βασιλεὺς δεύτερα πάντα ποιησάμενος, τῆς κατὰ τοῦ 

μάρτυρος ὀργῆς ὅλος ἦν τοῦ διασπάσαι αὐτόν, καίτοι ἔχων ἀσχολίαν περισπούδαστον " προεθυμεῖτο 

τὰρ κτίσαι βασιλείους αὐλάς" τοσαύτη γάρ τις ὀρτὴ αὐτὸν ἐξέμηνε καὶ ὠμότης ἐξέκαυσε, ὡς μηδὲ κατὰ 

τὸν βασίλειον ἀναμεῖναι οἶκον τὴν Δομνίνου παράστασιν μηδὲ εἰς τὸ ἐξ ἔθους φροντιστήριον τοῦ 15 

κρίνεσθαι μέλλοντος ποιήσασθαι τὴν ἀκρόασιν’ ἀλλ᾽ ἔξω πρὸ τῶν πυλῶν στῆναι προσέταττε τὸν ἅγιον" 

καὶ ὃς ἐκ τῆς συνήθους τῶν ἀδελφῶν συντυχίας ἁρπασθεὶς παρέστη τῷ Μαξιμιανῷ καὶ προσετάττετο !* 

θύειν εἰδώλοις. Τοῦ δὲ μὴ πειθομένου, ὀργὴ καὶ κραυγὴ περιεῖχε τὸν τύραννον. Καὶ παρεκελεύσατο τοῖς 

δημίοις καταξαίνειν τὸ σῶμα. Ὥς δὲ ἑώρα τὸν θυμὸν αὐτοῦ γελώμενον ὑπὸ τοῦ ἁγίου, προσέταξε πρὸ 

τῆς πόλεως ἀπενεχθέντα συντριβῆναι αὐτοῦ τὰ σκέλη. Καὶ οὕτως ἀφαιρεθεὶς ὁ θαυμάσιος τῶν ποδῶν 

ἑπτὰ ἡμέρας διεκαρτέρησε ζῶν, τροφῆς μὴ μετασχών, ὡς πολλοὺς νομίζεσθαι θείᾳ δυνάμει Ζῆν᾽ καὶ 

οὕτως τελειωθεὶς ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ, — Go : mutil. 2. — Δομνίνου. --- 4. — M : 1. ὅ. — τῶν ἁγίων 

ὅσιομαρτύρων ἕξ μοναχῶν E, τ. -- 2.3. -- Mv: 1. 5. — Οἱ ἅγιοι ἕξ ὁσιομάρτυρες E. r. — 2. 3. — 

Mb:1.2. 3. — Mr : 1.2. 

SYNAXARIA SELECTA. 84:1.2. — H : 1. — P: 1. — Τοῦ ἁγίου Δομετίου (Oct, 43). — *: 1. 

9.— Fa:1.9. — Fb: 1.9, — B; t 

ὑπῆρχε μὲν ἐπὶ τῆς βασιλείας Δεκίου, ἀπὸ Ἀντιοχείας τῆς Συρίας. Ἦν δὲ φιλόσοφος καὶ μάγος τέλειος, 

ἀλλ᾽ ὕστερον γέγονε χριστιανὸς ἀπὸ ὑποθέσεως τοιαύτης. Παρθένος τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτῇ rfj πόλει, 
Ἰουστίνη ὄνομα, βαπτισθεῖσα παρὰ Ὀπτάτου τοῦ ἐπισκόπου. Ἀνὴρ δέ τις ἕλλην, Ἀγλαΐδας 1 καλού- 

: Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Κυπριανὸς ὁ σοφὸς ἱεράρχης 

ERE — V ὅτι χριστιανὸς div ὑφιστάμενος Ch. — ! om. Ch. suppl. ex Ce. — ἢ οὗ Cb. — i προσέταττε Cb. 
a. ἴδας B. 

SYNAXARICNM, T 

Ocr. 2. 

Ocr. 1. 

Qer. τς 



Ocr. 2. 

f£ 49. 

Ocr. 2. 

99. SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 100 

Δάφνην, πατρὸς Albeciou ἱερέως τῶν εἰδώλων. καὶ πονται ἐπὶ Νικομήδειαν ?? τῷ βασιλεῖ. Οὗ προστά- 

Κληδονίας μητρός, ᾿Ακούσασα δὲ περὶ τοῦ Χρι- ἔαντος, ἀπηνέχθησαν εἰς τὸν ποταμὸν τὸν καλού- 

στοῦ διεξιόντος Πραὐλίου ὃ τινὸς διακόνου, ἐπί- μενον Γάλλον καὶ τὰς κεφαλὰς "Ὁ ἀπετμήθησαν n. 

στευσεν εἰς αὐτὸν xol τὴν μητέρα πρὸς θεογνω- Ὁ δὲ μέγας Γρηγόριος ὁ θεολόγος οὐχ ἕτερον ἀλλ᾽ 

σίαν μετέστρεψε καὶ αὕτη 19 τὸν ἄνδρα" καὶ πάντες αὐτὸν ἐραστὴν τῆς παρθένου φησίν. Τελεῖται δὲ f 

προσέρχονται τῷ ἐπισκόπῳ Ὀπτάτῳ καὶ mop! αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ αὐτῶν μαρτυρείῳ τῷ ὄντι 

αὐτοῦ τὸ βάπτισμα δέχονται, Ὃ γὰρ Χριστὸς πέραν ἐν τοῖς Σολομῶνος. 

αὐτοῖς ἐπεφάνη νυκτὸς προτρεπόμενος ἐπὶ τοῦτο. 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου Θεοφίλου 

σι 

| ᾿Αγλαΐδας δέ Tig ἕλλην σχολαστικὸς ἐρῶν τῆς παρ- - τοῦ νέου ὁμολογητοῦ. Ὃς ὑπῆρχε Τιβεριουπό- 

θένου καὶ πειρῶν 11 καὶ μὴ τυγχάνων, προσέδραμε λεὼς τέννημα καὶ θρέμμα, χριστιανῶν γονέων υἱὸς 10 

τῷ Κυπριανῷ προσδοκήσας διὰ τῆς μοτικῆς αὐτοῦ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν 1 σπαργάνων ἔχων βίον καθαρόν 

τέχνης κατατοητεῦσαι τὴν Ἰουστίναν καὶ κατα- τέ" καὶ ἀνεπίληπτον. Οὗτος μοναχὸς γετονὼς 

πειθῆ ἐσχηκέναι 13 πρὸς ἐνέργειαν, ὧν ἐσπούδαζεν, πολλοῖς ἐγένετο διδάσκαλος xoi ἀλείπτης πρὸς τὴν 

ὑποσχόμενος αὐτῷ παρασχεῖν 18. δύο τάλαντα εὐσέβειαν. Περὶ τοῦτον ἀναμαθὼν ὁ βασιλεὺς 

χρυσίου καὶ ἀργυρίου. Ὃ δὲ πᾶσαν κινήσας κατὰ Λέων ὁ Ἴσαυρος ὃ ὅτι προσκυνητὴς τῶν θείων * 15 

τῆς παρθένου ἐπίνοιαν, τέλος διὰ πνευμάτων εἰκόνων ἐστί, μετακαλεσάμενος ? πρὸς ἑαυτὸν καὶ 

πονηρῶν, οἷς σύνηθες τὰ τοιαῦτα - ὑπηρετεῖν, συμβουλευσάμενος δῆθεν ἀποστῆναι τῆς προσκυ- 

συλῆσαι καὶ κατασπάσαι τὴν παρθένον ἐπήλπισεν. νήσεως τῶν σεπτῶν εἰκόνων, οὐ μόνον οὐκ ἔσχε 

Ὥς δὲ ἄπρακτος ἀπεπέμφθη 1€ ὃ πρῶτος καὶ ὁ καταπειθῆ ἀλλὰ καὶ ἐλέγχοντα αὐτὸν καὶ ὑβρίζοντα 

δεύτερος καὶ ó τρίτος ἀποσταλείς, τνοὺς ὅτι τῇ ἰσχυρῶς, ἄθεον αὐτὸν ἀποκαλοῦντα καὶ παράνομον 20 

τοῦ Χριστοῦ χάριτι καὶ τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦ ἀντιχρίστου πρόδρομον καὶ ἀρνητὴν τῆς τῶν 

ἡττῶνται, καὶ καταγνοὺς τῆς τῶν δαιμόνων ἀπά- χριστιανῶν πίστεως. «Ὅθεν εἰς Τ ὀργὴν ὅ κινηθεὶς 

της, προσέδραμεν ᾿Ανθίμῳ τῷ ἐπισκόπῳ καὶ παρ᾽ ὁ βασιλεὺς πρῶτον μὲν τύπτει σφοδρῶς" καὶ εἰς 

αὐτοῦ τὸ βάπτισμα ἐδέξατο 5 θριαμβεύσας πᾶσαν φυλακὴν αὐτὸν! ἐμβάλλει, καὶ λιμοκτονεῖ ἱκανῶς tt" 

τὴν τῶν δαιμόνων πλάνην koi τὰ μοτγικὰ βιβλία ἔπειτα δὲ καὶ οὕτως «un» πείθων εἰς ἐξορίαν 85 

πυρὶ παραδούς" οὗτος πρῶτον μὲν ὑπέδυ τὸ tv ἐκπέμπει. Διὰ βασιλικῶν δὲ τραμμάτων κἀκεῖσε 

κληρικῶν σχῆμα καὶ διὰ πάσης ἰδέας τῶν 15 συμβουλεύων καὶ ἀπειλῶν:8 καὶ μηδ᾽ ὅλως πείσας s, 

βαθμῶν προελθὼν ἀρχιερεὺς προχειρίξεται Koi! ἀποστείλας Καλύβιόν 15 τινα τοὔνομα, τύπτει 

τὴν ἁγίαν παρθένον κεχειροτόνηκε διάκονον, ὀνομά- τοῦτον βουνεύροις ἴδ᾽ εἶτα τὴν ὄψιν καὶ τοὺς 

σας αὐτὴν Ἰουστίναν, Ἰοῦσταν τὸ πρότερον κολου- πόδας διαπερονήσας σιδήροις ἐλαύνει καὶ ἀφανί- 30 

μένην. Μεθ᾿ ἧς συλληφθεὶς διὰ τὸ πολλοὺς πρὸς σας αὐτοῦ τὸ σῶμα ἀπορρίπτει. ᾿Επεὶ δὲ καὶ θανεῖν 

τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἐπιστρέφειν, ἄγεται πρὸς ἔμελλεν ὁ μακάριος, ἀφείθη" Χριστοῦ. δὲ χάριτι 

τὸν κόμητα τῆς ἀνατολῆς εἰς Δαμασκὸν καὶ ἀναρ- αὖθις ὑγιασθείς 18,, τὸν ὑπόλοιπόν" τε χρόνον 

τηθεὶς ξέεται καὶ Ἰουστίνα τύπτεται καὶ εἰς τήγανον θεαρέστως βιώσας καὶ θαυμάτων ἀπείρων γενόμε- 

σιδηροῦν ἀμφότεροι '* ἐμβάλλονται᾽ εἶτα ἀναπέμ- νὸς αὐτουργός, τοῦ βίου ἐνδόξως “9 μεθίσταται. 35 

— $ Κχηδωνίας Sa. ---ϑ τοῦ add. Sa. --- Y ἡ μήτηρ ὁμοίως Sa. — !! Καὶ πειρῶν 0m. Sa. — !? (καταπειθῇ - ἐσχηκέναι!) καθέλ- 

Eoi Sa. — 1? παρέξειν αὐτῶ Sa, — !* καὶ ἡττημένος add. Sa. — 15 δέχεται Sa. — 15 ἐκκλησιαστικῶν add. Sa. — τ Ἰουστί- 

vov add. Sa. — 9 om. Sa. — 1" Νηκομήδειαν Sa. — Ὁ ἐςεῖσε add, Sa. — 21 ἐτμήθήσαν Sa. 

2. — 1 om. Sa. -- ? καθαρόν τε Sa, τε καθαρὸν S. — ὃ περὶ τούτου ^ βασιλεὺς Ἴσαυρος ἀναμαθὼν Sa. — * ἁγίων Sa. — 

5 μεταπεμψάμενος Sa. — $ συμβουλεύσας Sa. — * θυμὸν add. Sa. — 3 καὶ ὀργὴν 88. — ? τὸν ὅσιον add. Sa. — 9 αὐτὸν 40 

om. Sa. — 1 ἰσχυρῶς Sa. — !? μὴ Sa, om. S. — 1? (συμβουλεύων καὶ ἀπειλιὼν) βιαζόμενος ἀρνήσασθαι τὴν προσκύνησιν. 

Sa, — "' εὑρίσκων καταπειθῆ Sa. — 15 καὶ λύβιον Sa. — 16 τὰς πλευρὰς Sa, -- !* xoiadd. Sa. --- 13 ὑγιωθεὶς Sa. --- 

19 ὑπόλειπον S. — ?? om. Sa. t 

μενος, ἐπεθύμησεν αὐτῆς" kai μὴ τυχὼν τῆς ἐπιθυμίας, προσέδραμε τῷ Κυπριονῷ, παρακαλῶν αὐτὸν 

ὃ Κυπριανὸς ἐκ τρίτου δαίμονας 45 
διὰ μαγείας πεῖσαι τὴν Ἰουστίναν, ὑπακοῦσαι αὐτῷ 3. Ἀποστείλας δὲ ὃ 

μαγείας ἢ ὃ 

ἣν προσευχομένην τῷ Θεῷ διαπαντός, ἐδαιμονίσθη 
τῆς πορνείας πρὸς τὴν παρθένον, καὶ μὴ πείσας QUT 

ὧν ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ fi 
αὐτός, τοῦ ἐσχάτου δαίμονος στραφέντος καὶ εἰσελθόντος εἰς αὐτόν. Καὶ συνιδ' 

μαγικὴ τέχνη, ἔκαυσε ὃ τὰ βιβλία αὐτοῦ καὶ ἐβαπτίσθη. Καὶ τοσοῦτον ἐγένετο * ἐνάρετος, ὡς καὶ 

ἐπίσκοπος γενέσθαι καὶ πολλοὺς διδάξαι τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν. Ὕστερον δὲ κρατηθεὶς μετὰ τῆς ? 

᾿Ιουστίνης παρὰ τοῦ τῆς Δαμασκοῦ ἄρχοντος, ὑπὲρ Χριστοῦ ἀπεκεφαλίσθη, --- 3 : Θεοφίλου τοῦ 

ὁμολοτητοῦ. Ὃ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁμολογητὴς τοῦ Χριστοῦ Θεόφιλος ἦν μοναχὸς εὐλαβὴς καὶ 

φοβούμενος τὸν Θεόν, ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου. Ὃν ἰδὼν σπουδάζοντα καταστρέψαι 

τὰς ἁγίας εἰκόνας καὶ πάντας πρὸς τὴν εἰκονομάχων αἵρεσιν ἐπιστρέψαι, τήλῳ θείῳ * κινηθεὶς ἐστάθη 

ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ μετὰ παρρησίας ἤλεγξεν αὐτόν, παράνομον αὐτὸν Τ εἰπὼν καὶ τοῦ ἀντιχρίστου 

πρόδρομον καὶ ἀρνητὴν τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. Εἰς θυμὸν οὖν καὶ ὀργὴν κινήσας αὐτόν, πρῶτον 5j 

μὲν 8 ἐτύφθη σφοδρῶς, καὶ εἰς φυλακὴν ἐνεβλήθη, καὶ ὑπὸ λιμοῦ τὸ σῶμα κατεδαπανήθη. Εἶτα τῆς 

φυλακῆς ἐκβληθεὶς καὶ πάλιν ἀναγκασθεὶς ἀρνήσασθαι τὴν τῶν ἁγίων εἰκόνων προσκύνησιν καὶ τὸ 

σέβας καὶ μὴ πεισθείς, εἰς ἐξορίαν ἀποστέλλεται. Καὶ ἐκεῖ πολλοὺς πειρασμοὺς ὑπομείνας, καὶ μυρία 

δεινὰ παθὼν καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸν Θεὸν δοξάζων καὶ τῷ ὀνόματι τῷ ἁτίῳ αὐτοῦ εὐχαριστῶν, πρὸς Χριστὸν 

χαίρων ἐξεδήμησεν. --- Ba. : 1. 3, — ΒΒ11.3. — T: 1.—0:1.—6G6:1.- ατ1.2.-- Ch: 1.2. — e 

αὐ: 1.9. --- M:1. 2, — Mv:1 Mb:1.3.— Mr:1. 

— ? αὐτοῦ Ba. — 55 Κυπριανὸς add. Ba. —  γέτονεν Ba, — 5 om. Bi, — 3 θείω ζήλῳ Ba. — " om. Βᾶ. — 3 obv add. Ba. 

f£ 4. 

101 MENSIS OCTOBER 102 

MHNI ΤΩ AYTQ Γ΄. 

1. ᾿Ἄθλησις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἐπισκό- χερσὶν ἰδίαις ὑποδεξάμενος, μέχρι δύο μιλίων 

Tv γενομένου Ἀθηνῶν Διονυσίου τοῦ Ἄρεοπα- ἐβάδισε 15" καὶ οὐ πρότερον ἀπέθετο 15 αὐτήν, ἕως 

σίτου 1 Ὃς ἐτύγχανεν eig? τῶν ἐν ᾿Αθήναις συνήντησε πιστῇ γυναικὶ ὀνόματι Κατούλᾳ᾽ καὶ 

95 ἐνδόξων πλούτῳ καὶ σοφίᾳ περίβλεπτος. Νόμος δὲ ταύτης ταῖς χερσὶ τὸν ἱερὸν θησαυρὸν ἤτοι τὴν 

ἦν ἐν αὐτοῖς ἐννέα κριτὰς προκαθέζεσθαι παρὰ 5 κάραν ἐπίστευσε. Σὺν αὐτῷ δὲ Ῥου στικός τε καὶ 

τὸν Ἄρειον πάγον, διαφέροντας τῶν λοιπῶν, τὰς Ἐλευθέριος τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν 16, Ἦν 

φονικὰς κρίνοντας κρίσεις δ΄ ὧν εἷς ὑπῆρχε καὶ δὲ 1 κατὰ τὸν σωματικὸν τύπον, τὸ μέγεθος μέσος, 

Διονύσιος δ. Τοῦ δὲ θείου ἸΤάύλου τοῦ ἀποστόλου ἰσχνός, λευκός, ὕπωχρος, τὴν ῥῖνα ὑπόσιμος 18, 

10 κηρύξαντος ἐν ᾿Αθήναις, ἄκρος τὴν σύνεσιν ὧν 1 τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακιύς 15, κοῖλος τοὺς ὀφθαλμούς, 

ἐπέγνω τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐπίστευσεν εἰς: Χριστόν: ἐπὶ συννοίας ἀεί, ὦτα μεγάλα ἔχων, πολιός, κομή- 

καὶ χειροτογεῖται παρ᾽ αὐτοῦ ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν της, μετρίως βαθυνόμενος τὴν ὑπήνην; ἀραιὸς τὴν 

καὶ τὰ ἀπόρρητα μυεῖται παρὰ τοῦ σοφοῦ Ἱερο- ἔκφυσιν τοῦ γενείου, ἠρέμα προγάστωρ, μακρο- 

θέοὐ. Διὸ καὶ μόνος ἐν γράμμασιν ἐκτίθεται 5 τῶν δάϊκτυλος ταῖς χερσίν. 'H δὲ σύναξις αὐτοῦ 

15. ἐπουρανίων * ταγμάτων τοὺς διακόσμους καὶ τελεῖται ?? ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ "1 μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. " 

πάσης ἱεραρχίας καὶ ἐκκλησιαστικῆς διατάξεως 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου Διονυ- 

ἐφερμηνεύει 1? τοὺς τύπους. Οὗτος ὁλοκαυτοῦται σίου ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας, Οὗτος fjv! ἐπὶ 

ἐν πυρὶ συλληφθεὶς ὑφ᾽ ἑλλήνων "1, συγκατα- τῶν χρόνων Οὐαλλεριανοῦ xoi Γαλλιηνοῦ 2 τῶν 

καέντων αὐτῷ xoi τῶν ἑτέρων αὐτοῦ συγγραμμά- βασιλέων. Προσαχθεὶς δὲ ὃ Αἰμιλιανῷ τῷ ἡγεμόνι 

20 των, ὅ φασί τινες ἐν μόνῃ τῇ τῶν Ῥωμαίων ἀπο- γράμματα δεξαμένῳ βασιλικὰ διωγμὸν κατεξαίρε- 

κεῖσθαι βιβλιοθήκῃ 12. εὑρίσκονται δὲ παρ᾽ ἡμῖν τον ὁ ποιεῖσθαι τῶν ἐπισκόπων, ὡς τὴν εὐσέβειαν 

βιβλία. αὐτοῦ δέκα. Καταλαβὼν δὲ τὰ ἑσπέρια 13, τοὺς λαοὺς διδασκόντων, ὑπερορίᾳ καταδικάζεται" 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Δομετιανοῦ, καὶ πολλὰ θαύματα καὶ πάσης συνόδου καὶ συνατωτῆς καὶ ὁμιλίας 

ἐπιδειξάμενος, μετὰ τὸ ἀποτμηθῆναι τὴν κεφαλὴν πρὸς τοὺς συνήθεις ὃ κωλύεται, Εἶτ᾽ αὖθις κατα- 

- τα πατρδε Rud 2 "MP τον παν udi 25 . τι Πατρὸς ἡμῶν A. τοῦ ^ ἐπισκόπου ᾿Αθηνῶν xal μάρτυρος Sa, — * (ὃς - eic) οὗτος cic ἣν τῶν Sa. — ? εἰς Sa. — 
: τοὺς adi. Sa. — " κρίσεις κρίνοντας Sa. — ὃ ὧν εἷς καὶ ὁ μακάριος A. ἦν Sa. — ἴ (τὴν - ὧν) ὧν τὴν σύνεσιν S : 
; e ἐκτίθεται ἐκτίθεται ἐν γράμμασιν Sa, --- ? καὶ ἀγγελικῶν add. Sa, — 19 ἑρμηνεύει Βα. --- 1! ἐν πυρὶ ὑπὸ " 

2v νων δι. τ ἢ βιβλιοθήκη ἀποκεῖσθαι Sa. — 1" μέρη add. Sa. --- Η (μετὰ - ἐβάδισε) μέχρι δύο μιλίων ἐβάδι τὴν 

" κεφαλὴν μετὰ τὸ ἀποτμηθῆναι χερσὶν ἰδίαις ὑποδεξάμενος Sa. — 7^ ἔθηκεν Sa. — 16 (ὀνόματι - ἀπετμήθησαν) καὶ amt. 
κεν αὐτὴν εἶτα ἀπεκεφαλίσθησαν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ῥουστικὸς καὶ Ἐλευθέριος Sa. — 17 ὃ μέγας οὗτος Διονύσιος dd. 
ἐπ mas |n ῥίνα Sa. — 19 ἀνεσπασμένος Sa. — 39 τελεῖται δὲ ἡ σύναξις αὐτοῦ S 2n emn. Sa, n 

; — ! (οὗτος ἣν) ὑπάρχοντος Sa. — ὃ Γαληΐνου S. — * οὗτος v. ic S. ὰ 'aipe Á ἢ . - τροσαχθεὶς Sa, — 1 (βασιλικὰ - κατεξαίρετον) παρὰ τῷ 
βασλόαν καὶ ἐξαίρετον διωγμὸν Sà, — 5 (ὡς - συνήθους) ὡς διδασκόντων τὸν λαὸν τὴν εὐσέβειαν τῷ Ri $e d 

ς πάντα ὑποχειρίους ποιήσοντα ὑπερορία xa á " καὶ má ó à as albas πρὸς τοὺς συνήθεις S popía καταδικάζοντοι᾽ καὶ πάσης συνόδου καὶ συναγωγῆς 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add. : Τελεῖται δὲ ἢ σύναξις αὐτοῦ ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. -- 3. .-- 

H:1 (.. Δεῖ εἰδέναι ὅτι τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου Διονυσίου ἡ μεγάλη ἐκκλησία τῇ πλησιαζούσῃ κυ τακῇ 

ἑορτάζει). --- P : 1, -- ἘΠῚ 1, 3. — Fa:1.2. — ΒῸ : 1. 9. --- B:1. — Βα: 1. 2 : Διονυσίου inox. 

που Ἀλεξανδρείας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἸΤέτρου, ΤΤαύλου, Φαύστου καὶ Γαΐου, Οὗτοι ὑπῆρχον κατὰ 

40 τοὺς χρόνους Οὐαλλεριανοῦ καὶ Γαλλιηνοῦ !. Ὧν ὁ μὲν ἅγιος Διονύσιος ὑπερορίᾳ καταδικάζεται 
πρότερον᾽ εἶτα δημεύεται καὶ λιθάζεται καὶ πλείονα ὧν ὑπέμεινεν πρῴην ἐπὶ Δεκίου κατὰ τὴν Λιβύην 

παθὼν ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ σὺν Φαύστῳ καὶ Γαΐῳ καὶ ΤΤέτρῳ καὶ ΤΤαύλῳ ἐπὶ δώδεκα χρόνους ἐγκαι » 
ρήσας xoi θαύματα ἐργασάμενοι ἐν καλῇ ὁμολογίᾳ τὸν βίον ἀπολιμπάνουσιν. --- Bb : 1. — T: δος 

5 T 8 1d. us : 1.3. — Ch : 1.2: Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς συνοδίας 
αἴνου, αύὔστου, Εὐσεβίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ καὶ 

Γαλλιηνοῦ 5 τὸν διωγμὸν κινησάντων xoi κατὰ πάντων «μὲν 3» τῶν χριστιανῶν, κατεξαίρετον δὲ κατὰ 
τῶν ἐπισκόπων, οὗς ἐδόκει ὑπὸ τὴν χεῖρα ποιῆσαι τὴν ἑαυτοῦ. Αἰμιλιανὸς δέ τς Ἀλεξανδρείας ἧγει ὧν 
κρατήσας αὐτόν, βίῳ καὶ λόγῳ κεκοσμημένον ὄντα διδασκαλικόν τε πάνυ καὶ τῆς ὀρθῆς ἀντεχό evo 
πίστεως, σὺν Φαύστῳ διακόνῳ καὶ λοιποῖς, καὶ πολλὰ καταναγκάσας ὁ θῦσαι τοῖς εἰδώλοι M " Ν 

ὅ0 νῶν ἀπαλλατῆναι καὶ μὴ πείσας, εἰς ἐξορίαν παραπέμπει, πάσης αὐτοὺς κωλύσας συνόδου καὶ δύνα, 
γωγῆς καὶ ὁμιλίας πρὸς τοὺς συνήθεις" ἀπαχθεὶς δὲ ἐν τῇ Κεφρῇ ὅ καὶ διδάσκων τὸν λόγον τοῦ O o, 
ἐλιθάξετο παρὰ τοῦ δήμου. Καὶ μαθὼν τοῦτα Αἰμιλιανός, ἐκέλευσεν ἀποικισθῆναι αὐτὸν εἰς τρο) órepov 
χωρίον, λῃστῶν xai “μιαιφόγων πεπληριυμένον ἀνδρῶν᾽ ἐν ip πολλοὺς ὑπέστη πειρασμούς o ποῦν 

" μακάριος Διογύσιος διαφόροις ὁμολογίαις καὶ κινδύνοις καὶ ἐξορίαις ἐγκαρτερήσας καὶ m" δωδε- 
κάτου ἔτους τῆς Γαλλιηνοῦ 5 βασιλείας, ἐτελεύτησεν ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ ὁμολογίᾳ. Φαῦστος δὲ ὁ τοῦ 
Χριστοῦ διάκονος, διήρκεσε μέχρι τοῦ κατὰ Μαξιμιανὸν διωγμοῦ καὶ γηραιὸς Τ κομιδῆ τενό; ἣν 
ταῖς θλίψεσι μαρτυρικῶς τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. Τῶν δὲ λοιπῶν οἱ μὲν ταῖς βασάνοι ἐναπέθαν, ' 
οἱ δὲ τὸν Θεὸν ἀνακηρύττοντες ἐτελεύτησαν. --- Co: 1, 2. — M : 1. — ρουστικοῦ καὶ "Devüeptov. — 

o Term Snov Θεόκτιστον. --- Τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ η΄ μαρτύρων, — 
οὔ ἁγίου μάρτυρος Θεαγένους. --- Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοτέκνου. — ToO ἁγίου μάρτυρος Ἀδαύκτου 
1 n à jh 3 Γαληΐνου Ba, — ? Γαλληΐνου Cb. — ? om. Ob. — ἐκαταναγκασθεὶς Cb. — ^ Κεφροι Cb. — ὃ oüv.Cb. — * γηρεῶς Cb. 
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τ Θεοῦ, ὡς καὶ τὸν ἅγιον Διονύσιον μετὰ τὸ πιστεῦ- 
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Εὐσεβίῳ 1e? καὶ Χαιρήμονεϑ τοῖς διακόνοις, 
μηνυθεὶς ὡς διδάσκων, δημεύεται καὶ λιθάζεται, 

οἵτινες 15 πολλοῖς δεινοῖς ἐπὶ δώδεκα χρόνοις 
μηδὲ τὸν ἐπὶ Δεκίου χρόνον ἄνετον διαγαγών, 

ἀλλ᾽ 5 ἐπὶ Λιβύῃ κατακλεισθεὶς ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἐγκαρτερήσαντες, ἐν καλῇ ὁμολογίᾳ . ἐτελειώ- 

σὺν Φαύστῳ καὶ Γαΐῳ ἴ, TTérpu καὶ Παύλῳ, θησαν "". 

MHNI T9 ΑΥΤΩ A'. 

Πέρσου. Ὁ ἅγιος Δομέτιος ὑπῆρχεν ἐπὶ Κωνσταν- 

τίνου 1 τοῦ μεγάλου ἐκ rfjg? Ἰπερσῶν χώρας. 

Διδαχθεὶς δὲ ὑπὸ χριστιανοῦ τινος | τὴν εὐσέβειαν 

καὶ βαπτισθείς, ἀφεὶς καὶ τονεῖς ὃ καὶ πλοῦτον καὶ 

συττενεῖς, γέγονεν ἐν μοναστηρίῳ πλησίον Νισί- 

βεως ** εἶτα καταλιπὼν τὴν Νίσιβιν 5 ἀπῆλθεν εἰς 

ἕτερον μοναστήριον τῶν ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκ- 

χου πλησίον Θεοδοσιουπόλεως καὶ γέγονε μονα- 

χός. Ἐν ᾧ καὶ διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ χειροτονεῖται 

διάκονος. Καὶ λειτουργοῦντος τοῦ ἀρχιμανδρίτου, 

κρατῶν τὸ ῥιπίδιον πλησίον τῆς ἁγίας τραπέζης 

ὁρᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν εἴδει περιστερᾶς πετό- 

μενον ἐπὶ τὰ ἅγια δῶρα καὶ ἐπικαθήμενον αὐτοῖς" 

τοσοῦτον εἶχε καθαρὰν τὴν ψυχήν. Εἶτα βουληθέν- 

τος τοῦ ἀρχιμανδρίτου χειροτονῆσαι αὐτὸν πρεσ- 

βύτερον, ἔφυγε καὶ ἀπῆλθεν ἐν σπηλαίῳ τινί, ἔνθα 

πολλοὺς τῶν ἑλλήνων ἐπιστρέφων ἐβάπτιζεν. 

“Ὅπερ μαθὼν Ἰουλιανὸς ὁ παραβάτης ἀποστείλας 

στρατιώτας ἐλιθοβόλησεν αὐτὸν μετὰ δύο μαθητῶν 

αὐτοῦ. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις πέραν ἐν 

4. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις 1 πατρὸς ἡμῶν Ἵερο- 

θέου. Οὗτος τῶν ἐν τῷ ᾿Αρείῳ πάγῳ βουλευτῶν 

ἐννέα εἷς ὧν καὶ κατηχηθεὶς παρὰ τοῦ ἀποστόλου 

Παύλου 2 τὸν λόγον τῆς εὐσεβείας, χειροτονεῖται 

ἐπίσκοπος 3 ᾿Αθηνῶν ὁ. Αὐτὸς οὗτος ὑπάρχει ὁ τὸν 

μέταν. Διονύσιον τὰ ἱερώτατα κατηχήσας ὅ τῶν 

ἀπορρήτων᾽ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῇ κηδείᾳ τῆς * Θεοτό- 

κοῦ ἦν ἐξάρχων, ἐπὶ τῇ χορείᾳ καὶ συνελεύσει τῶν 

ἁτίων ἀποστόλων, ὅλος ἐκδημῶν, ὅλος ἐξιστάμεν
ος 

καὶ παρὰ πάντων ὧν ἠκούετο καὶ ἑωρᾶτο θεό- 

ληπτος καὶ θεῖος ὑμνολόγος φαινόμενος. Εἰς ἦ 

τοσοῦτον bà? ἔφθασε σοφίας xoi γνώσεως τοῦ 

σαι εἰς Χριστὸν διὰ τοῦ ἁγίου ΤΙαύλου, τῇ δυνάμει 

τοῦ ἁγίου ΤΙνεύματος ἀναδιδάξαι τὰ περὶ τὰς οὐρα- 

νίουςϑ δυνάμεις καὶ τὰς ἀττελικὰς τάξεις καὶ πάντα 

τὸν νοητὸν κόσμον. Συνεγράψατο δὲ καὶ ἰδίας 

βίβλους οὐκ ὀλίγας, περὶ μυστηρίων μεγάλων 

διαγορεύσας ?" ζήσας δὲ τὸν χρόνον τῆς ἑαυτοῦ 

ζωῆς, ἐν εὐλαβείᾳ καὶ ἀρετῇ ἐκοιμήθη. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἑορτὴ τελεῖται τῆς ὑπεραγίας Ἰουστινιαναῖς. 

Θεοτόκου πέραν ἐν τοῖς ᾿Ογειράταις. 

8. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Δομετίου τοῦ 

— 8 (μὴ - ἀλλ᾽ λιϑάζεται πλείονα παθὼν ὦ 

S, corr. Χαιρήμονι. -- 7? τὰρ add. Sa. — 

ἐν καλῆ ὁμολογία Sa. 

A. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις ἱ τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἀδαύκτου 3 καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ Καλλισθέ- 

v ὑπέμεινε πρῴην ἐπὶ Δεκίου Sa. — * καὶ add. Sa. — 8om. Sa. --- ὃ Χειρήμονι 

11 (ἐπὶ - ἐτελειάνθθησαν) ἐγκαρτερήσαντες ἐπὶ δώδεκα χρόνοις ἐτέλειώθησαν 

ὃς τῶν ἐν τῷ Ἀρείω ἸΤάγω 9, βουλευτῶν εἷς ἣν οὗτος προκατηχηθεὶς 

1. — ! ποῦ δσίου Sa, — ? (οὗτος - ΤΤαύλου) 
δ κατηχήσας τὰ ἱερώτατα Sa, — ὃ ὑπεραγίας 

παρὰ Παύλου Sa. — 3 ἐπίσκοπος χειροτονεῖται Sa. — 3 καὶ add. Sa. — 

add. Sa. — 7 om. 8a. — * οὐρανίας Sa. — 9 διαγορευούσας Sa. 

8. — ! βασιλέως add. Sa. — " τῶν add. Sa. — ὃ καὶ ἀφεὶς γονεῖς Sa. — ὁ Νησίβεως S. — 5 Ννήσιβιν sic S. —— 9 ἐλιθο- 

βόλησαν Sa. 

4. — τ xai ἄθλησις Sa. — ἢ Αὐδάκτου Sa. 

Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου ἐπισκόπου Καισαρείας (cf. Oct. 381}. — Mv: 1. - 

— Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ὀκτὼ μαρτύρων. --- 

— Ῥουστικοῦ καὶ 

(Oct. 4^), — Τοῦ ὁσίου 

«Ῥουστικοῦ καὶ Ἐλευθερίου, —- Θεοκτίστου. 

— Ἀδαύκτου. — Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου. — Mb: 1. 

Ἐλευθερίου..--- Θεοκτίστου. — 2. Θεαγένους. Ἰωάννου τοῦ Χωζεβίτου. --- Mv : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. — (8 in cod. ad diem 8 nov.). 4. 5. 6. 7. 9. — 8 :2. 3. 4. 5.7. 

.7.8.9. — € : 1.5. 6. 4 (.. Δαύκτου xoi K). — 1.8. 9. 10. --- 

νοῦ καὶ Δομετίου). --- 9. 10. — Fb : 1.8. 

Ocayévouc. — Θεοτέκνου. 
Ocorékvov. 

8. — Δομετίου iterum. — 9. — P : 4.5 

Fa: 1. 5. 6. 4 (Δάκτου xai Καλιστένης). — 7 (Νεοφύτου, Γαΐα 

6. 4. 7, 8. 9. 10. — B: 4. ὅ, — Παύλου τοῦ ὁπλοῦ (Oct. 59). — Διονυσίου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας 

(Oct. 3*). — Γαΐου, Φαύστου, Εὐσεβίου xoi Χαιρήμονος (cf. Oct, 89). --- 1. 8.10. — Ba: i(-8) 

5 (— 8) 6 (— 8). &(— 5.10: Ἀμοῦν τοῦ Αἰτυπτίου. Οὗτος γυναῖκα γήμας καὶ ιη΄ χρόνους αὐτῇ 

συνοικήσας, οὐδ᾽ ὅλως αὐτῇ ὡς τυναικὶ κατεχρήσατο, ἀλλ᾽ ἐν τῷ βαλσαμῶνι σχολάζων τὴν σωματικὴν 

χρείαν ἑαυτῷ τε καὶ τῇ γυναικὶ παρεῖχεν. Ἀναχωρήσας δὲ ἐκεῖθεν προσφοιτᾷ ! τῷ uerius Ἀντωνίῳ καὶ 

λίαν θαυμασθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ, πολλοῖς ἐγένετο πρόξενος ὠφελείας" ὅθεν ἄκραν ἄσκησιν ἐπιδειξάμενος 

καὶ ἄπειρα θαύματα ἐργασάμενος, τοῦ βίου μετέστη. --- Μαμέλχθας (Oct. 5?). — Bb : 4. 5. 1. 3. 10. — 

T:1.—0:1.4,5.1.7.8.9.— G:1.5.3. — 0:6, 4 1. 8, 10. 5. — ΤΙαύλου τοῦ ἁπλοῦ (Oct. 59), — 

7.8.9, — Cb : & 1. 3. 10. 5. — ἸΤαύλου τοῦ ἁπλοῦ. --- 7. 8. 9 (Θεοτέκνου tantum). — Ce: 6 : Bep- 

νίκης καὶ Προσδόκης xol τῆς μήτρὸς ἡμῶν Δομνήνης. Αὗται θείῳ ζήλῳ τρωθεῖσαι καὶ καταλι- 

ποῦσαι οἰκίας καὶ συγγενεῖς, πρὸς τὴν ἀλλοτρίαν μετετάξαντο. Καὶ δὴ τὴν Ἔδεσαν ? καταλαβοῦσαι, 

ἐφίσταται ὁ πατὴρ καὶ ἀνὴρ στρατιωτῶν ἐπαγόμενοι πλῆθος" καὶ ταύτας κατέσχον. Συλληφθεῖσαι οὖν 

κατέλαβον τὴν Ἱεράπολιν' ποταμῷ δέ τινι παραρρέοντι παραβαλόντες χάριν ἀναπαύσεως καὶ ἀριστο- 

ἀμεναι συντόνοις “εἰσῆλθον εἰς τὸν ποτα- 
ποιουμένων τῶν στρατιωτῶν, αὐταὶ λαθοῦσαι καὶ εὐχαῖς χρησαά! 

1 προμΠφοιτὰ Ba. — 3"Ebecgav Co. 
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vnc.. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐξ Ἐφέσου τῆς Ἀσίας. Ὃς 

καὶ δοὺξ δουκῶν 8 γεγονὼς καὶ ὕπαρχος Μαξιμί- 

vov, ἐν πλούτῳ καὶ συνέσει πολλῶν ὑπερέχων, διὰ 

τὸ μὴ θελῆσαι αὐτὸν πρὸς τάμον ἐκδοῦναι τὴν 

αὐτοῦ θυγατέραν ὁ τῷ βασιλεῖ ὡς ἀλλοτρίψ τῆς 

πίστεως, τὴν οὐσίαν δημεύεται. Καὶ εἰς Μελιτηνὴν" 

ἐξορισθεὶς τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. *H δὲ Καλλι- 

σθένη τὴν κεφαλὴν κειραμένη καὶ ἀνδρικὸν σχῆμα 

περιβαλλομένη, ἐν Νικομηδείᾳ ἐκρύπτετο. Μετὰ δὲ 

χρόνους ὀκτὼ πρός τινὰ τυναῖκα ἦλθεν ἐπὶ τὴν 

Θράκην, "Hc fj θυγάτηρ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐλελώ- 

Bnro- ἣν καὶ ἰασαμένη, χάριν τῆς ἰάσεως πρὸς 

κοινωνίαν ὅ γάμου ἁρμόσαι ταύτην, ἄνδρα πάντιως 

οἰόμενοι, τῇ ἰδίᾳ ἠβουλήθησαν θυγατρί. Ἢ δὲ 

ἀναγκασθεῖσα λέγει τὰ κατ᾽ αὐτήν᾽ καὶ ἐκπλαγέντες 

ὥσπερ εἰκὸς ἐδόξασαν τὸν Θεόν. Τοῦ δὲ Μαξιμί- 

vou ἀναιρεθέντος, κρατεῖ τῆς βασιλείας Λικίνιος ὃ. 

Τούτου τῇ τυναικὶ πιστῇ οὔσῃ καὶ ἀδελφῇ τοῦ 

μετάλου Κωνσταντίνου ἐμφανίζεται Καλλισθένη, 

καὶ “ἐκτίθεται πάντα τὰ συμβάντα αὐτῇ. Ἡ δὲ 

προσλαμβάνει ταύτην καὶ εἰς μητέρα καθιστᾷ τοῦ 

ἑαυτῆς υἱοῦ. Καὶ οὕτως f| μακαρία Καλλισθένη 

πᾶσαν. τὴν πατρικὴν οὐσίαν, ἣν ἀφείλετο Μαξι- 

μῖνος, ἀπολαμβάνει: καὶ τὸ ἅγιον λείψανον τοῦ 

πατρὸς αὐτῆς ἀπὸ Μεσοποταμίας εἰς τὴν Ἀσίαν 

κομίζει. Καὶ μαρτυρεῖον ἐν ὀνόματι αὐτοῦ δειμα- 

μένη καθιεροῖ καὶ τὸ λειπόμενον τοῦ ἑαυτῆς βίου 

ἀποστολικῶς διανύσασα πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. 

5. Τῇ ἀὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

λήσας καὶ παῖδας τρεῖς ἀποτεκὼν τὸν μονήρη 

βίον ὑπῆλθε, καὶ πρεσβύτερος τιμηθεὶς Mov? παρὰ 

τοῦ τὸν θρόνον «ἰθύνοντος» Βόστρας ὡς 

διδάσκαλος ὃ χριστιανῶν διαβάλλεται τῷ τῶν 

Ἀγαρηνῶν" ἐθνάρχῃ. Καὶ ἐν τῇ τῶν Δαμασκηνῶν 

ἀχθεὶς διὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ ἀγάπην πρῶτον μὲν 

τὴν γλῶτταν τμηθεὶς τρανότερον καὶ ὀξύτερον 

ἐξεβόησεν᾽ εἶθ᾽ οὕτως τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀφαιρεῖται 

καὶ τοὺς πόδας εἶτα τοὺς ὀφθολμοὺς ἐξορύττε- 

ται καὶ σταυρῷ προσπήγνυται καὶ αὖθις τὴν 

κεφαλὴν ἀποτέμνεται. Καὶ πυρὶ τὰ ὀστᾶ mupmo- 

ληθεὶς τῷ ποταμῷ ἀπερρίφη. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ! γυναικῶν 

Βερνίκης xai Προσδόκης καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν 

Aogvívne?. Αὗται αἱ γυναῖκες θείῳ ζήλῳ τρω- 

θεῖσαι 8 καὶ τὸν Χριστὸν ἀγαπήσασαι, καταλι- 

ποῦσαι οἰκίαν * καὶ συγγενεῖς πρὸς τὴν ἀλλοτρίαν 

μετετάξαντο, ἕν μόνον ζητοῦσαι τὸ ἄσπιλοι διαφυ- 

λαχθῆναι 5: καὶ λοιπὸν φεύγουσαι κατέλαβον τὴν 

"Ebegav *. Ἐκεῖ τοίνυν διατριβουσῶν, ἐξαίφνης 

ἐφίσταται 7 ὁ πατὴρ στρατιώτας ἔχων πρὸς τὴν 

σύλληψιν τῆς θήρας. "Qc δὲ συνελήφθησαν, κατέ- 

λαβον τὴν Ἱεράπολιν. ΤΤοταμὸς δὲ παραρρεῖ τὴν 

ὁδὸν ἐκείνην καθ᾽ fjv ἐπανήεσαν᾽ καὶ λαθοῦσαι 

τοὺς στρατιώτας ἀριστοποιουμένους καὶ μεθύον- 

τας καὶ εὐχῇ χρησάμεναι συντόμως εἰσῆλθον εἰς 

τὸν ποταμὸν καὶ ἀφῆκαν ἑαυτὰς διὰ τῶν ῥευμά- 

τῶν. Καὶ οὕτως ἐτελειώθησαν διὰ τῆς τοῦ ὕδατος 

πνιτμονῆς. 

rupog Πέτρου Καπετωλέων !. Οὗτος ἦν γέννημα V. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύ- 

καὶ θρέμμα τῆς αὐτῆς πόλεως, σοφὸς ἄγαν καὶ puv ᾿Ακεψιμᾶ, Aéovróg xoi Ἰσιδώρου ἐν 

συνέσει πολλῶν 5 διαφέρων. Γάμψ δὲ προσομι- Ποταμοῖς, 

ω- 8 — B ὴ ῃ 
om. 88. — * θυγατέρα Sa. —  Μηλιτηνὴν Sa. — 5 Sa, ταύτη S. — * οἱ τῆς παιδὸς τονῆς add. Sa. — 8 Λικίννιος S. 

5. — ! Καπετολέων S, Καπιτιυλέων Sa. — 3 πολλῇ Sa. — 3 om. Sa. — * iBóvovroc Sa, om. S. 5 τῶν add. Sa, ,O0m. S — . S8, — 
ὃ Σαρακηνῶν Sa. — " Xipav add. Sa. 

— 1 καὶ 6gfi ἡ 8. καὶ ὁσίων add. Sa. — * Δομνήνης Sa. —  πυρποληθεῖσαι Sa. — * οἰκίας Sa. — 5 διαφυλαχθῆναι ἄσπιλοι Sa, — 

6 Ἔδεσσαν Sa. — * ὑφίσταται Sa. 

μὸν καὶ ἑαυτὰς διὰ τῶν ῥευμάτων ὠθήσασαι, τὸ τέλος εὕραντο, — 4 : Ἀδάκτου xoi τῆς θυγατρὸς 

αὐτοῦ Καλλισθένης. Ὃ ἅγιος μάρτυς Ἀδάκτος ὑπῆρχεν ἀπὸ Ἐφέσου τῆς πόλεως, δοὺξ δουκῶν 

γεγονὼς καὶ ἔπαρχος ἐπὶ Μαξιμίνου τοῦ βασιλέως" οὗτος ἔχων θυγατέρα ὡραίαν ὀνόματι Καλλισθένην, 

μαθὼν οὖν περὶ αὐτῆς ὁ Μαξιμῖνος, ἀπέστειλε λαβεῖν αὐτὴν εἰς γυναῖκα. Γνοὺς δὲ ὁ πατὴρ αὐτῆς καὶ 

μὴ καταδεξάμενος τοῦτο γενέσθαι, κρύφα ἀποστέλλει αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἀνατολήν. Ταραχθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς 

καὶ μαθὼν χριστιανὸν εἶναι τὸν ἅγιον Ἀδάκτον, ἐξώρισεν εἰς Μεσοποταμίαν. Δημεύσας δὲ τὴν οὐσίαν 
ΝΟ ^ dives 3 CAYIEA N H ΜΝ 
αὐτοῦ | γράφει τῷ ἐκεῖσε δουκὶ Ἀλεξάνδρῳ. ἀναγκάσαι αὐτὸν θῦσαι τοῖς εἰδώλοις. Καὶ καταναγκάσας 

αὐτὸν ὁ Ἀλέξανδρος καὶ μὴ πείσας, ἀπεκεφάλισεν αὐτόν’ καὶ θάπτεται παρὰ τῆς τυναικὸς καὶ τῆς 

θυγατρός. Ἡ δὲ Καλλισθένη φορήσασα ἀνδρεῖα ἱμάτια καὶ κειραμένη ἀνδρικῶς, μετήρχετο τὴν ἰατρικὴ 

τέχνην, λαθεῖν: βουλομένη τὸν Μαξιμῖνον. Καὶ τούτου ἀναιρεθέντος, κρατεῖ τῆς βασιλείας Audwoc" τῇ 

δὲ τούτου γυναικὶ ἀδελφῇ οὔσῃ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ὡς πιστῇ ἐμφανίζεται ἡ Καλλισθέν; : » 

διηγεῖται τὰ κατ᾽ αὐτήν, xai ἀπολαμβάνει πᾶσαν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ. Koi λαβοῦσα στρατιώτας, ἀπέρ και 

καὶ μετακομίζει τὸ λείψανον τοῦ πατρὸς εἰς Ἔφεσον, καὶ θάπτει. Εἶτα τελειωθεῖσα καὶ αὐτὴ μετὰ τῆς 

μητρὸς θάπτονται ἐκεῖσε. --- 1.3. 10: Ἀμοῦν τοῦ Αἰγυπτίου. 'O ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἀμοῦν ὁ θεοφόρος 

ἐν ἀσκητοῖς μέγας ἐγένετο᾽ ὑπῆρχε δὲ ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου, φιλομόναχος ὧν ἀπὸ νεότητος. Κατὰ δὲ τοὺ; 

καιροὺς Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως λαβὼν γυναῖκα βίᾳ τοῦ πατρός, ἔπεισε κἀκείνην παρθενεύειν καὶ 

καταλιπὼν ἅπαντα καὶ αὐτήν, ἀπελθὼν ἐν τῷ τῆς Νητρίας ὄρει εἰς τὴν σύνεϊτυς τῆς Αἰγύπτου tr ον 

ἡσύχασεν, ἕν μόνον ἱμάτιον φορῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Τ]αρέτεινε δὲ ἣ ζωὴ αὐτοῦ μέχρι τῶν ἀ νων 

τοῦ μεγάλου καὶ ἀοιδίμου καὶ πρώτου χριστιανῶν᾽ βασιλεύσαντος. Ἐξ οὗ καὶ τῆς χαρίσει vxfi 

τοῦ Ἀμοῦν τοῦ σώματος ἐξελθούσης καὶ πρὸς οὐρανὸν ἀναφερομένης, καθεζόμενος ὁ ἅτιος Ἀντώμος 

καὶ διδάσκων τινὰς ἀδελφοὺς ψυχωφελῆ ῥήματα καὶ ἰδὼν τὴν ἁγίαν ψυχὴν τοῦ θεοφόρου Ἀμοῦν, 

ἐξαίφνης ἀναστὰς καὶ βλέπων πρὸς οὐρανὸν ἐδόξαζε τὸν Θεόν ἔβλεπε γὰρ αὐτὴν ὀψικευομένην ὑπὸ 

ἀττέλων. Τῶν δὲ παρόντων θαυμαζόντων ἐξαίφνης τὴν τοῦ πατρὸς ἔτερσιν, διητήσατο αὐτοῖς τὸ 

— ὃ xai add. Cc. 
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.8. Koi τῶν ἁγίων Νεοφύτου xoi Γαΐου καὶ 

Γαϊανοῦ. 

9. Καὶ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεοτέκνου | 

καὶ Διογένους. 

10. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσιωτάτου Ἀμοῦν ". Οὗτος 

Αἰγύπτιος ὧν τὸ vévoc καὶ ὀρφανὸς ἐκ τῶν γονέων, 

παρὰ τοῦ ἰδίου θείου ἀναγκασθεὶς τυναικὲ συνε- 

ζτεύχθη. Καὶ συνοικήσας αὐτῇ χρόνους δεκαοκτιὼ 

αὐτὸς ἦν σχολάζων ἐν τῷ βαλσαμῶνι, μετὰ πολλοῦ 

μόχθου καὶ πόνου ἐκεῖθεν παρέχων ἑαυτῷ τε καὶ 

τῇ συμβίῳ τὴν σωματικὴν χρείαν: μηδ᾽ ὅλως 

ΜΗ͂ΝΙ Τῷ 

4. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Χαριτίνης" 

“Ἤτις ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως τῷ Θεῷ ἀνα- 

τεθειμένη, οἰκέτις γενομένη Κλαυδιανοῦ τινος 

πολιτευομένου. Ἢ καὶ πολλοὺς ἐπὶ τὴν τοῦ Χριστοῦ 

πίστιν χειραγωγήσασα, διαβάλλεται Δομετιανῷ 

κόμητι’ περὶ ἧς ἀκούσας αὐτὸς γράφει τῷ κυρίῳ 

αὐτῆς ἀποστεῖλαι αὐτὴν ! εἰς ἐξέτασιν ὡς χριστια- 

γὴν ὑπάρχουσαν. Ὃ δὲ κύριος αὐτῆς λυπηθεὶς 

10. — ' Ἀμμοῦν S, Sa. — ? προσχὼν S. 

1. — τ πρὸς αὐτὸν ard. 88. — ? ἐπουρανίου Sa. — 

προσόχὼν" αὐτῇ ὡς γυναικὶ ἀλλ᾽ ὡς ἀδελφῇ. 

Φιλομόναχος δὲ ὧν ἀπὸ νεότητος, κατὰ τοὺς 

καιροὺς Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως ἀνεχώρησεν εἰς 

τὴν ἔρημον. Καὶ ἀπελθὼν καταμόνας ἡσύχαζεν, ἕν 

μόνον φορῶν ἱμάτιον νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ τρε- 

φόμενος ἐκ τῶν φυομένων βοτανῶν προσφοιτή- 

σας δὲ Ἀντωνίῳ τῷ μεγάλῳ καὶ λίαν θαυμασθεὶς 

παρ᾽ αὐτοῦ, πολλοῖς ἐγένετο πρόξενος ὠφελείας 

καὶ μάλιστα διὰ τὰ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἄπειρα 

θαύματα τὸ τοῦ Κυρίου μεταλύνας ὄνομα, τοῦ 

βίου μεθίσταται. 

AYTQ Ε΄. 

σάκκον ἐνδυσάμενος ἐθρήνει αὐτήν. Ἡ δὲ παρεμυ- 

θεῖτο αὐτὸν λέγουσα" « Μὴ λυποῦ, κύριέ μου, τὰ 

» γὰρ λείψανά μου ὑπὲρ τῶν ἐμῶν καὶ τῶν σῶν 

» παραπτωμότων δίδωμι.» Ὁ δὲ eine: « Μέμνησό 

» μου ἐπὶ τῆς οὐρανίου ? βασιλείας, θύγατερ.» 

ΤΙαραυτίκα οὖν ὀἀνάρπαστος vivera καὶ πικρῶς 

τυφθεῖσα ὃ τῷ τῆς θαλάσσης βυθῷ ἐναπορρίπτε- 

ται, δεσμευθεῖσα χεῖρας καὶ πόδας καὶ λίθον 

8 lioc loco in Sa. leguntur quae infra invenies κλοιὸν σιδηροῦν - τὰς 

πλευρὰς κατακαίεται, dein χεῖρας δὲ καὶ πόδας δεσμευθεῖσα καὶ λίθον μυλίτην κτλ. 

θέαμα εἰπὼν ὅτι fj ἁγία ψυχὴ τοῦ Ἀμοῦν 

ἀδελφῶν καὶ ἀκριβώσαντες τὴν ὥραν καὶ τὴν ἡμέραν ἀπῆν 

ὅτι κατ᾽ αὐτὴν τὴν. ὥραν, ὅτε ὃ πατὴρ διητήσατο αὐτοὺς τὸ ὅραμα, ἐκοιμήθη 

9.— Μ 1. 5. 6. 4. 10. — Mv : 1.5. 6 (Βερίνης καὶ ἸΤροδό- 
σαντες, καὶ εὗρον οὕτως, 

ὁ ἀνήρ. — 9. — Παύλου τοῦ ἁπλοῦ, — 7. 8. 

λθον εἰς Αἴγυπτον, ὁδὸν ἡμερῶν δέκα διανύ- 

xng. — 4. 10. -- Τῶν ἁγίων μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Εὐσεβίου καὶ Χαιρήμονος τῶν διακόνων 

(cf. Oct, 32. — Mb : 1. 5. 6 (.. Βερνίννης καὶ ΤΙροσδόκης). — 4. 10. — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.2. 8. 4.5.8. — H:2.3. 4 5.1 (Χαριτίνης xoi Molgerüg ἐν 

Περσίδι). --- Ῥ : 2 : Μαμέλχθία! ἐκ Περσίδος, ἱέρεια ὑπάρχουσα τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος" ἥντινα οἱ 

ἕλληνες μετὰ πλείστας βασάνους λιθοβολοῦσιν 

μένην. -- 3. 4. 1: Χαριτίνης καὶ Μαλφέθας ἐν Tfep. 

Fb:2.1. 3 et 4: τοῦ ἁγίου μάρτυρος Σαβίνου ἐπισκόπου Ἱεράηδος. --- ὅ. θ, — B : 

ἔτι τὰ ἐμφώτια τοῦ ἁγίου βαπτίσματος περιβεβλη- 

σίδι. --- P : 3. 1. 8. 4. 5. 6. — Β8.: 2. Ί. 8. 4. ὅ. 6. --- 

ῷ, 1, -- Ba:1. — 

Πέτρου ἐπισκόπου Καπετωλέων (Oct. 4), — 6. — Διονυσίου πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (Oct. 35. — 

Τῶν &ffuv μαρτύρων καὶ διακόνων Γαΐου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς (cf 

ἐπισκόπου Καπετολέων. --- ΠΙαύλου τοῦ ἁπλοῦ. — Διονυσίου. 

δ..10 Χαριτίνης xoi Μαμέλχθας ἐν Περσίδι. — G : 

Oct, 85). --- Bb : 2. — Πέτρου 

Γαΐου κτλ. — 1. — T:1.— 0:2. 3. 

. 1mutil, — 0:2. 8. 4 5. 1 : καὶ τῶν ἁτίων γυναι- 

κῶν Μαλφετοῦς καὶ Χαριτίνης. — Cb: ᾧφι Μαμέλχθης. Ἡ ἁγία μάρτυς Μαμέλχϑα ἦν ἐκ Περσίδος, 

ἱέρεια ὑπάρχουσα τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος᾽ εἶχε δὲ: καὶ ἀδελφὴν χριστιανήν. Κατενεχθεῖσα δὲ Μαμέλχϑα 

εἰς ὕπνον εἶδεν ἄγγελον Θεοῦ δεικνύοντα αὐτῇ τὰ μυστήρια τῶν χριστιανῶν" ἅτινα ἀναστᾶσα ἔμφοβος 

διηγεῖται τῇ ἀδελφῇ . Κἀκείνη δὲ drei αὐτὴν πρὸς τὸν ἐπίσκοπον" καὶ μαθὼν τὰ τῆς ὀπτασίας ἔφη αὐτῇ 

ὅτι’ « Ὀφϑίλεις χριστιανὴ γενέσθαι.» “Ἥντινα εὐθέως ἐβάπτισε. Καὶ ἐδέξατο αὐτὴν ἡ ἰδία ἀδελφή" ὅθεν 

οἱ ἕλληνες μανέντες καθυπέβαλλον αὐτὴν καὶ ἀπέκτειναν ἐν λίθοις ἔτι τὰ ἐμφώτια τοῦ ἁτίου βαπτί- 

σματος περιβεβλημένην ἦ καὶ ἔρριψαν αὐτὴν εἰς λάκκον βαθύτατον. 

Περσῶν ὁ ἐπίσκοπος καὶ αἰτήσας ἔλαβεν ἐξουσίαν 
μόλις ἀνήγαγον. Προσελθὼν δὲ τῷ βασιλεῖ τῶν 

*Hv οἱ χριστιανοὶ ék τοῦ λάκκου 

τοῦ καταλῦσαι τὸν ναὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος καὶ οἰκοδομῆσαι ἐκκλησίαν τῇ ἁγίᾳ μάρτυρι, ἐν ᾧ καὶ τὸ τίμιον 

αὐτῆς ἐναπέθετο λείψανον. --- 3. 4, 5. 1: Μαλφέθας καὶ Χαριτίνης. --- Ce: 9, 8. 4. 5. 1 : Μαλφεθοῦς καὶ 

X.—M:2.1, — Out ασία Κοσμᾶ μοναχοῦ φοβερὰ καὶ ὠφέλιμος. Ἐν ἔτει τρισκαιδεκάτῳ ? τῆς 

βασιλείας Ῥωμανοῦ τὰ Ῥωμαίων εὐσεβῶς διιθύνοντος 3, ἦν τις ἀνὴρ ἐν ταύτῃ τῇ βασιλευούσῃ 

εἷς ὧν τῶν ἐκ τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος τοῦ μικρῷ πρόσθεν ᾿τὴν βασιλείαν διέποντος Ἀλεξάνδρου, 

καὶ πρὸς θεραπείαν οἰκειοτέρων. Οὗτος τὸν μονήρη βίον ἐπανελόμενος, γέγονε ποιμὴν τῶν ἐν τῇ 

πρὸς Σάτγαριν * ποταμὸν. μονῇ μοναζόντιωων μοναχῶν. Μετὰ δέ τινα χρόνων περίοδον συνέβη τούτῳ 

ἀρρωστίᾳ δεινῇ περιπεσόντι ἐπὶ συχνὸν χρόνον ἐν ταύτῃ διαρκέσαί. Ἐν δὲ τῷ συμπληροῦσθαι πεντα- 

μηνιαῖον ἤδη καιρόν, περὶ τρίτην ὥραν τῆς ἡμέρας μικρὸν ἀνανήψας καὶ εἰς ἑαυτὸν γενόμενος, ἠρέμα * 

Tu τοῦ κλινιδίου ἀναστὰς ἐκάθισεν, ἔνθεν κἀκεῖθεν ὑπὸ ? τῶν συνήθων αὐτῷ στηριζόμενος. 

— ὁ Ἄμμουν hie Ce. 

Καὶ ἐν τῷ 

1 περιβεβλημένη Cli. — " τρίτῳ καὶ δεκάτῳ Mv, -- ? σκῆπτρα add. Mv, — * Σάταριν M. — ^ ἀπὸ Mv. 
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ἀυλίτην τῷ τραχήλῳ προσδεθεῖσα. Ταύτης δὲ γεγόνασιν, ὡς μηδ᾽ ὁπωσοῦν τὸν τροχὸν δύνασθαι 

προσευξαμένης, τὰ δεσμὰ διαλύονται καὶ μόνος ὁ ἑλίττειν. Μετὰ ταῦτα τοὺς τῶν χειρῶν καὶ τῶν 

λίθος τῷ βυθῷ καταδύεται. Ἡ δέ, ὦ τοῦ θαύματος, ποδῶν ὄνυχας ἀνασπᾶται ῥιζόθεν- ὡσαύτως καὶ 

τοῖς τῆς θαλάττης νώτοις ἐφίσταται καὶ πρὸς τὸν τοὺς ὀδόντας. Τούτων δὲ γινομένων ὅ, ἡ ἁγία ὡς 

atrioAóv ἐπορεύθη, ΤΤαραυτίκα ὁ οὖν κλοιὸν σιδη-. ἄλλου διέκειτο πάσχοντος ὅ, ἐφ᾽ ὕβρει δὲ τοῦ 

ροῦν περιαυχένιον δέχεται καὶ ξυρῷ τὴν κεφολὴν ἑαυτῆς σώματος ἀπαγομένη, πρινὴ τὸν τόπον 

κειραμένῃ οὐθωρὸν κομᾷ καὶ ἀνθρακιὰν τῇ κεφαλῇ καταλαβεῖν, τὸ πνεῦμα εὐξαμένη ἀφίησι τῷ Θεῷ. 

δέχεται" εἶτα καὶ ὄξος ταύτῃ καταχέεται. Δι᾿ εὐχῆς Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ νεκρὸς τῆς μάρτυρος ἐντὸς σάκκου 

δὲ τῶν ὀδυνῶν ἡ μάρτυς | ἀνίεται, καὶ σούβλαις ψάμμου μεστοῦ βληθεὶς τῷ τῆς θαλάσσης ἐναπερ- 

σιδηραῖς πεπυρακτωμέναις τοὺς μαστοὺς καὶ τὰς  pípn? βυθῷ, τρεῖς ἡμέρας καὶ νύκτας ἐν αὐτῷ 

πλευρὰς περιπείρεται καὶ λαμπάσι. πυρὸς τὰς διαμείνας σῶος καὶ ἀβλαβὴς τῇ χέρσῳ παρὰ τῆς 

πλευρὰς κατακαίεται “" πάλιν δὲ τυμνωθεῖσα δεσμεῖ- θαλάσσης ἐναπετέθη. Καί mic ἀνήρ, di Κλαύδιος 

ται ἐπὶ τροχοῦ ἀνθράκων κάτωθεν ὑποκαιομένων᾽ ὄνομα, ἐπιεικὴς τὸν τρόπον καὶ μέτριος, ὃς καὶ 

θείου δὲ ἀττέλου ἐπιστασίᾳ ἐσβέσθησαν καὶ οἱ παρὰ τοῦ φιλοχρίστου κυρίου αὐτῆς " Κλαυδια- 

ἄνθρακες καὶ οἱ τῶν δημίων χεῖρες παρειμέναι νοῦ τὴν μάρτυρα ἐκ πρώτης τριχὸς ἀνεθρέψατο, 

— 4 (παραυτίκα - κατακαίεται) hic. om. Sa, — 9 γιναμένων Sa; — 9 πάσχοντος διέκειτο Sa. — ἴ οἱ — 8 ἀπε; 4 é & 1 X: m. Sa. ἀπερρίφν 

καθῆσθαι, ἔξω γέγονεν ἑαυτοῦ ἀπὸ ? τρίτης ὥρας ἕως ἐννάτης, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχων ἀτενίζοντας 

πρὸς τὸν ὄροφον. τοῦ οἰκήματος, τὸ δὲ * στόμα ὑποψιθύριζον ἄναρθρα καὶ πάντη ἀκατανόητα, Ἐν τῷ 

μέσῳ οὖν τῶν εἰρημένων ὡρῶν εἰς ἑαυτὸν μικρὸν ἐπανελθὼν ἀπήτει τοὺς αὐτῷ συνόντας ἄρτου 

ξηροῦ κλάσματα δύο’ « Δότε μοι τὰς δύο τοῦ ἄρτου μερίδας, λέγων, ἃς παρὰ τοῦ τιμίου Ἱέροντο 

» ἔλαβον » καὶ λέγων ὑπετίθει τῷ κόλπῳ τὰς χεῖρας ψηλαφῶν τὰ ζητούμενα. Τινὲς δὲ τῶν παρόνων 

φάντασμα καὶ. μὴ ὀπτασίαν εἶναι τὸ πρᾶγμα ἡγούμενοι, ἠντιβόλουν ἐξειπεῖν αὐτοῖς τὸ μέγα τοῦτο 

μυστήριον, «Εἰπέ, λέγοντες ὃ, πάτερ, καὶ μὴ βασκήνῃς ἡμῖν τῆς ὠφελείας, ποῦ τὰς τοσαύτας ὥραι 

» ἧς, εἰς " ποίαν δὲ θεωρίαν τὸν νοῦν ἀνεβίβαζες, καὶ τὰ χείλη ὑποκινῶν τίνι συνελάλεις; » Ὁ δὲ. 

« Σφόδρα κοπτομένων ἡμῶν 3, παύσασθε, ἔφη, τέκνα᾽ καὶ τοῦ Κυρίου διδόντος, ἂν εἰς ἐμαυτὸ » 

» συνέλθω, τὴν αἴτησιν ὑμῶν ἐκπληρώσιυ ». Ἕωθεν οὖν πάσης τῆς ἀδελφότητος πρὸς αὐτὸν συνδρα. 

μούσης, οὕτως τῆς διηγήσεως ἄρχεται" « Τὸ μὲν οὖν πάντα κατὰ μέρος ἀνατυπῶσαι τῷ vol muctpe 

καὶ ἀδελφοί, καὶ λεπτομερῶς διηγήσασθαι κρεῖττον ἢ κατὰ νοῦν καὶ γλῶσσαν ἀνθρωπίνην" πλὴν cs 

φέρω διὰ μνήμης οἷός τε dic? εἶμι. διηγήσασθαι, ταῦτα ὑμῖν διηγήσομαι "1, "Qc ἐκαθήμην τῷ vbi 

ὑπὸ τῶν δύο ἀδελφῶν στηριζόμενος, ἔδοξα θεωρεῖν, ὡς ἀπὸ τοῦ πρὸς ἀριστερὸν μέρους ? πλῆθος 

ἀνθρωπαρίων ἀνεικάστων, μεμελανωμένων τὰ πρόσωπα" οὐκ ἐπίσης δὲ πᾶσιν f] μελανία προσῆν ἀλλὰ 

τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς δὲ ἧττον" καὶ oi μὲν διεστραμμένας εἶχον τὰς ὄψεις, οἱ δὲ τοὺς ὁ 22. ὃς 

πελιδνούς, ἄλλοι καθημαγμένους 12 φόνιον καὶ θηριῶδες βλέποντας. Καὶ τοῦ μὲν πελιδνὰ τὰ ἊΝ ci 

πολλὴν τὴν ὄγκωσιν φέροντα, τοῦ δὲ τὸ ἕν᾽ καὶ τοῦ μὲν τὸ ἄνω, τοῦ δὲ τὸ κάτω. Τὰ Toe seivoy 
ἀνθρωπάρια πλησίον τῆς κλίνης γενόμενα "6, σπουδὴν εἶχον λαβεῖν με ἀφ᾽ ὑμῶν" koi rà μὲν πρῶτα, 

« κύκλωθεν παρόντας ὑμᾶς "αὶ ὁρῶν, ἐδόκουν μὴ σφόδρα δεδοικέναι μηδὲ πρὸς τὴν ὁρμὴν δειλιᾶν- οὐκ οἶδα 
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δὲ πῶς, μονωθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν, ὑπ᾽ ἐκείνων ἐκυριεύθην. Καὶ δὴ λαβόντες με θρασέως, ol μὲν ἐπὶ τὸ mpóc: 
δέσμιον εἷλκον, oi δὲ ὥθουν ὄπισθεν" καὶ oí μὲν ἄλλος ἀλλαχόθεν. με συνεπόδιζον, οἱ δὲ σι M a. 
ὑπεπίεζον. Καὶ τέλος ἀπαγαγόντες με πρός τινα παμμεγέθη κρημνόν, οὗ τὸ uiv? πλάτος ἦν οὐ má vs 
λίθου βολῆς u τὸ δὲ. βάθος ἕως vaprápou, πρὸς τοῦτον βιαίως κατέσυρον. Ἐπὶ δὲ 8 τῷ M 18 
κρημνοῦ μέρει ὑπῆρχεν ὁδὸς στενὴ λίαν, ὡς μηδὲ ὅλον 19 ἴχνος ποδὸς δύνασθαι ταύτην χωρεῖν. Κατὰ 
ταύτην δὲ τὴν στενὴν καὶ λεπτοτάτην ὁδὸν βιαίως ὑπ᾽ ἐκείνων εἱλκόμην, πρὸς τὸ δεξιὸν πλευρὸν 
μᾶλλον πλαγιάζων, μήπωις ἀποσπασθεὶς εἰς τὸ ἀχανὲς κατενεχθῶ καὶ ἀδιέκβατον ?? βάραθρον“ κατὰ - 
δὲ τὸ χάος ἐκεῖνο ποταμὸς ἐῴκει διέρχεσθαι μεγάλως βρύχων τῷ ῥεύματι 51, Μετὰ πολλοῦ τοίνυν 
τρόμου τὴν στενωτάτην δὲ ὁδὸν παρελθόντες, ὡς ἐπὶ 38. τὸ ἑῷον δῆθεν μέρος βαδίζοντες, πρὸς τὸ 
τέλος εἴτ᾽ οὖν ἀρχὴν τοῦ φοβεροῦ τούτου κρημνοῦ καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ποταμοῦ, πύλην μεγάλι vds ἃ 
ρομὲν 26 πρὸς ἣν ἐκάθητο μέγας τιγαντιαῖος ἀνήρ, μέλας μὲν τὸ εἶδος φοβερὸς δὲ τὴν πρόσο αν o 
ὀφθαλμοὶ μὲν διάστροφοι, λίαν παμμεγέθεις καὶ ὕφαιμοι, καὶ φλόγα πυρὸς πολλὴν ventre πον" 
μυκτὴρ δὲ καπνὸν ἀπηρεύγετο, γλῶσσα δὲ πῆχυν ἕνα τοῦ στόματος ἔξω ἀπεκρέματο. Καὶ ocn M 
χεὶρ εἰς ἅπαν ἀπέψυκτο 56. θατέρα δὲ δίκην ἐξῴγκωτο κίονος καὶ αὐτὴ γυμνὴ καὶ λίαν rera ἕν; " 
fic τῶν ὑπευθύνων δρασσόμενος εἰς ἐκεῖνο: τὸ χάος ἀπέρριπτεν" oi δὲ ἐν τούτῳ koe M ὸ 
« ue » xoi τὸ M Οἴμοι» πάντες ἀνέκραζον, Πλησιάσαντες τοίνυν τῷ τοφερῷ Τ᾽ τούτῳ à m 
MM ree elei a βοήσας πρὸς τοὺς ἀπάγοντάς 38 ue: « Οὗτος φίλος μού ἐστιν », ἅμα τὴν 
κ οκαστάλην. καὶ sam " προθυμούμενος. En δὲ φόβῳ σπασθεὶς ἐτρόμαξα καὶ πρὸς ἐμαυτὸν 
feserperei, bg wt pf » ὥσπερ ἐξ ἀποστολῆς τινός, ἐφάνησαν ἄνδρες δύο 39 πεπολιωμένοι καὶ 

" ρέαν εἶναι καὶ Ἰωάννην τοὺς ἱεροὺς ἀποστόλους ἐνόμιζον, ὅσον ἀπὸ τῆς τῶν 

9 ὑπὸ Mv. — ἴ καὶ τὸ Mv, — 8 ὑτῶ ὸ νους.“ χέγονε αὐ, M. τι ἐγένοντο καὶ M — pde παρόντας Ni gie ἤν TON M T Tene et τας 
My. — 19 ὅλως Mv, — 29 ἀνεφτμένην S Ms - ἀιεκριήτητον ον *1 βρύθων τοῖς βεύμασι Mv. — 33 ἐκείνην αὐ. Mv. — 38 τὴν Mv. — 3 μικρὸν 

. - Mv, — 3 ἐπέψυκτο M. — 51 φοβερῷ Mv. — 38 ἀπατατόντες Mv. - 39 δύο ἄνδρες Μν. 
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πιστῶς ἀνελόμενος λαμπρῶς τε μυρίσας καὶ περι- 

στείλας λαμπρότερον, ἔν τινι τόπῳ κἀτέθετο τάφον 

αὐτῇ σχεδιάσας, οὐχ ὡς ἐκείνῃ πρέπον ἀλλ᾽ ὡς ὁ 

καιρὸς ἐδίδου καὶ τῶν τότε κρατούντων ὁ φόβος 

ἤπειγε, πέμπτην 15 τῷ τηνικαῦτα τοῦ ὀκτωβρίου ?! 

μηνὸς ἄτοντος. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Μαμέλχθας. Ἥτις ἦν ἐκ Περσίδος ἱέρεια χρημα- 

τίσασα τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος᾽ ἧς fj ἀδελφὴ 

ὑπῆρχε χριστιανή. Ἔδοξεν οὖν ὄναρ ἄγγελον αὐτῇ 

παραστάντα ὑποδεικνύειν τε τὰ τῶν χριστιανῶν 

μυστήρια καὶ παρορμᾶν πρὸς αὐτὰ. Καὶ δὴ ἀνα- 

στᾶσα διηγήσατο τῇ ἀδελφῇ τὰ ὀφθέντα. Ἡ δὲ 

πρὸς τὸν ἐπίσκοπον αὐτὴν ἤγαγεν" ὃς χειραγωγή- 

-—- 19 Ba, πέμπτου S, — 11 ὀκτιυμβρίου Sa. 
2. — 1 ἐν τῷ μαρτυρείω αὐτῆς Sa. 
4. — ! Μέμφεως Sa. 

σὰς αὐτὴν πρὸς τὴν πίστιν ἐβάπτισε. Ταύτην δὲ 

οἱ εἰδιυλολάτραι ἐν λίθοις κατέλευσαν ἔτι τὰ σύμ- 

βολα τοῦ βαπτίσματος περιβεβλημένην. Τελεῖται 

δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτῆς μαρτυ- 

ρείῳ ! τῷ ὄντι πέραν | ἐν τῷ Κέρατι. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου 

Σαβίνου τοῦ μικροῦ. 

4. Καὶ Ἱεραΐδος ἐκ πόλεως Μεμφέως t. 

δ. Καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Θεο- 

δότου ἀρχιεπισκόπου γενομένου Ἐφεσίων. 

6. Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ ἡ κοίμησις τοῦ ἁγίου ἸΤαύ- 

λου τοῦ ἁπλοῦ, Οὗτος ἄγροικος καὶ γεωργὸς 

γενόμενος συνεζεύχθη γυναικὶ ὡραίᾳ τὴν μορφὴν 

κακοτρόπῳ δὲ τὴν γνώμην. Εἰσελθὼν οὖν ἐν μιᾷ 

ἁγίων εἰκόνων θεωρίας ἀναλογιζόμενος, Τούτους ἰδιὼν ἐκεῖνος ὁ δυσειδέστατος, εὐθέως 9? συσταλεὶς 

ὑπεκρύβη. Καὶ δὴ λαβόντες με γνησίως oí δύο οὗτοι γηραιοὶ καὶ διελθόντες τὰς μικρῷ 3! πρόσθεν 

εἰρημένας πύλας xol τὴν ἔνδον τῶν πυλῶν «πόλιν περάσαντες, ἐξήλθομεν εἴς τινα πεδιάσιμον 

τόπον, ἐν ᾧ κάλλιστα χωρία καὶ ὡραῖα ἐτύγχανον’ ἅπερ ἀμειψάμενοι περὶ 55. τὸ τέλος τῆς 

πεδιάδος κοιλάδα χλοερὰν 33 καὶ πάντερπνον εὕρομεν, ἧς τὴν ὡραιότητα τοῦ κάλλους καὶ τὴν 

ἐνοῦσαν χάριν ἑρμηνεῦσαι καὶ παραστῆσαι λότῳ λίαν ἀδύνατον. Κατὰ δὴ τὸ μέσον αὐτῆς γηραιός 

τις ἐκάθητο χαρίεις καὶ τίμιος, περὶ αὑτὸν ἔχων παιδίων πληθύν, παραπλησίαν τῇ ἄμμῳ τῆς 

θαλάσσης. Τότε τοίνυν ἐγὼ τὸν φόβον ἀποβαλλόμενος, ἠρέμα πῶς τοὺς ἀπάγοντάς ue ἠρώτησα 

τίς ἂν εἴη ὁ τηραιὸς καὶ τίς ὁ περὶ αὐτὸν ἀναρίθμητος ὅμιλος. Οἱ δὲ « Οὗτός ἐστιν, εἶπον, ὁ ᾿Αβραὰμ ** 

» ὃν ἀκούεις κόλπον τοῦ Ἀβραάμ. » Καὶ ἅμα προτραπεὶς παρ᾽ αὐτῶν, προσεκύνησα μετ᾽ αἰδοῦς καὶ 

ἠσπασάμην ὃν ἔλεγον Ἀβραὰμ εἶναι. καὶ αὖθις τῆς ἐπὶ τὰ πρόσω πορείας εἰχόμεθα. Καὶ πληρουμένης 

τῆς κοιλάδος, διεδέχετο μέγιστος ἐλαιών, οὗ τὰ δένδρα πλείονα τῶν ἄστρων ὡς ὑπολαμβάνω ἦσαν 9? 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ καθ᾽ ἕκαστον δένδρον, οἷον σκηνὴ ἦν, καὶ κλίνη καθ᾽ ἑκάστην σκηνὴν xoi ἐφ᾽ ἑκάστην 

κλίνην ἄνθρωπος, ἐν oig ἀνεγνώρισα πολλοὺς μὲν τῶν ἀναστρεφομένων εἰς τὰ βασίλεια, πολλοὺς δὲ 

τῶν κατὰ τὴν πόλιν, τινὰς δὲ καὶ τῶν οἰκούντων ἐν τοῖς ἀγροῖς καί τινας πρὸς τούτοις τῶν ἐκ τῆς ?* 

καθ᾽ ἡμᾶς μονῆς. Οὗτοι δὲ πάντες, oc ἀνεγνώριζον, προτετελευτηκότες ἦσαν. Ἐν ὅσῳ δὲ διελογιζό- 

μὴν πυθέσθαι, τίς ὁ τηλικοῦτος καὶ θαυμαστὸς ἐλαιών, φθάνουσιν οἱ γηραιοὶ τὴν ἐρώτησιν᾽ « Τί διαλο- 

» γίζῃ, λέγοντες, τίς ὁ μέγας οὗτος καὶ περικαλλὴς ἐλαιὼν καὶ τίνα πάντα τὰ ἐν αὐτῷ; αὐτά 81 ἐστιν, ἅπερ 

» ἀκούεις - ΤΙολλαὶ μονοὶ παρὰ cot, Σῶὥτερ, πεφύκασι, κατ᾽ ἀξίαν πᾶσι μεριζόμεναι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς 

» ἀρετῆς.» Mer 88 ἐκεῖνον οὖν 9? τὸν ἐλαιῶνα πόλις fjv, ἧς τὸ κάλλος καὶ τὴν ποικιλίαν καὶ τὴν περὶ τὸ 

τεῖχος ἁρμονίαν καὶ σύνθεσιν ἀμήχανον ἐξειπεῖν" δώδεκα μὲν στοῖχοι περὶ τὸ τεῖχος ὅλον ἦσαν ὥσπερ 

τινὲς ζῶναι κύκλωθεν περιειλούμεναι, αἵ οὐχὶ μίαν χροιὰν προεβάλλοντο, ἀλλὰ καὶ πολλὰς καὶ ποικίλας" 

πᾶσαι μὲν τὰρ ζῶναι 10 ἐκ τῶν τιμίων δώδεκα λίθων ἐτύγχανον' ἑκάστη δὲ τούτων ἐξ ἑνὸς ἀνήρ- 

μοστο λίθου “1, ἑκάστη δὲ 43 τούτων κύκλον ἴδιον ἀπαρτίζουσα. Τί δὲ δεῖ λέγειν εὐθύτητα, πλακὸς καὶ 

ἰσότητα καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσιν 43 εὐαρμοστίαν καὶ σύμπηξιν; ἐπὶ δὲ τῷ τείχει πύλαι χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ ** 

κατεποικίλλοντο᾽ τῶν δὲ πυλῶν ἔνδον δάπεδον ἠνοίγετο χρύσεον' καὶ τοῦτο οἰκίαι χρυσαῖ διεδέχοντο “ὅ, 

χρυσαῖ καθέδραι «xoi 5.» χρύσεοι " ἄβακες. Ἡ δὲ πόλις πᾶσα πλήρης φωτὸς ἀνεκλαλήτου, πλήρης 

εὐωδίας, πλήρης χάριτος 9. Τὴν δὲ πόλιν πᾶσαν περιερχόμενοι, οὐκ ἄνθρωπον f? οὗ κτῆνος, οὐκ ὄρνεον, 

οὐκ ἄλλο τι τῶν περὶ τῆν καὶ ἀέρα ὅλως κατίδομεν. Πρὸς δὲ τὸ ἄκρον ταύτης τῆς πόλεως θαυμαστὰ 

βασίλεια ψκοδόμηντο᾽ εἰς δὲ τὴν τῶν βασιλείων εἴσοδον θάλαμος, οὗ τὸ περίμετρον ὡσεὶ λίθου βολή΄ 

ἀπ᾽ δ ἄκρων δὲ τοῦ θαλάμου μέχρι τῶν ἑτέρων ἄκρων τετάνυστο τράπεζα ἐκ μαρμάρου πᾶσα δ! 

ῥωμαϊκῆς καὶ τοσοῦτον τῆς γῆς ἀπέχουσα ὅσον ἐπερείδεσθαι ἄνθρωπον" πλήρης δὲ ἦν πᾶσα τῶν 

ἀνακεκλιμένων ὅ3: ἀκραιφνεστάτου δὲ φωτὸς καὶ εὐωδίας 9? καὶ χάριτος ἅπας ὁ οἶκος ἐπεπλήρωτο. 

Πρὸς δὲ τῷ τέλει τοῦ θαλάμου μικρὸς κοχλίας ἐτύγχανε’ τὸ δὲ τοῦ κοχλίου. τέλος "6 τερπνὸν ἡλιακὸν 

διεδέχετο, πρὸς αὐτὴν ἐπινεῦον τὴν τράπεζαν" ἐξ οὗ φωτοειδεῖς εὐνοῦχοι δύο προκύψαντες, τὴν ὄψιν 

ἀστραπῇ παραπλήσιοι καὶ πάσης ἀγλαΐας ὑπέρπλεοι, λέτουσιν ἐκείνοις τοῖς τηραιοῖς τοῖς κρατοῦσί 

He « Κατακλιθήτω δὴ καὶ οὗτος ἐπὶ τὴν τράπεζαν" » καὶ ἅμα τῷ λόγῳ τὸν τόπον ἐπιδεικνύουσιν, ἐφ᾽ ὃν 

oi γηραιοί με φέροντες ἀνυκλίνουσιν' αὐτοὶ δὲ ἐφ᾽ ἕν τοῦ θαλάμου μέρος ἀπελθόντες ?? ἐκάθισαν. 

Οἱ τοίνυν εὐνοῦχοι, ὡς πρὸς τὴν ἢ" ἔνδον τῆς ἐπὶ τὸν ἡλιακὸν δῆθεν οἰκίας εἰσέδυσαν" καὶ ἐπὶ πολλὰς 

30 εὐθὺς Mv. -- 31 μικρὰς Mv. ἃ παραλειψάμενοι παρὰ Mv. — 38 τε eid. My, — 95 καὶ add. Mv. --- 5 ἦσαν ὡς 

ππολαμβάνω Mv. -- 36 ἐν τοῖς M. --- * ταῦτα Mv. 85 καὶ μετ᾽ Mv. "om. My, — V" (κύκλωθεν - ζῶναι) om. Mv. — 
8 καὶ add. Mv 3? δὲ oin. Mv. ἐν ἅπασιν Mv. — ^ κεκραμμένῳ add, Mv. — P καὶ add. Mv. -- δ om. M. — 

τὸ χρύσα οἱ M. — ? χαρᾶς My. — 1 ἄνθρωπος M. -- ^" ἐπ᾽ Mv. — 9! πάσης Mv. --- 9? ἀνακειμένων Mv, — 9 πλήρης 
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εἰς τὸν οἶκον ἐξ ἀγροῦ, εὗρε μοιχευομένην, Koi 

τελάσας εἶπε πρὸς τὸν μοιχόν᾽ « ᾿Αληθῶς οὐ μέλει 

» μοι, μὰ τὸν Ἰησοῦν ἐγὼ ὀὐκέτι ἐπαίρω αὐτήν. 

» Ὕπαγε, ἔχεις αὐτὴν καὶ τὰ παιδία ἀνάτρεφε. Καὶ 

» ἐγὼ ὑπάγω, γίνομαι μοναχός. » Καὶ ἀπέρχεται 

πρὸς τὸν μακάριον ᾿Αντώνιον καὶ κρούει τὴν 

θύραν. 'O δὲ ἰδὼν αὐτὸν οὕτω γέροντα, λέγει" 

« Tí θέλεις; » Καὶ εἶπε: « Θέλω μοναχὸς γενέσθαι.» 

Καὶ ὁ ἅγιος" « Ἑξήκοντα ἐτῶν τέρων πειρασμοὺς 

» οὐ δύναται ὑπομεῖναι,» Καὶ λέγει" « Εἴ τι μοὶ 

ΜΗΝΙ TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ τοῦ 

καὶ  Διδύμου. Οὗτος ἸΤάρθοις καὶ Μήδοις καὶ 

Πέρσαις xoi Ἴνδοις τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ κηρύξας 

καὶ πολλὰ πλήθη τοῖς ἀπείροις θαύμασι τῇ εἰς 

Χριστὸν πίστει προσαταγών, ὑπὸ Μισδαίου βασι- 

Aéug? Ἰνδῶν ἀναιρεῖται διὰ τὸ πιστεῦσαι καὶ 

βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ Ἰουζάνην τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

» εἴπης ποιῶ.» Καὶ ἀποπειράσας ὁ ᾿Αντώνιος καὶ 

εὑρὼν ὅτι πάντα ὑπομένει, ἀπέκειρεν αὐτόν. Koi 

κτίσας κατ᾽ ἰδίαν κελλίον ἔμενεν ἐκεῖ. Ἐπὶ τόσοῦ- 

τον δὲ ἔφθασεν ἀρετῆς, ὡς καὶ χαρίσματα δέξασθαι 

θαυμάτων κατὰ νοσημάτων καὶ δαιμόνων. Ἐν μιᾷ 

οὖν τῶν ἡμερῶν προσήχθη τῷ Ἀντωνίῳ νεανίσκος 

ἔχων δαίμονα 5 ἀρχικόν. Καὶ παραχιρήσαντος 

αὐτῷ τοῦ Ἀντωνίου, εὐξάμενος ἐξέβαλεν αὐτόν. 

Οὕτω δὲ θεαρέστως καὶ εὐσεβῶς τὸν βίον αὐτοῦ 

διανύσας ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. 

AYTO ς΄. 

καὶ τὴν μητέρα Τερτίαν καὶ Μυτδονίαν καὶ Νάρ- 

xav 3, Διὸ καὶ παραδίδοται πέντε στρατιώταις, οἱ 

ἐπὶ τὸ ὄρος ἀναγαγτόντες αὐτόν, λόγχαις κατέτρω- 

σαν καὶ τὸ μακάριον αὐτῷ ἐπήνεγκαν τέλος. Νησι- 

φὼρ δὲ καὶ Ἰουζάνης ἔμειναν ἐπὶ τοῦ ὄρους᾽ οἷς καὶ 

ἐμφανισθεὶς ὁ ἀπόστολος θαρρεῖν ἐκέλευσεν, Ἦν 

γὰρ τὸν μὲν Νησιφιὺρ χειροτονήσας πρεσβύτερον, 

8 -- ! μὲν add, Sa. — * δαίμονα ἔχων Sa. 

1. — ! om. Sa. — " περσῶν καὶ add. S, sed obducta linea del. — 9S. 

Bonszr, pp. 68, elc. 

Nopxía et plerumque Mopkio iu Act. '"Phomao., 

τὰς ὥρας ἐχρόνιζον 55. "Ev δὲ τῷ τούτους χρονίζειν, οὐ παρέρτως ἐγὼ θεωρῶν τὰ κατ᾽ ἐκείνην τὴν 

τράπεζαν, πολλοὺς συνήθεις ἐκ τῶν ἀνακειμένων ἐγνώριζον, Éx τε τοῦ κοσμικοῦ καταλόγου τυγχά- 

νοντας, πρὸς οἷς καί τινας τῶν ἐκ 3" τῆς καθ᾽ ἡμᾶς μονῆς, τινὰς δὲ καὶ τῶν ἀναστρεφομένων εἰς τὰ 

5 βασίλεια. Μετὰ πολλὰς οὖν τὰς ὥρας, πόλιν οἱ εὐνοῦχοι προκύψαντες καὶ τοὺς τηραιοὺς ἐκείνους 

φωνήσαντες᾽ « Ὑποστρέψατε τοῦτον, λέγουσιν, ὅτι μετάλως πενθοῦσιν αὐτὸν τὰ κατὰ Θεὸν αὐτοῦ 

» γεννήματα. Καὶ ὁ βασιλεὺς παρακληθεὶς βούλεται αὐτὸν κατὰ τὸν μονήρη βίον eivor καὶ τοῦτον br 

» ἄλλης ὁδοῦ ἀπαγαγόντες, λάβετε ἀντ᾽ αὐτοῦ τὸν μοναχὸν ᾿Αθανάσιον τὸν τοῦ Τραϊανοῦ.» Καὶ 

παρευθὺ οἱ γηραιοὶ λαβόντες με, τοῦ re θαλάμου συντόμως καὶ τῆς πόλεως 5* δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ὑπεξήλθο- 

μεν. Καθ᾿ ὁδὸν δὲ λίμναις ἑπτὰ προσεβάλομεν" μεσταῖς τιμωριῶν καὶ κολάσεων ἡ μὲν σκότους πλήρης 

fjv, fj δὲ ὅ9 πυρός, ἡ μὲν δ᾽ δυσῴδους ὁμίχλης, ἡ δὲ σκώληκος, ἡ δὲ ἄλλης κολάσεως εἴδους καὶ τιμω- 

ρίας ἀνάπλεως: κοινῇ δὲ πᾶσαι πλήθους ἀναριθμήτου ἐπεπλήρωντο, ἐλεεινῶς ὀδυρομένων καὶ γυερῶς 

πάντων ὀλολυζόντων. Ταύτας δὴ τὰς λίμνας παραμειψάμενοι καί τινα τόπον μικρόν 9, πάλιν τὸν 

γηραϊὸν κατελάβομεν, ὃν ἔλεγον εἶναι τὸν Ἀβραάμ᾽ καὶ τούτῳ συνταξάμενος πάλιν αὐτὸν ἠσπασάμην. 

Ὃ δέ μοι χρυσοῦν ποτήριον δίδωσιν, οἴνου πεπληρωμένον τλυκυτέρου τοῦ μέλιτος καὶ ἄρτου 

ξηροῦ κλάσματα τρία΄ ὧν τὸ μὲν ἕν ἐν τῷ οἴνῳ βάψας, ὡς ἐδόκουν, ἔφαγον, καὶ τὸν ὅλον οἶνον 

ἐξέπιον, τὰ δὲ ἕτερα δύο τῷ ἐμαυτοῦ xókmu ὑπέθηκα, ἅπερ χθὲς ὑμᾶς ἐπεζήτουν. Εἴτα μετὰ μικρὸν 

κατὰ τὸν τόπον ἐκεῖνον πάλιν ἀπήλθομεν, ἔνθα ὁ γιταντιαῖος ἐκεῖνος καὶ δυσειδέστατος καὶ νυκτὶ 

παραπλήσιος τὴν ὄψιν ἐτύγχανεν. Ὁ δέ με ἰδὼν ἔβρυχεν ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας δεινῶς καὶ μετ᾽ ὀργῆς 

καὶ πικρίας ἔλεγεν" « Ἀπάρτι ἐξέφυγές με΄ πλὴν οὐδὲ τοῦ λοιποῦ παύσομαι. πάντα κατὰ σοῦ συσκευά- 

» ζων καὶ τοῦ κατὰ σὲ μοναστηρίου,» Τὰ μὲν δὴ τούτου μέχρι "5, ἀδελφοί, γινώσκων ἀπήγγειλα᾽ τὸ δὲ 

ὅπως εἰς ἐμαυτὸν ἐγενόμην, παντελῶς ἀγνοῶ. Ταύτης τῆς ὄψεως οὕτως ἐχούσης, αὐτίκα ἐστάλη 9 τις 

πρὸς τὸ τοῦ TpatavoU μοναστήριον: καὶ καταλαμβάνει τὸν μοναχὸν ᾿Αθανάσιον τοῦ σώματος ἐκδημή- 

σαντα καὶ ἐπὶ κλίνης ἀπὸ "Ὁ τοῦ κελλίου ἐκκομιζόμενον. ἸΤυθόμενος δὲ πότε τετελεύτηκεν, ἠκηκόει τὴν 

S χθὲς ἡμέραν *? περὶ ὥραν ἐννάτην, καθ᾽ ἣν καὶ τὴν ὀπτασίαν ἰδών, εἰς ἑαυτὸν ἐγένετο... Οὐκ εἰς μακρὰν 

δὲ καὶ ἄμφω τὰ μοναστήρια εἰς ἕν τετόνασι, διὰ τὸ ἀγχίθυρα ταῦτα 89 κεῖσθαι καὶ μέχρι τοῦ νῦν ὑφ᾽ 

ἑνὸς καθηγητοῦ κυβερνώμενα. "Eri τριάκοντα οὖν χρόνοις, παρὰ τοῦ τὴν ὀπτασίαν ταύτην ἰδόντος καὶ 

ἐξαρκέσαντος ἐκείνου τῇ ζωῇ καὶ τῇ κατὰ δ Θεὸν πολιτείᾳ, ἀμφοτέρων τῶν μονῶν διευθετουμένων, οὐ 

μικρά τις fj ἐπίδοσις ἐν ταύταις γέγονεν, ἐπί τε τῇ τῶν μοναχῶν θεαρέστῳ πολιτείᾳ καὶ τοῖς ὁθεν- 

δήποτε πρὸς τὴν τούτων διοίκησιν καὶ διατροφὴν εἰσοδιαζομένοις, εἰς δόξαν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ 

ἡμῶν. Ἀμήν. --- Mv : 1. 2. — 'Orracío Κοσμᾶ μοναχοῦ. --- Mb : 2. 1. — Ὀπτασία Κοσμᾶ. --- Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2, — H:1.— P:1.— F:1.2. Fa:1.2. Fb: 1.9. 

B:1.29.—Ba:1. 2. — Bh: 1.2. —T :1.— O0: 1: Θωμᾶ, Οὗτος ἐν Ἰνδίᾳ διδάσκων τὸν λόγον τοῦ 

Θεοῦ, ἐνεβλήθη εἰς φυλακὴν ὑπὸ Μισδαίου 1 τοῦ βασιλέως. Ἰουζάνης δὲ ὁ τοῦ βασιλέως υἱὸς καὶ 

Τερτία ἡ τούτου μήτηρ xoi Μυγδωνία 3 καὶ Νάρκα εἰσῆλθον πρὸς τὸν ἀπόστολον καὶ κατηχηθέντες παρ᾽ 

—99 (καὶ ἐπὶ - ἐχρόνιζον) oni, My. — ὕτ΄κ, τ, π᾿ συντόμως Mv. — 99 παρελάβομεν Mv. — 59 ἡ μὲν, οἱ δὲ M, of μὲν ... ἡ 

δὲ Mv, — 9? δὲ Mv, — 9! μετὰ μικρὸν κατὰ τὸν «. Mv. — 9? πέχρι τούτου Mv. — 99 ἀπεστάλη Mv. — δ ἐκ My, — 95 τῇ 
χθὲς ἡμέρᾳ Mv. — 99 πρὸς Mv. 

! Μισδέου O. — Ξ,Μυγλωνία O. 
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τὸν δὲ "louZávnv | διάκονον. ToO δὲ υἱοῦ τοῦ gaci- 

λέως μετὰ ταῦτα πικρᾷ νόσῳ κατεργασθέντος, 

ἐζήτει ὁ βασιλεὺς λείψανον τοῦ ἁγίου ἐπενεγκεῖν 

τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἤδη ἀπογνωσθέντι πάντη καὶ τῷ 

θανάτῳ ἐγγίζοντι. Ὥς δὲ ἀφανὲς τὸ ἀποστολικὸν 

γέτονε σῶμα, χοῦν ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἀχθῆναι 

προσέταξεν. Ὡς δὲ τῷ θνήσκοντι ὁ χοῦς προσήγ- 

γισεν, εὐθὺς ὁ θνήσκων ὁ γέγονεν ὑγιής. Ὁ δὲ 

βασιλεὺς καὶ οὕτως μὴ πιστεύσας τὸν σωματικὸν 

καὶ τὸν ψυχικὸν ἀπέθανε θάνατον. Τελεῖται δὲ f 

τοῦ ἀποστόλου σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ 

ἀποστολείῳ τῷ ὄντι ἐν τοῖς Ἀμαντίου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Νικήτα πατρικίου καὶ ὁμολογητοῦ. Ὃς 

ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς εὐσεβεστότης Εἰρήνης, τιμώμενος 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1, Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Σεργίου 

καὶ Βάκχου. Οἵτινες ὑπῆρχον ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ 

βασιλέως. Καὶ ὁ μὲν ἅτιος Σέργιος πριμικήριος ? 

ἦν τῆς σχολῆς τῶν γεντηλίων, ὁ δὲ ἅγιος Βάκχος 

σεκουνδικήριος τῆς αὐτῆς σχολῆς. Ἀρχῆθεν δὲ τὰ 

χριστιανῶν μυηθέντες καὶ τὰς θεοπνεύστους τρα- 

φὰς ἐκμαθόντες κολῶς, διαβληθέντες τῷ βασιλεῖ, 

προετράπησαν ἅμα αὐτῷ θυσίας ὃ προσενεγκεῖν 

τοῖς εἰδώλοις. Τοῦτο δὲ μὴ καταδεξάμενοι ἀφηρέ- 

θησαν τάς τε ζώνας καὶ τὰ μανιάκια τὰ ἐπὶ τοῖς 

τραχήλοις αὐτῶν κείμενα, ἅπερ σύμβολα νομί- 

Zovtat τῆς ἀρχῆς, καὶ περιεστάλησαν θηλυπρεπέσιν 

ἐνδύμασι καὶ διὰ μέσης τῆς πόλεως ἐφ᾽ ὕβρει 

δῆθεν σίδηρα περικείμενοι ἤχθησαν καὶ πόρε- 

πέμφθησαν πρὸς Ἀντίοχον τὸν δοῦκα τῆς Αὐγου- 

καὶ φιλούμενος ὑπ᾽ αὐτῆς ὡς συγγενής, γονέων 

δὲ l'onropíou καὶ Ἄννης τῆς ΤΤαφλαγόνων χώρας 

ὡρμημένων. Οὗτος: εὐνοῦχος ὧν τῇ (θέσει, τῇ 

φρονήσει καὶ συνέσει 5 πολλῶν ὑπερεῖχεν ὃ. Αὐτὸς 

καὶ ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν δευτέρᾳ συνόδῳ παρὰ τῆς 

βασιλίδος πέμπεται ἀντιπρόσωπος καὶ ἐν τῇ Σικε- 

λίᾳ δὲ ὁμοίως διὰ τὰ ἐκεῖσε δυσκατόρθωτα. Ἐπέ- 

στρεψε δὲ ἐκεῖθεν καὶ τὸν μονήρη βίον ὑπῆλθε, 

πολλὰς θλίψεις καὶ διωγμοὺς ὑποστὰς ὑπὲρ τῶν 

ἁγίων εἰκόνων, τὰ πρῶτα μὲν ὑπὸ ξ τοῦ ἀσεβεστά- 

τοῦ Λέοντος τοῦ Ἀρμενίου, ἔπειτα δὲ καὶ παρὰ 

Μιχαὴλ καὶ Θεοφίλου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις 

πληρώσας τὸν ἑβδομηκοστὸν πέμπτον χρόνον 

τῆς ζωῆς αὐτοῦ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε, πολλὰ 

σημεῖα καὶ τέρατα ἐργασάμενος, 

AYTQ Z'. 

στρπόλεως Εὐφρατησίων * ἐπαρχίας ἐν τοῖς λιμι- 

τοῖς πλησίον τῶν Σαρακηνῶν, γράψαντος πρὸς 

αὐτὸν τοῦ βασιλέως ποιήσασθαι τὴν ἐξέτασιν 

αὐτῶν. Ἤδη δὲ πλησιάζοντες ἐξ ἐπιφανείας ἀγτέ- 

λων ϑείας τινὸς ἰσχύος καὶ θάρσους ἐπλήσθησαν. 

Ἀχθέντες δὲ ἐπὶ τοῦ δουκός, πρῶτος ó Βάκχος 

ἠγωνίσατο τυφθεὶς νεύροις ὠμοῖς ἐπὶ τοσοῦτον, 

ὡς ταῖς βασάνοις αὐταῖς ἐναποθανεῖν καὶ τὸν 

στέφανον τοῦ μαρτυρίου κομίσασθαι. Ὁ δὲ Σέρ- 

quos παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ δουκὸς διαφόρως ἐξετασθεὶς 

καὶ κρηπῖσι καθηλωθεὶς σιδηραῖς καὶ τρέχειν 

ἀναγκασθεὶς μακροτάτας ὅ ὁδούς, καὶ αὖθις ταῖς 

αὐταῖς κρηπῖσι προσηλωθεὶς τὴν διὰ ξίφους δέχε- 

ται τελευτήν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

voi αὐτῶν τῷ ὄντι ἐν ταῖς Σοφίαις. 

— «ὁ θνήσκων oin, Sa. — ὃ οὕτω Si. 

5. — ! τέτονε add, Su. — ? συνέσει καὶ φρονήσει Sa, — ὃ ὑπῆρχεν Sa. — ὁ παρὰ Sa. 

1. — τ τοῦ Χριστοῦ add. Sa. — ὃπριμμικήριος S, — ? θυσίαν Sa. — ὁ Ἐφρατησίων S, Αὐγουστοευφρατησίων in Pas- 

sione ed, Anal, Boll, XIV, p. 377, κ᾿ 2. — 5 μακροτέρας Sa. 

αὐτοῦ, τοῦ θείου βαπτίσματος ἠξιώθησαν. 'O οὖν βασιλεὺς διὰ τὴν μετάθεσιν τῆς πίστεως ἐῶν συγγε- 

νῶν αὐτοῦ ὀργισθεὶς πέντε στρατιώταις παραδέδωκεν τὸν ἀπόστολον ἐντειλάμενος αὐτὸν ἀνελεῖν. Οἱ δὲ 

ἐπί τινος ὄρους ἀναγατόντες αὐτόν, λόγχαις κατέτρωσαν, τῶν πληγῶν ἁψαμένων αὐτοῦ τῶν καιρίων" 

$q' ὧν τὸν στέφανον τῆς μαρτυρίας ἐδέξατο. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ 

ἀποστολείῳ τῷ ὄντι ἐν τοῖς ᾿Αμαντίου τῆς λιτῆς ἀπὸ τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας ἀπερχομένης 

ἐν τῷ Φόρῳ καὶ μετὰ τὰς συνήθεις ἐκεῖσε τελέσαι εὐχὰς παραγινομένη ἐν τῇ εἰρημένῃ συνάξει. -- ἃ : 

deest. — C : 1. — Πολυχρονίου (Oei. 73). --- 2. — (Ὁ : 1. 3...-- 66:1. ἸΤολυχρονίου. — 2. — M : 

1. 2. — Τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἐρωτηΐδος. --- Mv:1. 2.— Ἐρωτηΐδος. — Mb : 1.2. — Ἐρωτηΐδος. --- 

Mr:1. . 

SYNAXARIA SELECTA. 56: 1. 9. 8, — H:1.2. — P:1.2: μνήμη τοῦ σεισμοῦ ἐν -τῷ νέῳ 

ΤΤαλατίῳ. --- ἘΠ: 1. 3, 8. — Fa. : 1.2. 3.— Fb:1.2,3. — B: 1. — Πελαγίας ἐκ τῆς πόλεως Τάρσου 

(Oct. 8). — Ba : 1. 3: ἸΤολυχρονίου, Οὗτος ἐπαρχίας μὲν ἔφυ τῆς Γανφάνητος ! λεγομένης πατρὸς 

τὴν γεωργίαν μετερχομένου᾽ παρ᾽ οὗ καὶ γράμματα ἐκπαιδεύεται καὶ τοῖς βουσὶν ἐπακολουθεῖν 

τάττεται. “Ὅθεν καὶ μήκοθεν ὄντος τοῦ ὕδατος εὐχῇ μόνῃ ὕδωρ ἐξάγει" ἔπειτα τοῖς ἀμπελουργοῖς 

ἑαυτὸν καταμίξας, πρὸς τὴν βασιλεύουσαν ἔρχεται’ μεθ᾽ ὧν τὰς ἀμπέλους ἐργαζόμενος, διὰ δὲ δύο ἢ 

τριῶν ἡμερῶν τροφῆς μικρᾶς μετελάμβανε καὶ ὕδατος, Ὁ δὲ τῶν ἀμπελώνων κύριος αἰδεσθεὶς αὐτοῦ 

τὴν ἀρετὴν καὶ χρήμασι τοῦτον ἐφοδιάσας, ἀπέστειλεν ἀπελθεῖν, εὐλογίας ἕνεκα τὴν δίκελλαν αὐτοῦ 

κατασχών, δι᾽ ἧς καὶ θαύματα ἐτελέσθησαν. Οἴκοι δὲ γενόμενος καὶ ἐκκλησίαν δειμάμενος τὸ τοῦ 

πρεσβυτερίονυ ἀξίωμα δέχεται, ἐν fj Θεῷ τὰς ἀναιμάκτους θυσίας προσφέρων ἀναιρεῖται ὑπὸ τῶν aipe- 

τικῶν μετὰ τελευτὴν τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου. Bhb:1.3.— T:1.— 0:1. G:1mutil. 2. — 

€:1. — Chb:t. 66:1. --- M:1.2. Ἰουλιανοῦ πρεσβυτέρου καὶ Καισαρείου " διακόνου. 

Κλαυδίου βασιλεύοντος ἐν Ρώμῃ καὶ τὴν ἰδίαν μητέρα ἀποκτείναντος διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, οὐκ 

ἐφείσατο ἔκτοτε τῶν χριστιανῶν. Τότε ὁ μακάριος Καισάρειος ἀπὸ τῆς Αφρων χώρας ἐλθὼν ἐν πόλει 

1 Ba. Γαιφανίτου Mv. — ? Καισάριος Passio in Act, SB, Nov. f. J, p. 107, Καισαρίου Mv, ef deinceps. 
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2. Koi! uvüum τῆς μετὰ φιλανθρωπίας ἐπε- 

νεχθείσης ἡμῖν qopepüg ἀπειλῆς τοῦ μεγάλου 

σεισμοῦ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ! ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

tupog Πολυχρονίου. Ὃς ἐπαρχίας μὲν ἔφυ τῆς 

Γαμφανήτιδος λεγομένης ὁ δὲ τούτου πατὴρ Βαρ- 

δάνιος γεωργὸς ὧν τὸν παῖδα γράμμασιν ἐκπαι- 

δεύων, ἐκέλευσε τοῦτον τοῖς βουσὶν" ἐπακολουθεῖν, 

καὶ διὰ τὸ εἶναι μήκοθεν τὸ ὕδωρ, τῇ εὐχὴ τοῦ 

παιδὸς πητὴ ἀνεδόθη. ἸΤολλὴ γὰρ ἦν ἐν τῷ νέῳψ ἡ 

σύνεσις καὶ fj ἐγκράτεια᾽ καὶ ἐπεὶ εἰς μέτρον ἔφϑα- 

σεν ἡλικίας τοῖς ἐργατικοῖς ? ἀμπελουργοῖς ἑαυτὸν 

ἑνώσας, πρὸς τὴν βασιλεύουσαν ἔρχεται" καὶ 

ἐργαζόμενος καὶ αὐτὸς τὰς ἀμπέλους μετὰ τῶν 

λοιπῶν διὰ δύο ἢ καὶ τριῶν ἡμερῶν τροφῆς μετε- 

λάμβανε καὶ ὕδατος. 'O δὲ τούτου ἐργοδότης θαυ- 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τῆς ὁσίας Πελαγίας τῆς ἀπὸ ἑταιρί- 

buv. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Ἀντιοχείας ταῖς 

ὀρχήστραις ! καὶ θεατροσκοπίαις σχολάζουσα καὶ 

παλλακευομένη τῇ πόλει. Διὸ καὶ πολλὴν ἐκ τῆς 

πονηρᾶς αὐτῆς ἐρτασίας συνεστήσατο ὕπαρξιν 

καὶ πλοῦτον πολὺν συνήγαγε. Κατηχηθεῖσα δὲ τὸν 

λόγον τῆς πίστεως παρά τινος ἐπισκόπου Nóvvov? 

2. --- ! τῇ αὐτῇ ἡμέρα Sa. 

μάσας τὸν τοῦ Θεοῦ ἐργάτην καὶ αἰδεσθεὶς αὐτοῦ 

τὴν ἀρετήν, ἐφοδιάσας αὐτὸν χρυσίου ποσότητι 

ἐξαπέστειλεν εἰπών" « Ἄπελθε εἰς τὰ ἴδια ὑπὲρ 

» ἐμοῦ εὐχόμενος », | κρατήσας τὴν δίκελλαν αὐτοῦ 

πίστεως χάριν, ἥτις πολλὰ θαυμάσια ἐτέλεσεν. 

Αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ ἐν χερσὶ χρυσίου ἐκκλησίαν 

κατασκευάσας, ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ εὑρε- 

θεῖς ἀναγνώστης ὦν, δέχεται τὸ τ. ῦ διακόνου καὶ 

πρεσβυτέρου ἀξίωμα. Ἐπεὶ δὲ ὁ μέγας Κωνσταν- 

τῖνος τὸν βίον μετήμειψε, παραυτίκα ἡ τοῦ Ἀρείου 

αἵρεσις ἤρξατο ἐκταράσσειν τοὺς πολλούς" ὅθεν ot 

κακόδοξοι φθόνῳ τηκόμενοι καὶ ἐὑρόντες τὸν ἅγιον 

τῷ θυσιαστηρίῳ παριστάμενον, ἄφνω εἰσπηδήσαν- 

τες τοῖς ξίφεσιν αὐτὸν κατέκοψαν ἐ" καὶ τῷ μυστικῷ 

καὶ θείῳ αἵματι τὸ τοῦ μάρτυρος αἷμα συμμίξαντες, 

θυσίαν ἀκουσίως τῷ Θεῷ παρέπεμψαν. 

ΑΥΤΩ. π΄. 

xoi? τὸ πρὸς σωτηρίαν εἴληφε βάπτισμα θερμῶς 

δὲ τῇ μετανοίᾳ προσελθοῦσα, μετὰ τὸ διανεῖμαι τὸν 

πλοῦτον τοῖς ἐνδεέσι. τρίχινα περιεβάλετο καὶ εἰς 

ἄνδρα. μετασχηματισθεῖσα -καταλαμβάνει τὸ τῶν 

ἐλαιῶν ὄρος" ἐν d) θεαρέστως. βιώσασα πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησε. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας Πελατγίας 

8. — (τ᾿ a. f.) καὶ Sa. — ? παισὶν 8, Sa, — ? ἐργάταις Sa. — * κατέκοιμε Sa. 

1. — ! ὀρχίστροις S. — ? corr. S, Nóvou Sa. el prius S. — 5 om. Sa. 

Ῥώμης ? λετομένῃ Τερακηνῇ ὁ, ὡς εἶδε τὰς μυσαρὰς θυσίας xui? κατέπτυσε συμπατήσας " ταύτας, 

κρατηθεὶς ἐν τρισὶν ἡμέραις ἄσιτος τῇ φυλακῇ παρεδόθη τῷ ἀνθυπάτιμ᾽ δεσμευθεὶς δὲ τὰς χεῖρας 

ὄπισθεν, εἵλκετο παρὰ Tiv στρατιυτῶν ἔμπροσθεν τοῦ ὀχήματος τοῦ ἄρχοντος μέχρι τοῦ ναοῦ τοῦ 

᾿Απόλλωνος. Καὶ ὡς ἤδη πρὸς τὸν ναὸν ἀφίκοντο, τοῦ ἁγίου προσευξαμένου, πέπτωκεν εὐθέως ἐκ 

θεμελίων ὁ ναός, συμπεριλαβὼν ἔνδον τόν τε ἀρχιερέα καὶ ἄλλους πολλούς. “Ὅπερ ἰδὼν Λεόντιος ὁ 

ὑπατικὸς προσέπεσε τῷ ἁγίῳ" καὶ πιστεύσας εἰς τὸν Χριστόν, ἐβαπτίσθη αὐτὸς " ἐνώπιον πάντων" καὶ 

ἐλθὼν ὁ πρεσβύτερος Ἰουλιανὸς μετέδωκεν αὐτῷ τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Καὶ τοῦ ὑπατικοῦ εὐθέως 

εἰς χεῖρας Θεοῦ τὴν ψυχὴν ἢ ἀναθεμένου ἐξ αἰτήσεως διὰ τῆς τοῦ ἁγίου προσευχῆς, θεασάμενος 

Λοξώριος ὁ ἄρχων τὸ γεγονὸς ἐκράτησεν Ἰουλιανὸν τὸν πρεσβύτερον καὶ Καισάρειον τὸν διάκονον καὶ 

προσέτοξε βληθῆναι αὐτοὺς εἰς. σάκκους καὶ ῥιφῆναι ἐν τῇ θαλάσσῃ. Oi δὲ ἅγιοι εἶπον πρὸς αὐτόν" 

« Ἡμεῖς μέν, Λοξώριε, ῥιπτόμεθα ἐν τῇ θολάσσῃ, σὺ δὲ ὑπὸ δεινοῦ ὄφεως τυφϑεὶς ' κακῷ θανάτῳ τὴν 

» ψυχὴν ᾿ἀπορρήξεις" » ὃ καὶ γέγονε. Μετὰ γὰρ δύο ἡμέρας περιπλακεὶς αὐτῷ ἐν τῷ αἰγιαλῷ τῆς 

θαλάσσης περιπατοῦντι δεινότατος ὄφις καὶ πάντα τὰ τούτου μέλη τύψας, ἄπνουν καὶ νεκρὸν σχεδὸν 1? 

εἰργάσατο" ἐξογκωσθεὶς τὰρ ἔκειτο τοῖς ὁρῶσι θέαμα μέγα. Τὰ δὲ σώματα τῶν ἁγίων ἐξελθόντα ἀπὸ 

τῆς θαλάσσης, ὑπὸ Κυρίου κυβερνώμενα, Εὐσέβιός τις πρεσβύτερος καὶ Φῆλιξ 11, δι’ ὀπτασίας ἀποστα- - 

λέντες, ὑπεδέξαντο ταῦτα καὶ διήρχοντο ὅπου ὁ δύστηνος ἔκειτο᾽ οὖς καὶ θεασάμενος ἐταλάνιζεν 

ἑαυτόν. ᾿Αλλ᾽ ὁ υἱὸς τοῦ βαπτισθέντος Λεοντίου τοῦ ὑπατικοῦ, μετὰ τὸ κατατεθῆναι τὰ λείψανα τῶν 

ἁγίων ? πλησίον τῆς πόλεως, ἀπέτεμε καὶ τὰς τούτων κεφαλὰς ῥίψας αὐτοὺς ἐν τῷ ποταμῷ. Κούάρτος 

δὲ πρεσβύτερος ἐκ τοῦ κάστρου Κἀπούης, ὑπὸ θείου ἀγγέλου ὁδήτηθεὶς ἀπελθὼν ἔλαβε καὶ τὰ τούτων 

ἅτια λείψανα, Εὐσεβίου φημὶ καὶ Φήλικος, καὶ κατέθετο ταῦτα ἐν ἐπισήμῳ τόπῳ, εἰς δόξαν ΤΠατρὸς, 

Υἱοῦ xoi ἁγίου Πνεύματος. --- 3. — Mv: 1. --- Ἰουλιανοῦ καὶ Καισαρείου. --- 3. — Mb: 1.2. — 

᾿Ιουλιανοῦ καὶ Καισαρείου. ---- 3. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.9.3.4.5.6. 7. $. — H : 9. 8. 4. 5. — P : 9: ΤΙελαγίας τῆς ἐν 

Ταρσῷ τῆς Κιλικίας ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως. --- 8 : ἑτέρας Πελογίας ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ἐπὶ Νουμεριανοῦ 

βασιλέως, ἥντινα καὶ ὁ Χρυσόστομος ἐγκωμίοις ἐτίμησεν. --- 4. 5. 8 : τῶν ἁγίων μαρτύρων γυναικῶν 

Ἄννης καὶ Ἐλισάβετ (ef. Oct. 99. — π' : 1. 4. 5. 8: Ἄννης xoi Ἐλισάβετ. --- Fa:1.4. 5. ὃ, — ἘΦ: 1. 

4. 5. δι. B:3.1.— Ba :1 (— 8). 4. 5 (-- S. — Bb:3.1.5. — T: 1.— O : d : Τελαγίας τῆς ἀπὸ 

ἑταιρίδων. Αὐτὴ ἦν ἐκ πόλεως ᾿Αντιοχείας οὐκ ἐπαινούμενον οὐδὲ σώφρονα ζηλώσασα βίον, ἀλλὰ ταῖς 

- " ἐν κώμῃ My. -- ὁ Ταρακηνῇ Mv, Τερρακίνα Passio, [. c., p. 106. — 5 om. Mv. — ὃ δὲ add, Mv. — * Mv, ἐβάπτισεν 
αὐτὸν Mv. — ὃ τὴν ψυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ Mv, — 9 δηχθεὶς Mv. — !? σχεδὸν νεκρὸν Mv. --- 11 Φίληξ M, Mv et deinceps. — 
3? τῶν ἁγίων λείψανα Mv. 
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τῆς ἀπὸ Ταρσοῦ. Αὕτη fjv ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ 

βασιλέως ἐκ πόλεως Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας. ᾿Ακού- 

Gago δὲ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ τὸν 

ἐπίσκοπον ὄναρ ἰδοῦσα (Λῖνος δὲ ἦν οὗτος ὁ 

μέγας) βαπτίζοντα καὶ ἐπιστρέφοντα πολλοὺς τῶν 

ἑλλήνων, ἐπόθει τοῦτον καὶ κατ᾽ ὄψιν ἰδεῖν. Ἀπολυ- 

θεῖσα οὖν παρὰ τῆς μητρὸς ἀπελθεῖν πρὸς τὴν 

τροφὸν αὐτῆς, πρὸς τὸν ἐπίσκοπον παρετένετο. 

Ὁ δὲ ἐκ θείας ἐπιπνοίας προσεδέξατό τε αὐτὴν καὶ 

κατήχησε καὶ ἐβάπτισεν. Οὗ τοῖς ποσὶ προθεῖσα 

ἣν ἐνεδέδυτο πολύτιμον στολήν, μετὰ τῶν ἐνδυμά- 

τῶν τοῦ βαπτίσματος πρὸς τὴν τρο[φὸν ἐπανήει. 

Μὴ προσδεχθεῖσα δὲ παρ᾽. αὐτῆς ἀλλ᾽ ἀποπεμ- 

φθεῖσα ὡς πενιχρὰ περιβεβλημένη καὶ τὴν θρησκείαν 

ἀλλάξασα, μετὰ ταῦτα ἀπῆλθε πρὸς τὴν μητέρα. 

Ἡ δὲ ἰδοῦσα τὴν στολὴν. αὐτῆς ταπεινὴν καὶ 

qvoüca τὰ τελεσθέντα, δραμοῦσα per ὀδυρμῶν 

πάντα τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως ἀπήγγειλεν, ὃς αὐτὴν 

ἀγαγέσθαι εἰς γυναῖκα ἐζήτει. Ὃ δὲ τενόμενος 

ὅλος τοῦ πάθους διὰ τὸν ἔρωτα ἑαυτὸν ἀνεῖλεν, 

Ὡς δὲ ἡ αἰτία τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τῷ 

. Διοκλητιανῷ ἐδηλώθη, παραυτίκα uer ὀργῆς 

μεταστειλάμενος τὴν παρθένον καὶ μεταθεῖναι ἀπὸ 

τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως μὴ δυνηθείς, ταῦρον 

χαλκοῦν ἐκπυρώσας τὴν ἁγίαν εἰς τοῦτον ἐνέβα- 

Àev: ἐν db dpa! τὸ τέλος καὶ τὸν στέφανον τῆς 

ὁμολογίας ἐδέξατο: Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν 

τῷ μαρτυρείψ αὐτῆς πέραν, πλησίον τοῦ ἁγίου 

ἱερομάρτυρος Κόνωνος. 

2, — τ τε add. Sa. 

8. — ! διαβληθείσης S. — ? ἀποστείλαντες Sa. 

4. — τ οἰκείας Sa. ] 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις ἑτέρας ἸΤελαγίας 

παρθένου τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, Αὕτη ἦν ἐπὶ Νουμε- 

ριανοῦ βασιλέως ἐξ Ἀντιοχείας τῆς Συρίας, γένους 

ἐνδόξου, περιουσίαν πολλὴν κεκτημένη, παρθένος 

καταβιοῦσα᾽ διαβληθεῖσα ' δὲ πρὸς τὸν ἄρχοντα 

ὡς εἴη χριστιανὴ καὶ ἀποστείλαντος ? αὐτοῦ ταύ- 

τὴν ἀγαγεῖν, αἰσθομένη καὶ περὶ τῆς παρθενίας 

δείσασα, μή τι πάθη ἀνάξιον εἰς τὸ σῶμα παρὰ 

τῶν ἀπαξόντων στρατιωτῶν ὑβρισθεῖσα, ἐδεήθη 

τοῦ Θεοῦ μὴ παραδοθῆναι τοῖς στρατιώταις ἀλλὰ 

πρὸ Τοῦ συλληφθῆναι πρὸς αὐτὸν ἀπελθεῖν ἁγνὴ 

καὶ καθαρά. Οὕτως οὖν εὐξαμένη καὶ κοσμίως 

ἑαυτὴν πὲριστείλασα, ἀπέδωκε τὴν ψυχὴν τῷ 

Κυρίῳ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης ó Χρυσόστομος ἐγκω- 

μίοις ταύτην τιμήσας, λέγει ὅτι κατὰ τοῦ κρημνοῦ 

ἔβαλεν ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς θυρίδος, ἑλομένη μᾶλλον 

ἀδόξως ἀποθανεῖν ἢ συληθῆναί τὴν παρθενίαν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας Ταησίας 

τῆς ποτε πόρνης. Αὕτη ἐκ παιδὸς παρὰ τῆς ἰδίας ! 

μητρὸς ἐργαστήριον κατέστη “τοῦ διαβόλου. Παρὰ 

δὲ Παφνουτίου τοῦ Σιδωνίου ἀτρευθεῖσα καὶ 

τελείαν πληροφορίαν λαβοῦσα ὅτι ἐστὶ μετάνοια, 

πάντα τὰ προσόντα αὐτῇ πυρὶ | κατέκαυσεν ὑπάρ- 

χοντα λιτρῶν τετρακοσίων. Καὶ ἐγκλείσασα ἑαυτὴν 

ἔν τινι κελλίῳ, δακρύουσα καὶ στενάζουσα ἐκ 

βάθους καρδίας ἔλεγεν" ἀ Ὃ πλάσας με ἐλέησόν 

» με.» Ἐν τούτοις διετέλεσεν ἔτη τρία. Ἐκεῖθέν 

τε ἐξελθοῦσα κελεύσει. τοῦ ἀββᾶ μετὰ δεκαπέντε 

ἡμέρας ἐτελειώθη. 

ὀρχήστραις καὶ ταῖς θεατροσκοπίαις 1 σχολάζουσα καὶ παρευδοκιμοῦσα καὶ δημοσίᾳ παλλοακευομένη τῇ 

πόλει καὶ πολὺν πλοῦτον συναγαγοῦσα ἐκ τῆς ἀνοσίου ταύτης καὶ μυσαρᾶς ἐργασίας. Ἐπεὶ δέ ποτε 

Νόννου τοῦ ἐπισκόπου διήκουσεν τῆς διδασκαλίας, τὸ συνειδὸς ἀνέπτυξεν ἑαυτῆς" καὶ προσελθοῦσα 

αὐτῷ καὶ κατανατκάσασα τὸ ἅγιον δέχεται βάπτισμα' ἔνθα τοῦ διαβόλου ἐκκαλουμένου ἐπὶ ταῖς προτέ- 

poi ἡδυπαθείαις αὐτὴν καὶ τοῦ πλούτου ἀναμιμνήσκοντος, ἐπιτιμήσασα αὐτῷ φυγάδα αὐτὸν καὶ 

δραπέτην κατέστησεν. »Αποδυσαμένη δὲ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτώ, καθὼς ἔθος, τὰς ἐμφωτίους ἐσθῆτας καὶ 

περιστείλασα ἑαυτὴν τριχίνοις ὑφάσμασιν καὶ εἰς ἄνδρα σχηματισθεῖσα, τὸ ὄρος κατέλαβε τῶν ἐλαιῶν 

καὶ ἐν αὐτῷ μικρὸν οἰκίσκον πηξαμένη συνέκλεισεν ἑαυτὴν καὶ τὸ λειπόμενον τῆς ζωῆς ἐν ἁγνείᾳ καὶ 

καρτερίᾳ καὶ ἀποχῇ πάντων τῶν κατ᾽ αἴσθησιν ἡδονῶν διανύσασα, ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. --- G:1.5. — 

α: 9. 3.1. 5.4. — Cb: 9. 8. 1, 4 5. 8. — Ce : 2 :ΤΤελαγίας. Ἡ ἁγία μάρτυς Πελαγία ὑπῆρχεν ἐπὶ Διο- 

κλητιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐκ πόλεως Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας. Λίνου ? δὲ τοῦ ἐπισκόπου πολλοὺς τῶν ἑλλήνων 

βαπτίσαντος, ἡ ἁγία ἸΤελαγία ὁρᾷ κατ᾽ ὄναρ τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἐπισκόπου παρακαλοῦντα αὐτὴν πρὸς 

τὸ βάπτισμα" καὶ αἰτήσασα τὴν μητέρα ὡς δῆθεν πρὸς τὴν τροφὸν ἀπελθεῖν, ἀπῆλθε πρὸς τὸν ἐπίσκοπον 

καὶ ἐβαπτίσθη᾽ καὶ μετὰ τὸ βαπτισθῆναι, παρέθετο τῷ ἐπισκόπῳ τὴν πολυτίμητον αὐτῆς στολὴν τοῦ 

δοῦναι τοῖς πτωχοῖς καὶ ἐλθοῦσα πρὸς τὴν τροφὸν μετὰ τῶν ἐνδυμάτων τοῦ βαπτίσματος, οὐκ ἐδέχθη. 

Εἴτα ἀπῆλθε πρὸς τὴν μητέρα᾽ ἥτις ἰδοῦσα τὴν ταπεινὴν στολὴν ἀνδύρετο καὶ ἀνήγγειλε τῷ υἱῷ τοῦ 

Διοκλητιανοῦ τῷ θέλοντι αὐτὴν εἰς γυναῖκα, ὅτι γέτονε χριστιανή. 'O δὲ λυπηθεὶς ξίφει ἑαυτὸν ἀνεῖλεν. 

Ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ Διοκλητιανὸς κρατήσας αὐτὴν ἐνέβαλε χαλκῷ βοὶ πυρωθέντι καὶ ἀνεῖλεν αὐτήν. --- 

3: ἑτέρας Πελατίας. Ἡ ἁτία αὕτη Ἰπελαγία ἦν ἐπὶ Νουμεριανοῦ τοῦ βασιλέως ἀπὸ ᾿Αντιοχείας τῆς 

Συρίας, γένους ἐνδόξου. Καὶ μαθὼν ó ἡγεμὼν τῆς πόλεως ὅτι χριστιανή ἐστιν, ἀπέστειλε στρατιώτας 

τοῦ κρατῆσαι αὐτήν. Οἱ δὲ πορευθέντες περιεκύκλωσαν τὸν οἶκον αὐτῆς, βουλόμενοι τοῦ ἁρπάσαι 

αὐτήν. Μαθϑοῦσα δὲ τοῦτο f| ἁγία, παρεκάλεσε μικρὸν περιμεῖναι ἕως ἂν ἐνδυσαμένη. κατέλθῃ. Τῶν δὲ 

πεισθέντων ἐπὶ τῇ ὑποσχέσει ἐκείνῃ, σταθεῖσα κατὰ ἀνατολὰς ἐν τῷ τόπῳ ἐν ᾧ εἰώθει προσεύχεσθαι, 

ἀνατείνασα τὰς χεῖρας καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄρασα εἰς τὸν οὐρανόν, προσηύξατο πρὸς τὸν Θεὸν ἐπὶ 

πολὺ τοῦ μὴ παραδοθῆναι τοῖς στρατιώταις, ἀλλὰ πρὸ τοῦ κρατηθῆναι πρὸς αὐτὸν ἀνελθεῖν καθαρά. 

Καὶ ταῦτα εἰποῦσα καὶ σεμνῶς περιστείλασα ἑαυτήν, ἀπέδωκε τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳψ. Μαθὼν δὲ ταῦτα 

ὁ ἡγεμών, ἐθαύμασε. — 1: Πελατίας τῆς ἀπὸ ἑταιρίδων. 'O ἁτιώτατος πατριάρχης ᾿Αντιοχείας τῆς 

1 θεατροκοπίαις 0. --- ? κλίνου Ce. 
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5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρος Ἀρτέμωνος. Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητια- 

νοῦ τοῦ βασιλέως πρεσβύτερος τῆς κατὰ Λαοδί- 

xev ἐκκλησίας, τηραιὸς ἤδη καὶ ἐπανθοῦσαν 

ἔχων τὴν πολιάν. Εἰσελθὼν δὲ μετὰ Σισιννίου τοῦ 

ἐπισκόπου ἐν τῷ τῶν εἰδώλων ναῷ, τὸ τοῦ Ἀπόλ- 

λωνος κατέστρεψεν ἀγαλμα΄ ὁμοίως καὶ τὸ τοῦ 

Ἀσκληπιοῦ συνέτριψε ξόανον καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ 

δράκοντας ἠφάνισε, Φασὶ γὰρ αὐτοὺς εἴκοσι 

πήχεις ἔχειν τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος ὀγδοήκοντα᾽ 

διὰ τοῦτο τὰς σάρκας αὐτοῦ σιδήροις κατατέμνεται 

καὶ ἐν ἐσχάρᾳ πυρακτωθείσῃ ὀπτᾶται. Ταύτης δὲ 

MHNI TQ 

1. "Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλυυ Ἰακώβου 

τοῦ Ἀλφαίου: ὃς ἦν ἀδελφὸς Ματθαίου τοῦ 

τελώνου καὶ εὐαγγελιστοῦ, Οὗτος ὁ ἀπόστολος 

ἐξελθὼν εἰς τὸ κήρυγμα πάντα τὰ τῶν εἰδιθλων 

τεμένη ζήλῳ θείῳ πυρποληθεὶς κατέστρεψε, νόσους 

ἀπελάσας 1 καὶ δαίμονας ἐξ ἀνθρώπων δραπετεού- 

σας καὶ ἄλλα μυρία ἐργασάμενος θαύματα" διὸ καὶ 

fj πληθὺς τῶν ἐθνῶν σπέρμα θεῖον αὐτὸν ὠνό- 

μασε 2, Διαδραμὼν οὖν τὴν σύμπασαν ὡς ἐραστὴς 

τοῦ Χριστοῦ, οὗ καὶ τὸ πάθος καὶ τὸν θάνατον 

ἐζήλωσεν καὶ τοὺς ἀπαιδεύτους δήμους τῶν Ἰου- 

δαίων κατελέγχων, ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπιβουλευθεὶς καὶ 

κρατηθεὶς σταυρῷ προσπήγνυται, καὶ αὐτίκα τῷ ὃ 

Θεῷ τὸ πνεῦμα παρατίθεται. 

| 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Ἰουβεντίνου καὶ Μαξίμου !. Οὗτοι ἦσαν 

ἐπὶ τοῦ δυσσεβοῦς Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου 

ἀσπιδιφόροι τῷ βασιλεῖ διὰ τὴν τάξιν πεζοὶ παρε- 

πόμενοι. Οὗς ἡδέως ἑώρα, διά τε τὸ ἀεὶ πλησιάζειν 

αὐτῷ καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀκμὴν καὶ χάριν, 

ἀπαθὴς διανίσταται᾽ καὶ ταῦτα ἐπῆγον τῷ ἁτίῳ. οἱ 

ἀλιτήριοι, καίπερ δορκάδος ἑπομένης αὐτῷ καὶ. 

φωνῇ ἀνθρωπίνῃ ἐλεγχούσης τὴν τῶν παρανόμων 

ἀμότητα. Ὁ δὲ ἅγιος, ἐν ᾧ ἦν ἱστάμενος τόπῳ 

ἐξαίφνης πητῆς ἀναδοθείσης, τοὺς παρατυχόντας 

βαπτίσας αὐτίκα ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἁγίου μάρτυρὸς Νικο- 

δήμου. 

7. Καὶ τῆς ἁγίας ΤΤετρωνίας τῆς θυγατρὸς 

τοῦ ἁγίου Tférpou τοῦ ἀποστόλου. 

8. Καὶ ἄθλησις ἑτέρων τυναικῶν τινῶν 

ἁγίων. 

AYTQ 6O' 

ἦσαν γὰρ καὶ ? ἡλικίᾳ καὶ μεγέθει σώματος διαπρέ- 

ποντες. Τοῦ. οὖν ἀποστάτου διὰ πάσης μεθοδείας 

τοῖς χριστιανοῖς πολεμοῦντος καὶ τοῖς μὲν φανε- 

ρῶς 8 ἐπιχειροῦντος, τοὺς. δὲ ἀφανῶς μιαίνειν 

σπουδάζοντος (καὶ γὰρ καὶ πηγὰς καὶ τὸν ἀέρα καὶ 

τὰ κατὰ τὴν ἀγορὰν divia τῷ ἐκ τῶν θυσιῶν μιά- 

σματι ἐπέρραινεν 5), ἐπεὶ πρὸς ταῦτα Ἰουβεντῖνος 

καὶ Μάξιμος δυσχεραίνοντες ἔν τινι συμποσίῳ θερ- 

μότερον διατεθέντες πρὸς τὸν Θεὸν ὠλοφύροντο᾽ 

« TTapébukag ἡμᾶς, λέγοντες, βασιλεῖ παρανόμῳ 

» καὶ ἀποστάτῃ », κατεμηνύθησαν παρά τινος τῶν 

συνεσθιόντων αὐτοῖς καὶ παρὰ τοῦ βασιλέως ἀνα- 

κριθέντες καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντες καὶ ταὺς 

τοῦ: μακαρίτου Κωνσταντίνου νόμους οἷς ἐτράφη- 

σαν ὑπερεπαινέσαντες 9. καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ παρα- 

νομούμένα διασύραντες καὶ καταστενάξαντες τῶν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπολομένων ψυχῶν, πολλῶν βασά- 

vuv" πεῖραν λαβόντες, ὕστερον τὰς κεφαλὰς ξίφει 

ἐτμήθησαν. Τούτους καὶ ὁ μακάριος Ἰωάννης ὁ 

Χρυσόστομος ἐγκωμίοις ἐτίμησε. 

1. — τ ἀποδιύκειν 8a. — 3 ὠνόμασεν αὐτὸν Sa. — 3 om. Sa. 

2. — ᾿ Ἰουβεντίνου xai Μαξίμου S, Sa, B, Theodoretus, H. E., HF, 15, ἢ ias ἢ T ^ -. c S, S2, B, » H. E, HI, 15, in lemmate, alias "lofevxivoc ("lufevit 

Μαξιμῖνος Gamsronn, pp. 269, 272 ; "loufevxivoc, Μαξιμῖνος, Chrysostomus, MonrrAUCON, t. H, p. ME 3 pond 

᾿ ir S — * ὑπέρραιρεν Sa. — δ ἐνετράφησαν Sa. — 5 αὐτὸν δὲ dic σίελον καὶ βδέλυγμα βδελυξάμενοι add. Sa. — 
! Bacdvvuiv S. ! , 

Συρίας μετεκαλέσατο τοὺς ἑαυτοῦ ἐπισκόπους διά τινα χρείαν ἐκκλησιαστικήν- ἐν olg ἦν καὶ Nóvvog ὁ 

ἁγιώτατος ἐπίσκοπος, Καθημένιυν οὖν αὐτῶν καὶ διδασκομένων παρὰ τοῦ ἁγίου Nóvvov, ἰδοὺ τυνή τις 

πόρνη διήρχετο ὀνόματι ΠΠελαγία μετὰ τοῦ. ὀψικίου αὐτῆς καὶ μετὰ φαντασίας πολλῆς καὶ δόξης, 

κοσμουμένη χρυσῷ καὶ λίθοις καὶ μαργαρίτοις, ὥστε καὶ τὸν ἀέρα πληροῦσθαι ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ 

μόσχου. Καὶ οἱ μὲν ἄλλοι ἐπίσκοποι ἰδόντες ἀπέστρεφον τὰς ὄψεις αὐτῶν. 'O δὲ Νόννος δρῶν αὐτὴν 

τοῖς τῆς διανοίας ὀφθαλμοῖς ὅτι μέλλει γενέσθαι σκεῦος ἐκλογῆς, προσεῖχεν αὐτῇ ὥστε καὶ μετὰ τὸ 

παρελθεῖν στραφῆναι καὶ τηρεῖν αὐτήν. εἶτα θεὶς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὰ γόνατα ἔκλαυσε καὶ εἶπε 

τοῖς ἐπισκόποις ὅτι τούτην ὁ Θεὸς μέλλει προσλαβέσθαι. Μετὰ τοῦτο προετράπη ὁ Νόννος διδάξαι τὸν 

λαὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. Συνῆν δὲ τοῖς ἀκροαταῖς καὶ fj ΤΤελαγία" καὶ ἀκούσασα κατενύγη καὶ ἀπελθοῦσα 

ἐβαπτίσθη καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῆς διέδυυκε τοῖς πτωχοῖς. Εἴτα φορήσασα σχῆμα ἀνδρεῖον, ἀπῆλθεν εἰς τὰ 

Ἱεροσόλυμα καὶ ἐμόνασε καὶ πολλῶν θαυμάτων καταξιωθεῖσα, οὕτως καταλύει τὸν βίον. --- 5. 4, — Καὶ 

᾿Αρτέμονος, -- M.:1. 8. 2, 4. 5. — Mv : 1. 8. ὃ, ἃ, 5. --- Mb : 1. 8. 3. 4. 5. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 3. 8. 4. ὅ. 6. 7. 8. 9. 10.11. 19. — H : 4. 9. 10. δ. 6. 8. --- Β΄: 93. 8. 

10. 5. 6. 13. --Ἴ : 1.5.2, 3. 12. — ἘΔ: 1. ὅ. 3. 3. 19. — Fb : 1. ὅ. 9. 8. 12.—5:2,3. 10. i. — Ba: 

1(—58) 9.3. 10. — Διοδώρου καὶ Διδύμου, Οὗτοι οἱ ὅτιοι, ἀκμαζούσης τῆς ἐν Λαοδικείᾳ 1 

λατρείας τῶν εἰδιύλων, τῇ τοῦ Χριστοῦ πίστει ἐστηριγμένοι ἀπερίτρεπτοι διέμειναν, ἀγόμενοι καὶ 

περιαγόμενοι, δεσμωτήρια οἰκοῦντες καὶ πικροῖς τιμωρίαις ὑποβαλλόμενοι, ἐπὶ ξύλου ἀναρτώμενοι 2 καὶ 

τὰς πλευρὰς ξεόμενοι σιδηροῖς ὄνυξι" τὸ δὲ τελευταῖον τῷ πυρὶ ἐναπορριφέντες σὺν εὐχαριστίᾳ πολλῇ 

τὰς θεολόγους αὐτῶν ψυχὰς τῷ Θεῷ παρέδωκαν (Sept. 115).--- 19: TTérpou τοῦ θαυματουρτοῦ. 

Οὗτος ὁ ἅγιος ὑπῆρχεν ἐκ τῆς Γαλατικῆς ἐπαρχίας, κύμης λεγομένης Γήνα ὑπὸ τὴν μητρόπολιν 

? Λαοδικία Βα, ----5 ἀναρτούμενοι Ba, 

Ocr. 8. 

Ocr. 9. 

Ocr. 8. 

Ocr. 9. 



Ocr, 9. 

Ps. 134, 15,18. 

Ocr. 9. 
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3. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς. ὁσίας ἸΤου- 

πλίας τῆς διακόνου ἐν ᾿Αντιοχείᾳ. Καὶ αὕτη f 

μακαρία Πουπλία ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου 

ἣν V τὸ πρότερον μὲν γάμου μικρὸν κοινωνήσασα 

καὶ καρπὸν ἄξιον τῷ Θεῷ προσενέγκασα τὸν 

πρεσβύτερον Ἰωάννην. Ὃς πολλάκις τῆς ἐκκλη- 

σίας προέστη, ἀεὶ δὲ τὴν ἡγεμονίαν δι’ ἄκραν 

ταπείνωσιν ἔφευγε. Ῥίζης δὲ ἀγαθῆς ἡ μακαρία 

ἸΤουπλία καθέστηκυῖα, ἐν τοῖς χρόνοις Ἰουλιανοῦ, 

χοροῦ τινος παρθένων ἐξῆρχεν ἀνακειμένων Θεῷ. 

Ἐπιδημοῦντα οὖν τὸν βασιλέα καὶ δεισιδαιμονίαν 

πολλὴν περὶ τὰ εἴδωλα κεκτημένον «ἰδοῦσα ?» καὶ 

πάντας βουλόμενον τοῖς δαίμοσι σέβας προσάγειν 

καὶ πρὸς τοὺς ἀντιλέγοντας δυσχεραίνοντα καὶ 

χαλεπῶς αὐτοὺς αἰκιζόμενον, ἡ μακαρία παριόνταϑ 

αὐτὸν οὐκ ἔπτηξεν 5, ἀλλὰ γετωνότερον | τὰς συνή- 

Oe ὑμνῳδίας μετὰ τῶν παρθένων ἔψαλλε καὶ 

τοὺς ψαλμοὺς ἐκείνους ἐπῆδεν, οἵ τῶν εἰδώλων τὴν 

ἀσθένειαν κωμῳδοῦσι καὶ μετὰ τοῦ Δαυϊὸ ἔλεγε" 

«Τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον, 

» ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων. » Καὶ προσετίθει" 

« Ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο oi ποιοῦντες αὐτὰ καὶ 

» πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽ αὐτοῖς.» Τούτων ὡς 

ἅπαξ καὶ δὶς ὁ Ἰουλιανὸς διερχόμενος ἤκουσε καὶ 

παραινέσας ὅλως ἀποστῆναι ὅ τῆς θεοσεβείας ἢ ἐν 

τῷ τε παριέναι αὐτὸν μὴ κατεπάδειν τοιαῦτα, ὡς 

οὐκ ἔπειθε, χαλεπήνας τοῦ τοιούτου χοροῦ τὴν 

ἐξάρχουσαν ἀχθῆναι προσέταξεν. ᾿Αχθείσης δὲ τῆς 

μακαρίας Πουυπλίάς, πλήρης ὧν μανίας, ἐκέλευσε 

κατὰ τῶν παρειῶν ταύτην τύπτεσθαι, μὴ αἰδεσθεὶς 

τὴν ἐπανθοῦσαν αὐτῇ πολιὰν καὶ τὴν τοῦ προσώ- 

που σεμνότητα. Τυφθεῖσα δὲ ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε 

τὰς παρειὰς αὐτῆς φοινιχθῆναι τῷ αἵματι καὶ τὸν 

Χριστὸν παρρησίᾳ ὁμολογήσασα καὶ τῇ προαιρέσει 

μάρτυς τενομένη, ἀφείθη μὲν τῷ τέως τοῦ θανά- 

τοῦ αὐτῇ ταμιευομένου ἐν τῷ ὑποστρέφειν τὸν 

παραβάτηνϑ, Αὕτη δὲ μετὰ τὸ ἀφεθῆναι, τῆς συνή- 

θους ψαλμῳδίας ἐχομένη, i) τὰ τῶν - εἰδώλων 

διέσυρε, καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα διαρκέσασα, ἐν εἰρήνῃ 

τὸν βίον ἀπέλιπεν. . 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Ἄννης καὶ Ἐλισάβετ καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. 

Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν 2 σύναξις ἐν τῷ ἐξαέρῳ οἴκῳ αὶ 

τῆς παναχράντου * δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῷ 

ὄντι ἐν τοῖς Κύρου: 

5. Koi μνήμη Ἀβραὰμ ' πατριάρχου καὶ Λὼτ 

τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ. 

6. Ἰάσωνός τε ἐπισκόπου Δαμασκοῦ. ΠῚ 

ἡ. Καὶ τῶν ἁτίων Φλορεντίου ! καὶ Διοκλη- 

τιανοῦ. . 

8. Καὶ ἄθλησις Στρατονίκου ἷ xai Σελευκίας 

τῆς τούτου συζύγου" οἱ τὸ γένος εἷλκον " ἐξ 

᾿Αντιοχείας. i5 

9. Kai ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικομή- 

δους. 

10. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Topog Δωροθέου ἀρχιεπισκόπου πόλεως Τύρου. 

Οὗτος ὁ ἀοίδιμος ἀνὴρ πᾶσαν γραφικὴν ἐπιστά- 20 

μένος ἱστορίαν, ἐπίσκοπος γέγονε Τύρου. Καὶ ἣν 

μὲν φυγὼν διὰ τὸν διωγμόν" μετὰ δὲ τελευτὴν 

Διοκλητιανοῦ καὶ Auavíou * καταλαβὼν πόλιν τὴν 

Τύρον, διεκυβέρνα τὴν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν μέχρις 

Ἰουλιανοῦ τοῦ j παραβάτου. Καὶ ἐπειδὴ οὐ φᾶνε- 95 

ρῶς ἀλλὰ κρυπτῶς τὸ πρότερον διὰ τῶν ἀρχόντων 

αὐτοῦ ἐφόνευσεν ὁ Ἰουλιανὸς τοὺς χριστιανούς, 

ἀκούσας ὁ ἅγιος Δωρόθεος ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς 

Τύρου καὶ κοτέλαβε" τὴν Θράκην. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ ἐκεῖ 

τὸν ἐκ τῶν εἰδωλολατρῶν θάνατον διέφυγε. Κρα- 80 

τηθεὶς γὰρ παρὰ τῶν τοῦ παραβάτου ἀρχόντων 

καὶ πολλὰς τιμωρίας ὑπομείνας καίτοι γέρων ὧν 

καὶ ἑκατὸν ἑπτὰ ἐτῶν, ἐν αὐτοῖς ταῖς βασάνοις διὰ 

τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν ἀπέθανε, πολλὰ καὶ 

ψυχωφελῆ συγτράμματα πρότερον συνθεὶς καὶ a5 

καταλιπών. . 

11. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυ- 

ρος Γαυδεντίου τοῦ ἐκ Μακεδονίας τῆς Φιλίπ- 

8. — 1 (ἐν - ἣν) αὕτη fj μακαρία ἐν Ἀντιοχεία τῇ πόλει ἦν ἐπὶ τοῦ παραβάτου Ἰουλιανοῦ Sa. --- ? ἰδοῦσα Sa, ont. S,— 

3 παρόντα Sa, — ' ἔστιξεν Sa, — ὃ ἀποστῇ Su. — ὃ βασιλέα Sa. 40 

4. — 1 τῆς ἁγίας μάρτυρος Su. — ? τούτων Sa, — ὃ πανογίας ἀχράντου Sa. 

5. — ! τοῦ add. Sa. 
77. — 1 φλωρεντίου Sa. 
8. — ! Στρατωνίσκου Sa. — ? εἶχον Sa. 
10. — ! Λικιννίου S, Sa. — ? ἐκατέλαβε Sa. 

Γάτγραν, Θεοφίλου καὶ Εὐδοκίας υἱός, Λέων τῷ ἁτίῳ βαπτίσματι ὀνομασθείς. Διὰ δὲ τὸ ὡραῖος εἶναι 

καὶ περικαλλὴς καὶ εὐμεγέθης, κόμης ζώννυται τῷ κε΄ αὐτοῦ χρόνῳ ὑπὸ τοῦ θεομισοῦς βασιλέως 

Θεοφίλον ἐκλετεὶς καὶ κατατατεὶς εἰς τὸ τῶν ἐξσκουβιτόρων ὃ τάγμα καὶ ἰδὼν τὰ τοῦ βίου ἄστατα καὶ 

ἀνωφελῆ, τὴν μονὴν τοῦ Δαφνεῶνος καταλαβών, τὴν κόμην ἐκείρατο καὶ Πέτρος ὀνομασθεὶς ἐν τῷ 

Ὀλύμπῳ γεγονὼς πολλοῖς ἀγῶσιν «ξαυτὸν ὡς ἐξέδωκε, br ἑβδομάδος καὶ δύο καὶ τριῶν νηστεύων. 50 

"Ἐκεῖθεν πρὸς τοὺς ἁγίους τόπους ὥρμησεν, ἐκεῖθεν ἐπὶ Κύπρον, εἶτα εἰς Λαοδίκειαν 5, εἰς ᾿Αττάλειαν 9 

καὶ πάλιν εἰς τὸ Ὀλύμπιον ὄρος. “Ὅντινα Βασίλειος ὁ εὐσεβέστατος πολλὰ καθικετεύσας ἐπανελθεῖν ἐν 

ᾧ τόπῳ σήμερον λέγεται f; μονὴ τοῦ ἁγίου Qux ἐν τῷ Στενῷ, κλήρῳ δωρεᾶς αὐτὴν αὐτῷ παρασχών, 

ἀδελφοὺς πρὸς τοὺς ρν’ ἐν ταύτῃ ἀθροίσας καὶ πρὸς βαθὺ γῆρας ἐληλακὼς ἐν εἰρήνῃ τὸ πνεῦμα τῷ 

Θεῷ παρέθετο σημείοις τε καὶ τέρασιν μέγιστος ἀναφανείς. --- Μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν 58 

Νικαίᾳ τὸ δεύτερον συνελθόντων ἐπὶ τῶν εὐσεβῶν καὶ φιλοχρίστων ἡμῶν βασιλέων Κωνσταντίνου 

καὶ Εἰρήνης κατὰ τῶν δυσσεβῶς καὶ ἀμαθῶς καὶ ἀπερισκέπτως τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ εἰδιωλολατρεῖν 

εἰπόντων καὶ τὰς ἁγίας εἰκόνας διαβαλλόντων ἀναθεματίσθησαν. Δεῖ εἰδέναι ὅτι ἐν κυριακῇ τελεῖται f 

μνήμη (Oct. 115). — In marg. : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Ανδρωνίκου καὶ τῆς 

ὅσίας μητρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίας τῆς συζύγου 8 αὐτοῦ, οἵτινες πᾶσαν ἄσκησιν διελθόντες ἐν γήρᾳ 60 

— 3 ἐξουβιτώρων Ba. — * om. Ba. — 5 Λαοδίκιαν Ba, — 9 Ἄττάλιαν Ba. -- * aliquid. excidisse videtur. — 5 συνζύγου Ba. 
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mov. Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Νέρωνος, διὰ 

δὲ τὸ κήρυγμα πολλὰς βασάνους ὑπομείνας τὸ 

πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθησι. 

12. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

5 ἡμῶν Πέτρου. Οὗτος ὁ μακάριος ἦν ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Θεοφίλου ὁρμώμενος ἐκ τῆς 1 Γαλατῶν ἐπαρ- 

χίας, γέννημα Θεοφίλου καὶ Εὐδοκίας, κάλλει" καὶ 

μεγέθει καὶ ῥώμῃ σώματος σεμνυνόμενος. "Oc διὰ 

τὸ τε τοῦτο ὃ κόμης ὑπὸ τοῦ βασιλέως ζώννυται" 

jo διαπρέψας δὲ ἐν τῇ στροτείᾳ χρόνον οὐχὶ συχνόν, 

πάντων καταφρονήσας, τὸν μονήρη βίον μετέρχε- 

ται, τὴν κόμην ἔν τινι μοναστηρίῳ Δαφνεῶνα 

1. ᾿Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐλαμπίου 

y5 καὶ Εὐλαμπίας τῶν αὐταδέλφων. Οὗτοι ἐγένοντο 

ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐν Νικομηδείᾳ ! τῇ 

πόλει ἐπὶ ἡγεμόνος Μαξίμου ἐν ὄρει * κρυπτόμενοι 

μετὰ πλήθους πολλῶν χριστιανῶν. Ὁ. οὖν ἅτιος 

Εὐλάμπιος ἀπεστάλη παρὰ τῶν σὺν αὐτῷ πρὸς 

30 τὴν πόλιν | Νικομήδειαν ὠνήσασθαι ἄρτους. ὋὉ δὲ 

ἀπελθὼν καὶ ἰδὼν γράμματα προτεθειμένα τῶν 

βασιλικῶν διατάξεων καὶ ταῦτα ἀναγινώσκων, 

συνελήφθη καὶ παρὰ τοῦ βασιλέως ἐρωτηθεὶς 

ποίας δόξης ἐστίν, ἁμμολόγησεν ἑαυτὸν εἶναι χρι- 

?5 στιανόν. “Ὅθεν ξέεται καὶ δι᾽ εὐχῆς τὸ εἴδιυλον τοῦ 

MHNI TQ 

προσατορευομένῳ κειράμενος, καὶ Tiérpoc ἀντὶ 

Λέοντος“ ὀνομασθείς δ, ἔπειτα ἐν τῷ Ὀλύμπῳ 

γέγονεν. Εἶτα τοὺς ἁγίους τόπους κατείληφεν, εἶθ 

οὕτως. τὴν Λαοδίκειαν καὶ τὴν ᾿Αττάλειαν' πάντα 

δὲ πόνον τὸν ἀπὸ τῆς ὁδοιπορίας καὶ τῶν Ἰσμαη- 

λιτῶν τὸν ἀπαίδευτον θυμὸν γενναίως ὑπενεγκώάιν, 

αὖθις κατὰ τὸν "Ὄλυμπον γίνεται. ᾿Επεὶ δὲ τὸ τῆς 

πολιτείας αὐτοῦ καὶ ἀρετῆς ὕψος δ βασιλεῦσι 

κατάδηλον γέγονε, πείθει αὐτὸν Βασίλειος ὁ βασι- 

λεὺς ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Φωκᾷ παραγενέσθοι᾽ ἐν 

fj πολλὰ κατὰ Θεὸν ἀγωνισάμενος, ἐν εἰρήνῃ τὸ 

πνεῦμα αὐτοῦ τῷ Θεῷ παρέθετο. 

AYTQ [΄. 

"Apeuc? πεσεῖν καὶ συντριβῆναι ποιήσας εἰς 

τὴν ὁμοίαν παρρησίαν τὴν ἀδελφὴν ἐπεσπάσατο 

Εὐλομπίαν- διὸ δεσμεῖται μετ᾽ * αὐτῆς ὅ καὶ ἐν τῷ 

ἐκκαέντι λέβητι ἅμα αὐτῇ βάλλεται. Καὶ τότε μὲν 

τοῦ πυρὸς διασώζονται, μεταποιηθέντος τοῦ 

βράσματος εἰς κρυστάλλου * ψυχρότητα, ὥστε * 

ἰδόντας ἄνδρας πλείους ἢ διακοσίους πιστεῦσαι 

τῷ Χριστῷ, oi καὶ τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

Ὕστερον δὲ κρεμασθεῖσα fj ἁγία Εὐλαμπία ἐκ 

τριχῶν, ἐξέσθη" καὶ ὁ ἅγιος Εὐλάμπιος πάλοις 

ἐκταθεὶς ἐτύφθη καὶ αὖθις εἰς κάμινον πυρὸς 

ἐμβληθέντες, ἐπεὶ τῆς “καμίνου μεταποιηθείσης 

12. — τ τῶν add. Sa. —? τε add. 8a. — ὃ ὃς δὲ αὐτὸ τε τοῦτο Sa. --- * Λέοντα Sa. — * μετονομασθεὶς Sa. — ὁ xai 

add. Sa. 
1. — τ Νικομηδία Sa. — ὅτινι αὐά. Βα, — ὅ Ἄρεος Sa. — * μετὰ Sa. --- ᾽ ταύτης Ba. — 5 corr. S, κρυστάλου Sa. — 

τ ὡς τοὺς Sa. ᾿ 

D 

30 καλῷ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησαν (Mart. 25. — Bb : 3. 8, 10. 1.— Διοδώρου xoi Διδύμου. — 12. — 

Tloxépuv τῶν ἐν Νικαίᾳ. — T:1. — O:1.4 9. — G: 1.12. — €: 4. 2.3. 10. — Διοδώρου καὶ 

Διδύμου, — 1.5.6. — Cb : 4. 9. 8. 10. — Διοδώρου xol Διδύμου, -- 1. — Ce: 4. 2. 12, 3. 10. — 

Διοδώρου καὶ Διδύμου, --- 1.5. 6. — M :1. 3. 12. 10.5. — Mv : 1. — "Avbpovixou καὶ ᾿Αθανασίας 

(Mart. 25. — 3. 12. 10. 5. — Mb : 1. 3. 12. 10. 5. — Mr : 1, — ᾿Ανδρονίκου xoi ᾿Αθανασίας. 

85  SYNAXARIA SELECTA. 88: 1. 3. 8. --- H : 1. ᾿Ακεψιμᾶ, --- 2. — P :1.2, — $9 :1.2. — Fa: 

1.9.— Fb:1.2. — B:1.2.3. — Ba: 1.2. — Bb: (2.3. — T: 1. — 0:1. 2: τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv ᾿Ακεψιμὰ καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Βασιανοῦ᾽ fj δὲ τούτων σύναξις τελεῖται ἐν τῷ εὐκτηρίῳ αὐτοῦ 

πλησίον τῆς ἁγίας ἴΑννης. --- α : 1.-- €: 1.3 : ᾿Ακεψιμᾶ xoi μνήμη τοῦ ὁσίου Βασιανοῦ., — 8, — 

Φιλίππου τοῦ διακόνου (Oct. 113). — Cb : 1. 9 (Ακεψιμᾶ καὶ Βασιανοῦ), -- 8. — 66: 1. 2 (Λκεψιμᾶ 

40 καὶ Βασιανοῦ). --- 3. — Φιλίππου. --- M : 1. Τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν συναιρεθέντων τῷ ἁγίῳ 

Εὐλαμπίῳ. --- 9. -- Θεοφίλου τοῦ ὁμολογητοῦ. Οὗτος ὁ μακάριος πατὴρ ἡμῶν Θεόφιλος πρὸ τριῶν 

σταδίων Τιβεριουπόλεως γεννηθεὶς παρὰ εὐσεβῶν καὶ χριστιανῶν τονέων !; τριετὴς ὧν τῷ ἁγίῳ βαπτί- 

σματι ἀνεγεννήθη ? καὶ ὃ λαβόντες αὐτὸν οἱ τονεῖς, üvébpouov πρὸς τὸ Σελέντιον ὄρος" καὶ εὑρόντες 

τὸν ἅγιον ὁ πατέρα ἡμῶν Στέφανον καὶ τὴν ἐκείνου εὐλογίαν δεξάμενοι, οἴκαδε ἀνεχώρουν. Ἔκτοτε 

45 οὖν σχολάζων ἦν ὁ παῖς τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν. Εἰς τὸν ὃ τρισκαιδέκατον δὲ φθάσας χρόνον, πρὸς τὸν 

ὅσιον ὃ ἀνέδραμε Στέφανον. Ὃν καὶ ἰδών" « Τίνος χάριν, φησίν 5, ὦ τέκνον 5, πρὸς ἡμᾶς ἐλήλυθας; » Ὃ 

δὲ παῖς ἀπεκρίνοτο᾽ « Κέκληκάς ue, πάτερ, καὶ ἀφεὶς τοὺς γονεῖς ἦλθον πρὸς σέ, » — « Πότε, τέκνον, ὁ 

» ὅσιος ἔφη, καὶ τί σοι εἴρηκα; » Καὶ ὁ παῖς Τ᾽" « Ἐν τῷ ἀγριδίῳ περιπολοῦντός μου ὃ εἴρηκας " Τέκνον 

» Θεόφίλε, ἀπεμάκρυνας τὸν Κύριον τὸν ὃ λέγοντα. "Apov τὸν σταυρόν σου, καὶ ἀκολούθει μοι. Ἐπὶ 

50 » τούτῳ πληγεὶς τὴν καρδίαν, ἠκολούθουν σοι μέχρι τοῦ πυλῶνος καὶ εὑρὼν αὐτὸν κεκλεισμένον, 

» ἐξῆλθες ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ εὑρέθην μόνος" καὶ δοκεῖ μοι, πάτερ ἅγιε, ὡς τὸ προσόν σοι" 

» τῆς ὁμιλίας δίδωσί μοι ἐννοεῖν, οὐκ ἧς σὺ αὐτὸς 5. ὁ καλέσος με. ᾿Αλλὰ μὴ ἀποστρέψῃς τὸν δοῦλόν 

» σου ζητοῦντα τὴν σωτηρίαν.» Ὁ δὲ ὅσιος τῷ Θεῷ εὐχαριστήσας προσελάβετο τὸν παῖδα, ἀνάγων 

καὶ ἐκπαιδεύων τὴν τοῦ μονήρους βίου ἀκολουθίαν καὶ ἄσκησιν. Τριῶν οὖν ἤδη ἐνιαυτῶν παραδραμόν- 

55 τῶν 39, προσκαλεσάμενος ὁ ὅσιος τὸν τῆς λαύρας ἡγούμενον, παρέδιωκε τὸν παῖδα. Καὶ ὃς λαβὼν 

τοῦτον ἀπέκειρεν ἐν τῇ ὑπ᾽ αὐτὸν λαύρᾳ. Οἱ δὲ γονεῖς αὐτοῦ οὐκ ἠμέλουν ἀνερευνῶντες καὶ σπεύ- 

δοντες εἰς τὴν τοῦ κρυπτομένου ἀνεύρεσιν. Ὄψέ ποτε δὲ" μετὰ παραδρομὴν χρόνων τινῶν μαθόντες 'ἢ 

τ εὐσεβῶν γονέων καὶ χριστιανῶν Mv. --- 5 ἀναγεννηθεὶς M, Mv. — ? om, Mv. — * ὅσιον Mv. — 5 ὁσιώτατον My. — 

ὁ ἔφη add. Mv. — ἴ καὶ ὁ παῖς om. Mv. — 5 μοι M. — ? αὐτός συ Mv. — 1? παρῳχηκότων Mv, — 11 δὲ hic om. Mv. — 

Gl 15 τὰ περὶ τοῦ παιδὸς μαθόντες Mv. 
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Ocr. 10. 

Ocr. 9. 

Ocr. 1U. 
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εἰς δρόσον, ἔμειναν ἀβλαβεῖς, τὴν διὰ ξίφους dmó- 

φασιν ἔλαβον. Τελέῖϊται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

ἁγιωτάτῳ αὐτῶν μαρτυρεί: τῷ ὄντι ἐν τοῖς A585. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Βασιανοῦ. Ὃς ἐγένετο ἐπὶ Μαρκιανοῦ τοῦ 

εὐσεβεστάτου '* ὥρμητο δὲ ἐκ τῶν τῆς ἀνατολῆς 

μερῶν. "EE ἁπαλῶν ὀνύχων koi? ἕως γήρως τῇ 

τῶν καλῶν ἐργασίᾳ ἐνδιατρίψας ? καὶ πολλοὺς 

τόπους διαμείψας καὶ πλείστοις ὠφέλεια καὶ σωτη- 

ριώδης ὁδὸς γεγονὼς καὶ τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων. 

καταλαβών, μοναστήριον ἐν ταύτῃ ἐδείματο, Σευῆ- 

póv* τινα ἔχων συνεφαπτόμενον αὐτῷ εἰς τὸ 

ἔργον καὶ Ἰωάννην ὑπατικόν. Ἐν ταύτῃ τῇ μονῇ 

καὶ ἡ τιμία Ματρώνα ? ἀνδρεῖον 9 σχῆμα περιβαλο- 

μένη 1 εἰσελθεῖν ἐθάρσησε 8, καὶ μετὰ πολλῶν 

» ἡμερῶν παροδρομὴν τῷ μακαρίῳ ἐγνώσθη. Τούτου 

τὴν ἔνθεον πολιτείαν οὐ μόνον ἄρχοντες κατεπλά- 

γησαν ἀλλὰ καὶ βασιλεῖς ὑπερεθαύμαζον ἐρχόμενοι 

πρὸς αὐτὸν καὶ ὠφελείας τυγχάνοντες" ἐπληθύνθη 

δὲ καὶ ó ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ μέχρι τῶν 

τριακοσίων. Αὐτὸς οὖν εἰς βαθὺ τῆρας ἐλάσας καὶ 

— 8"Abbo Sa. 

πλήρης ἡμερῶν γεγονὼς ἐν εἰρήνῃ τὸ πνεῦμα 

αὐτοῦ τῷ Θεῷ παρέθετο μυρία θαύματα κατερίτα- 

σάμενος ζῶν τε καὶ μετὰ θάνατον. Οἷς ἐκπληττό-. 

μενος ὁ βασιλεὺς ναὸν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ ἀνήγειρε 

πλησίον τῆς ἁγίας Ἄννης ἐν τῷ Δευτέρῳ, ἔνθα 5 

καὶ ἡ σύναξις αὐτοῦ ἐπιτελεῖται. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰακώβου. Οὗτος γέγονεν ἀναχωρητὴς 

οἰκήσας ἔν τινι σπηλαίῳ δεκαπέντε ἔτη πλη- 

σίον Σαμαρείας τῆς πόλεως: ἐπὶ τοσοῦτον δὲ 10 

διέλαμψεν ἀρετῇ καὶ ἀσκήσει προκόψας ὡς καὶ 

κατὰ δαιμόνων ἐξουσίαν λαβέϊν: τοῦ ἐκβαλεῖν 1 

αὐτούς " διὸ πολλοὶ προσέτρεχον αὐτῷ. Ὁρῶν δὲ 

ὁ διάβολος ἐφθόνει 5 αὐτῷ, καὶ συγχωρήσαντος 

τοῦ Θεοῦ, περιέπεσε καὶ αὐτὸς πτώματί τινι. 15 

Εἰσελθὼν γὰρ ? ὁ διάβολος εἰς θυγατέρα πλουσίου 

τινὸς ἀνδρός, παρεσκεύασεν αὐτὴν ἐπικαλεῖσθαι 

τὸν ἅγιον, ὥστε ἀναγκασθῆναι τοὺς γονεῖς τῆς 

κόρης καὶ ἐρευνῆσαι καὶ εὑρεῖν αὐτόν, Καὶ προσπε- 

σὼν ὁ. πατὴρ αὐτῆς παρεκάλεσεν ἐκβαλεῖν “ἐξ 90 

αὐτῆς τὸ δαιμόνιον ** καὶ εὐξάμενος ἐξήλασε τὸν 

3. — ! βασιλέως add. Sa. — ? kal om. Sa. — ? διατρίψας Sa. --- * Σεβῆρον Sa, --- * Ματρῶνα S, Sa. -- 5 ἀνδρῶν Sa, — 
* περιβαλλομένη Sa, — ὃ ἐθάρρησε Sa. 
8, — 1 ἐκβάλλειν Sa, — "ὁ ἐφθόνησεν Sa, — ὃ δὲ Sa, — ὁ τὸ δαιμόνιον ἐξ αὐτῆς Sa. 25 

τὰ περὶ τοῦ παιδός, προσῆλθον τῷ ἡγουμένῳ περιπαθῶς ἐξαιτούμενοι ἐμφανισθῆναι αὐτοῖς τὸν υἱόν. 

Ὁ δὲ πρῶτον μὲν οὐ μικρῶς ἐπὶ τούτῳ δυσχεράνας, οὐδ᾽ ὅλως κατένευεν. "Qc δὲ τὴν συνέχουσαν 

αὐτοὺς ἀθυμίαν ἑώρα καὶ τὸ τῆς θλίψεως ὑπερβολικὸν καὶ ἀφόρητον, καὶ μὴ θέλων ὑπέδειξεν αὐτοῖς 

τὸν υἱόν" ὃν oi τεκόντες, ὡς εἶδον οὕτως ἔχοντα, εἰς θρῆνον χαρᾷ σύμμικτον τραπέντες, ἐνηγκαλίζοντο 

καὶ κατησπάζοντο, τί μὴ λέγοντες καὶ τί μὴ πράττοντες Tv ἱκανῶν καὶ αὐτῶν σχεδὸν τῶν ἀψύχων 30 

καθάπτεσθαι. Τέως ἐπί τισιν ἡμέραις συνηδόμενοι Tij υἱῷ καὶ τῆς ἐνούσης αὐτῷ χάριτος ἀκριβῶς 

αἰσθόμενοι, ὅρκοις ἐμπεδοῦν ἤρξαντο τὸν ἡγούμενον, μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχειν καὶ τὸν παῖδα, οἴκαδε ὑποστρέ- 

φοντες, ἐφ᾽ ib ἔκπαλαι ποθοῦντας μοναστήριον ἀνεγεῖραι 13. ἐξ οἰκείων ἀναλωμάτων, νῦν καιροῦ 

καλοῦντος δέον ἀπαρτισθῆναι. ᾿Ανανεύοντος οὖν πρὸς τοῦτο τοῦ ἡτουμένου καὶ τοῖς ἀδελφοῖς τὸ πᾶν 

προσαναθεμένου, νηστείᾳ τριημέρῳ καὶ παννύχῳ ἀγρυπνίᾳ ἐκ Θεοῦ τὴν περὶ τούτου λύσιν λήψεσθαι 35 

κοινῶς ἐψηφίσαντο. Καὶ τούτου γενομένου, ὡς θαυμάσια "' τὰ ἔργα σου, Κύριε, ---- φωνὴ ἔναρθρος ἐν τῷ 

vai ἠκούσθη ἄνωθεν, τὸν ζητούμενον ἀπολυθῆναι παρακελεύουσα, Ὃν καὶ παραλαβόντες οἱ τονεῖς 

μετὰ καὶ ἀδελφῶν τινων τῆς μονῆς ὑπέστρεψαν οἴκαδε χαίροντες. Καὶ τῆς μονῆς τάχει πολλῷ κατα- 

σκευασθείσης, ἦν ὁ ἅγιος Θεόφιλος ἐν αὐτῇ ἀσκητικῶς διάγων χρόνοις ἱκανοῖς. Ἐπεὶ δὲ ὁ κοινὸς 

πάντων ἐχθρὸς οὐδέποτε ἠρεμεῖ, τὸν δυσώνυμον θῆρα ὑπεισελθὼν 15 Λέοντα βασιλέα τὸν εἰκονομάχον 40 

παροστῆναί οἱ ἀνέπεισε τὸν ἅγιον" καὶ ὁμολογήσαντα τὴν τῶν ἁγίων εἰκόνων προσκύνησιν βουνεύροις 

τύπτεσθαι προσέταξεν, εἶθ᾽ οὕτως 16 τὰς χεῖρας ὄπισθεν δεσμευθῆναι καὶ τὴν ἐπὶ Νίκαιαν ἄγεσθαι 

τρίβον τὸν δὲ στυλίτην Λογγῖνον ὕπτιον ἐπὶ γῆς ἁπλωθῆναι ἐπιθεῖναί τε τῇ τούτου κεφαλῇ τὰς εὑρε- 

θείσας αὐτῷ ἱερὰς εἰκόνας καὶ καταφλέξαι V. Οἱ δὲ ἅγιοι ἤδη τὴν Νίκαιαν καταλαβόντες, παρέστησαν 18 

τῷ δικαστηρίῳ. Καὶ τοῦ μὲν 13 Θεοφίλου τὸ πεπαρρησιασμένον καὶ ἐλεγκτικὸν μὴ φέρων 39, σταύροει- 45 
δῶς ἐπὶ δυσὶ στύλοις διαταθῆναι τοῦτον ἐκέλευσε καὶ βουνεύροις ξηροῖς τὰς τούτου σάρκας καταξαί- 
νεσθαι ἔμπροσθέν τε καὶ ὄπισθεν. “Ὅτε δὲ κρουνηδὸν τὸ αἷμα κατερχόμενον εἶδε καὶ τὴν γῆν 
φοινισσομένην, ἐγερθεὶς τοῦ θρόνου αὑτοῦ, δι’ ἑαυτοῦ ἐπὶ πολλὰς τὰς ὥρας τὰς ὄψεις τοῦ ἁγίου 
ἔτυπτε. Μετὰ ᾿δὲ τὸ παύσασθαι τύπτειν αὐτόν, σιδηροῖς ὑποδήμασι πεπυρακτωμένοις προσέταξεν 
ὑποδεθῆναι καὶ τρέχειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Τότε ὁ ἄρχων ὑπατικὸς αἰδεσθεὶς τῇ τοῦ ἁγίου ἀρετῇ 31 50 
« "Apá γε, Θεόφιλε, φησί 35, σὺ μόνος καὶ οἱ κατὰ σὲ μωραίνετε μαινόμενοι 38 εἰς. τὸ προσκυνεῖν τὰς 
» εἰκόνας, ἢ ὁ βασιλεὺς καὶ ἡμεῖς οἱ δοκοῦντες κρατεῖν;» Ὁ ἅγιος εἶπεν" « Εἰ θέλεις, ἐκ τῶν γραφῶν 
» γυμνάσωμεν τὸ ζητούμενον" οἶδα γάρ, ὅτι ἀκριβῶς ἐπίστασαι τὰς γραφάς. Καὶ ἐὰν εὐλόγως πείσῃς 
» pe, ἀποβάλλομαι 35 προσκυνεῖν τὰς εἰκόνας" εἰ δὲ πεισθῇς, ἀρά γε38 προσκυνήσεις αὐτάς;» Ὁ ἄρχων 
εἶπεν: «᾿Αναμφιβόλως,» Τότε ὁ ἅγιος περιχαρὴς γενόμενος, ἤρξατο διαλέγεσθαι περὶ τιμῆς καὶ 55 
σχέσεως τῶν σεβασμίων 58 καὶ 38. ἁγίων εἰκόνων. Καὶ πεισθεὶς ὁ ἄρχων, φησὶ πρὸς 38 αὐτόν" « Ἐτὼ 
» μέν, τίμιε γέρον *5, σπουδάσαι ἔχω, πεῖσαι τὸν βασιλέα συνεισελθεῖν 36 τῇ διαγνώσει ταύτῃ, εἰ ἄρα 
» δυνηθῶ" σὺ δὲ τὸ ἀφέσιμον παρ᾽ ἐμοῦ λαβών, ὑπόστρεφε εἰς τὸ κελλίον σου.» Ὁ δὲ ἅγιος περί- 

—15 στῆσαι καὶ ἀνεγεῖραι μοναστήριον Mv. — 14 θαυμαστὰ Mv. — 15 ὑπελθὼν Mv. — 18 καὶ add, Mv, — εἴ καταφλεχθῆναι 
My.— “ὃ δὲ ἅγιος ... καταλαβὼν παρέστη Mv. — 19 καὶ τότε μὲν τοῦ Mv, — 59 ὁ δυσσεβὴς add. Mv, — 9 τὴν .., ἀρετὴν 60 
My. — Ξ φησὶ Θεόφιλε Mv. — 38 om. Mv. — ?: ἀποβολοῦμαι Mv. — 35 τίμιε γέρον ἐγὼ Mv. — ?9 συνελθεῖν Mv. 
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δαίμονα. Φοβηθέντες δὲ ὃ μήπως ἐπιστρέψας 8 

πόλιν εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν 5, ἀφῆκαν ἐκεῖ τὴν κόρην, 

μέχρις οὗ τελείως ὑγιάνῃ. Αὐτῶν δὲ ὑποχωρησάν- 

τῶν, ἤρξατο ὁ ἀσκητὴς πολεμεῖσθαι" καὶ ἡττηϑεὶς 

5 συνῆλθε πρὸς συνουσίαν τῇ κόρῃ" καὶ προσθεὶς 

ἔτι ἐφόνευσεν αὐτὴν καὶ τῆς κέλλης ἐξελθὼν ἐπο- 

ρεύετο. Εἶτα μεταγνοὺς εἰσῆλθεν εἰς τάφον καὶ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Φιλίππου τοῦ 

10 ἐν ταῖς πράξεσιν ἐμφερομένου, ὃν καὶ εὐαγγελιστὴς 

ὁ θεῖος ! Λουκᾶς ἀπεμνημόνευσεν. Οὗτος Καισα- 

ρεὺς ὧν ἐκ Τ]αλαιστίνης καὶ τάμῳ προσομιλήσας, 

τέσσαρας θυγατέρας προφητευούσας - ἐκέκτητο. 

Αὐτὸς δὲ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ἐπὶ ταῖς διακονίαις ὃ 

15. καταστὰς ἅμα Στεφάνῳ καὶ τοῖς λοιποῖς τὴν Σαμό- 

ρεῖαν ἐμαθήτευσε" καὶ Σίμωνα ὁ τὸν μάγον ὑπόκρι- 

θέντα ἐβάπτισεν" καὶ ὑπὸ ἀγγέλου ἁρπαγεὶς καὶ 

τὸν | Αἰθίοπα καταλαβὼν εὐνοῦχον xoi βαπτίσας 

καὶ ὑπὸ ἀτγέλου εἰς Ἄζωτον ἀπενεχθεὶς κἀκεῖσε * 

20 κηρύξας καὶ ἄλλας πόλεις περιελθὼν Τράλλην " τὴν 

ἐν τῇ Ἀσίᾳ κατέλαβεν᾽ ἐν fj θαύματα ἐργασάμενος 

πάμπολλα καὶ ἐκκλησίαν δειμάμενος πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας Ζηναΐδος 

35 καὶ Φιλωνίλλης τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. Αὗται 

ὑπῆρχον ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας ἀπὸ χωρίου 

Δημητριάδος, συγγενεῖς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου 

Παύλου. Καὶ fj μὲν ἁγία Ζηναῖς τὴν ἰατρικὴν ἐν τῷ 

δοκεῖν μετερχομένη τέχνην, τῇ ἀληθείᾳ ἀποστο- 

80 λικὸν ἔργον ἐπλήρου. Καταλιποῦσα γὰρ τὰ ὑπάρ- 

χοντα αὐτῇ πάντα καὶ τὴν ἀδελφὴν καὶ ἀπελθοῦσα 

ἐν ὄρει τινὶ καὶ εἰς σπήλαιον εἰσιοῦσα, ἡσύχασε 

καὶ τοὺς προσιόντας ἐν koipü) πρὸς αὐτὴν ἐδί- 

τὸσοῦτον. διὰ «μετανοίας ἑαυτὸν καθῆρε" τοῦ 

μύσους, ὥστε. ἀβροχίας γενομένης καὶ αὐχμοῦ ΄ 

δεινοτάτου τῇ πρὸς. Θεὸν αὐτοῦ προσευχῇ "Ὁ τοῖς 

παραγενομένοις λαοῖς πρὸς αὐτὸν 1: λύσιν τοῦ 

αὐχμοῦ παρασχεῖν. Καὶ οὕτως ἐν πληροφορίᾳ 

τελείᾳ πρὸς τὸν 153 Θεὸν μεταβέβηκεν ὧν ἐτῶν 15 

ἑβδομήκοντα πέντε. 

AYTQ ΙΑ΄. 

δασκε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, πᾶσαν νόσον καὶ 

πᾶσαν μαλακίαν θεραπεύουσα. Πρὸς ἣν τρεῖς 

ἄνδρες συνήθως ἐρχόμενοι, Πάπας καὶ Πατερᾶς 

καὶ Φιλόκυρος, καὶ τὰ θεῖα μυούμενοι καὶ ἐπιβου- 

λευθέντες συλληφθῆναι ὑπὸ τῶν -ἑλλήνων, οὐ 

συνεσχέθησαν, προσευξαμένης τῆς ἁτίας καὶ 

ῥυσαμένης αὐτούς" ἥτις ὕστερον τοῦ σπηλαίου 

διά τινα χρείαν ἐξελθοῦσα καὶ ὑπὸ ἀκάνθης τὸν 

πόδα περιπαρεῖσα καὶ καθίσασα ἐκβαλεῖν αὐτήν, 

παρέδωκε τὸ πνεῦμα. Ἡ δὲ ἀδελφὴ αὐτῆς Φιλω- 

via? κατέμενεν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς καὶ κατὰ 

μηδὲν ἀπολειφθεῖσα τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς εἰς ἀρε- 

τήν, ἀλλὰ πάντοτε προσκαρτεροῦσα τῇ προσευχῇ, 

ἐδέξατο θαυμάτων χαρίσματα, καὶ τῷ Θεῷ εὐαρε- 

στήσασα ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη 3. 

8: Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν 

καὶ αὐταδέλφων Θεοφάνους τοῦ ποιητοῦ καὶ 

Θεοδώρου τῶν γτραπτῶν. Οὗτοι γονέων ὑπάρ- 

χοντες εὐσεβῶν, τὴν Παλαιστίνην οἰκούντων καὶ 

φιλοξενίας ἐπιμελουμένων, τῇ τῶν γονέων σπουδῇ 

πᾶσαν σοφίαν ἐξεπαιδεύθησαν, τήν τε ἱερὰν καὶ 

τὴν τῶν ἑλλήνων. Ἐπεὶ δὲ μεγάλως εὐδοκίμησαν 

ἐπὶ τῇ γνώσει, τὸν μονήρη βίον ὑπῆλθον ἐν τῇ τοῦ 

μεγάλου Σάβα ovi: εἶθ᾽ οὕτως χειροτονοῦνται 

πρεσβύτεροι. Θεοφίλου δὲ τοῦ | δυσσεβοῦς κατὰ 

— δ ol τῆς παιδὸς πατέρες Sa, — ὃ ὑποστρέψας Sa, — " εἰσέλθοι Sa. — " ὁ δαίμων add. Sa. — ἐκάθηρε Sa. — 1? προ- 

35 σευχῆ αὐτοῦ Sa. — 1 τοῖς πρὸς αὐτὸν παραγενομένοις λαοῖς Sa, τοὺς ... λαοὺς S. — 15 om, Sa, — 18 ἐτῶν div Sa. 
4. — ! (ὃν - θεῖος) οὕπερ ὃ εὐαγγελιστὴς καὶ θεῖος Sa, — ? ἦν Sa. — ὃ χρείαις διακονεῖν Sa. — * Σίμονα S, — ὃ κἀκεῖ 

Sa. -- 9 Τράλην 8, Sa, — ἴ πάμπολα Sa, — 8 ἐκκλησίας Sa. 
9, — ! Φιλονίλης Sa. — ? Φιλονίλλα S, Φιλονίλα Sa. — ὅ τελεῖται κτλ. add. Sa inter Synaxaria selecta. 

λυπὸς γενόμενος, ὡς μὴ πληρώσας τὸν τοῦ μαρτυρίου δρόμον, ὅμως ἔχων τὰ στίγματα ἔχαιρε. Kai 

40 ὑποστρέψας εἰς τὸ μοναστήριον, χαρὰν οὐ μικρὰν καὶ ἀγαλλίασιν ἐνέβαλε τοῖς τε 51 ἀδελφοῖς καὶ φίλοις 

καὶ συγγενέσι καὶ πᾶσι τοῖς πλησιοχώροις. Ὀλίγου δὲ χρόνου διελθόντος ἐκ τῆς ἀθλητικῆς αὐτοῦ 

ἐπανόδου πρὸς τὴν μονήν, ὁ ἀοίδιμος τνοὺς τὴν ἀπὸ τῶν γηΐνων πρὸς τὰ οὐράνια αὐτοῦ μετάστασιν 38 

καὶ καλῶς τὰ περὶ τῆς μονῆς διαθέμενος καὶ πάντας κατηχήσας καὶ εὐλογήσας, πρὸς ὃν ἐπόθει Κύριον 

ἐξεδήμησεν᾽ ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ᾿Αμήν. --- Mv : 1. --- Τῶν ἁγίων διακοσίων μαρτύρων 

45 τῶν συναιρεθέντιυν κτλ. — 2. --- Θεοφίλου. — Mb:1. — Τῶν ἁγίων διακοσίων κτλ. — 2. — 

Θεοφυλάκτου τοῦ ὁμολογητοῦ (deinceps Θεοφίλου). --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2, add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς μνήμη μέσον τῶν τε ἁγίων ὁμολογη- 

^ qv Καὶ τῶν ἁγίων ἀναργύρων -ἐν τοῖς Βασιλίσκου, --- 3. 4. --- H : 5. & (om. ᾿Ακακίου... add. σύναξις 

ἐν τῇ μετάλῃ ἐκκλησίᾳ). --- P : 9, — Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Στεφάνου τοῦ 

50 Σαβαΐτου καὶ γραπτοῦ καὶ ἀρχιεπισκόπου γενομένου πόλεως Νικαίας (cf. Oct. 285). — 5. 4 (om. 

᾿Ακακίου). --- F : 1. 3. 3. ᾧ (om. ᾿Αρσακίου). --- 5. — Fa : 1. 3. 3. 4 (om. ᾿Αρσακίου). --- 5. — Fb : 1, 2. 

3. 4 (oi. ᾿Αρσακίου), --- 5. — B:2, 1. — Βα: 1.2: Ζηναΐῖδος καὶ Φιλονίλλας τῶν πὐταδέλφων. 

Αἴτινες ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας ὑπῆρχον λέγεται δὲ συττενεῖς αὐτὰς εἶναι ΤΤαύλου τοῦ ἀποστόλου καὶ 

τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης μετέχειν καὶ τῇ ταύτης προφάσει πολλοὺς πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν. χειραγωγεῖν 

55 πίστιν καὶ ἔν τινι σπηλαίψ εἰσελθούσας τὸν βίον διανύειν΄ ἐν ᾧ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις σχολάζουσαι 

καὶ θαύματα ἐκτελοῦσαι παράδοξα καὶ τῇ τῆς φύσεως ἀκολουθίᾳ δουλεύσασοι τῆς. προσκαίρου ζωῆς 

ἀπερράτησαν. --- 5. — Bb:2. 1. — T:1.3. — 0: 1. 5. 4. : μνήμη τῶν ἐν ἁτίοις πατέρων ἡμῶν καὶ 

— 5: gm. Mv. — *9 μετάβασιν Mv. 
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τῶν ἁτίων εἰκόνων. λυττήσαντος καὶ κωλύοντος 

ταύτας προσκυνεῖν 1, ἀποστέλλονται οὗτοι οἱ πάν- 

σοφοι καὶ τίμιοι ἀδελφοὶ παρὰ ᾿Ηλία τοῦ τηνικαῦτα 

πατριαρχοῦντος τῆς ἁγίας πόλεως πρὸς τὸν μισό- 

χρῖστον βασιλέα μετὰ λιβέλλου. Οὗ καὶ κατὰ πρό- 

Gumov στάντες καὶ θεομάχον αὐτὸν ὡς τὴν τῶν 

ἁγίων εἰκόνων προσκύνησιν ἀθετοῦντα ἐλέγξαν- 

τες, ἐγκλείονται ἀμφότεροι τῇ εἱρκτῇ ἐπὶ χρόνον 

πολύν 3, Εἶτα ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου 

καλέσας ὁ ἀνόσιος, καὶ τύψας αὐτοὺς σφοδρῶς 

καὶ ταῖς ὄψεσιν αὐτῶν σιδήρῳ ἐγκολάψας ? στί- 

χους ἰάμβους κατηγορίας περιέχοντας τῶν ἁγίων 

τούτων, πάλιν Θεόδωρον μὲν ἐγκλείει τῇ φρουρᾷ, 

Θεοφάνην δὲ εἰς. Θεσσαλονίκην ὑπερορίζει ὁ“ ὃς 

μετὰ τὴν καταστροφὴν τοῦ δυσσεβοῦς Θεοφίλου 

ἀνακληθεὶς ὑπὸ Μιχαὴλ καὶ Θεοδώρας τῶν εὖὐσε- 

βῶν βασιλευσάντων, προβάλλεται μητροπολίτης 

τῆς κατὰ Νίκαιαν ἐκκλησίας" καὶ οὕτως θεοφιλῶς 

τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὸ ποίμνιον κυβερνήσας, τῆς 

παρούσης ζωῆς ὑπεξίσταται. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων 

ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως 

Νεκταρίου, ᾿Αρσακίου, ᾿Ακακίου, ᾿Αττικοῦ 

καὶ Σισιννίου. 

MHNI TQ 

1. ᾿Αθλήῆσις τῶν ἁγίων μαρτύρων Πρόβου, 

Ταράχου καὶ ᾿Ανδρονίκου. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ 

Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, συσχεθέντες ἐν Τήομ- 

πηϊουπόλει ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας. Διαφόροις δὲ 

βασάνοις κατὰ διαφόρους ἐξετάσεις δοκιμασθέντες 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων καὶ μακα- 

ρίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων τὸ 

δεύτερον κατὰ τῶν δυσσεβῶς καὶ ἀμαθῶς καὶ 

ἀπερισκέπτως τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ εἰδωλολα- 

τρεῖν εἰπόντων καὶ τὰς σεπτὰς καὶ ἁγίας εἰκόνας 

διαβαλόντων:, Αὕτη fj ἁγία ἑβδόμη καὶ οἰκουμε- 

νικὴ σύνοδος γέγονεν ἐν Νικαίᾳ τὸ δεύτερον ἐπὶ 

Κωνσταντίνου βασιλέως, καὶ Εἰρήνης τῆς αὐτοῦ 

μητρὸς καὶ ἐπὶ Ἀδριανοῦ πάπα Ρώμης, Topaotou? 

Κωνσταντινουπόλεως, Πολιτιανοῦ Ἀλεξανδρείας 

«Θεοδωρήτου ᾿Αντιοχείας ὅ» καὶ Ἠλία Ἱεροσολύ- 

μων. Ὑπῆρχον δὲ οἱ συνελθόντες ἅγιοι πατέρες 

τὸν ἀριθμὸν τριακόσιοι ἑξήκοντα πέντε ** συνῆλθον 

δὲ κατὰ τῶν εἰκονομάχων καὶ ἀναθεμάτισαν ἐγγρά- 

qui πᾶσαν αἵρεσιν καὶ τοὺς τῶν αἱρέσεων ἐξάρ- 

χους, εἶτα καὶ τοὺς εἰκονομάχους ἅπαντας, érrpá- 

φως ἐκθέμενοι καὶ τυπώσαντες ὅτι ὁ τὰς ἁγίας 

εἰκόνας μὴ προσκυνῶν ἀλλότριός ἐστιν τῆς τῶν 

ὀρθοδόξων ὅ πίστεως καὶ ὅτι ἡ 9 τῆς εἰκόνος τιμὴ 

ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει καὶ ὅτι ὁ προσκυνῶν 

τὴν εἰκόνα καὶ | τιμῶν προσκυνεῖ ἐν αὐτῇ ᾽ τὴν 

τοῦ ἐγτραφομένου ὑπόστασιν. Καὶ οὕτω διαταξά- 

μενοι καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν κρατύναντες, 

ἕκαστος εἰς τὴν αὐτοῦ 8 ἐπισκοπὴν ἀπελύθη. 

AYTQ IB'. 

μίαν ἐνέγκοι ἀλλὰ θᾶττον ἀπορραγήσεται τῆς 

ζωῆς, εἰ μὴ τῇ τοῦ Χριστοῦ πίστει κατωχυρωμέ- 

vog? καὶ τῷ ζήλῳ τῷ πρὸς αὐτὸν ἐπιρρώσας καὶ 

οἷον ἑαυτὸν παραθήξας, τὴν διὰ μαχαίρας δέχονται 

τελευτήν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυ- 

καὶ πάσας στερρῶς ὑπομείναντες, ὧν οὐκ ἄν τις ρείῳ αὐτῶν τῷ ὄντι ἐν τοῖς Ναρσοῦ καὶ ἐν τῇ ἸΤηγῇ. 

8. — 1 προσκυνεῖσθαι Sa. — ? πολὺν χρόνον Sa. — ὃ ἐγκολλάψας Sa. — ὁ περιορίζει Sa, — ὃ τῆς ζωῆς add. Sa. 

5. — 1 διαβαλλόντων Sa, — ? Ταρασσίου S. — ? Sa, om. S. — Ὁ «EZ (aupra lin. corr.) Sa. — 9 χριστιανιῶν Sa. — 9 εἰ 

8. — Ταὐτῶ S. — δ ἑαυτοῦ Sa. 
1. — 1 a, ἐνέγκει S. — ? Sa, εἰκωχειρομένος S, forte legendum ἢ xaruxupwpévoc. 

ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, "Apgaxiov, ᾿Αττικοῦ καὶ Σισινίου. Ἡ τοιαύτη σύνοξις 

τελεῖται-:ἐν τῇ μεγάλη ἐκκλησίᾳ. --- G: 1. 5. 4 (om. ᾿Αρσακίου), — 8. — Q:9. 8 (Ocogávovc). — 1.5.4 

(om. 'Axaxtov). — Ca.: 2 9 (Θεοφάνους). --- 1.5. 4 (om. Ἀκακίου). — Ce: 9,9. 1,5. 4 (om. Ἀκακίου). --- 

M: 1.9.8.5, 4 (Νεκταρίου {{ΠΠ||Π}Π] καὶ Σισινίου). — Mv : 1.2.3. 4 (Nekropfou, ᾿Αρσακίου xoi 

Σισινίου). — Sequitur: Κυριακῇ μετὰ τὴν ἑνδεκάτην τοῦ παρόντος μηνὸς μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν 

ἁτίων πατέρων τῆς ἑβδόμης καὶ ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου (Oct. 115 — Mb: 1. 2. 8. 5. & (om. 

^Akaxtov). — Mr : 1. — Sequitur : Κατὰ τὴν ἑνδεκάτην τοῦ παρόντος μηνός, el τύχοι ἐν κυριακῇ ἢ τῇ 

πρώτῃ μετ᾽ αὐτὴν ἐρχομένῃ ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων πατέρων τῶν εἰς τὴν οἰκουμενικὴν 

ζ΄ σύνοδον κτλ. 

SYNAXARIA SELECTA. 56: 1. 9. 8. — H: 1. 9. 8. 4 — P 11. 3. 8. 4: Διοδώρου xoi 'Avbpo- 

μάχου. --- F : 1: Ταράχου, Πρόβου καὶ Ἀνδρονίκου, Οὗτοι ὑπῆρχον ἐν ὑπατείᾳ ? Διοκλητιανοῦ 

καὶ φλαβιανοῦ ἡγεμόνος. Ὧν 3 ὁ μὲν Τάραχος προβεβηκὼς τῇ ἡλικίᾳ ἦν, Ῥωμαῖος τῷ γένει, orporui- 

τῆς ὑπάρχων τάξεως «Ev?» Κλαυδιουπόλει τῆς Ἰσαυρίας *. Ὃ δὲ Πρόβος ἐκ Σίδης τῆς Παμφυλίας, 

᾿Ανδρόνικος δὲ εὐγενὴς τῷ γένει ? πόλεως ᾿Εφεσίων τῆς Ἰωνίας. Καὶ ὁ μὲν Τάραχος θλάττεται $ λίθοις 

τὰς σιαγόνας καὶ τὸν αὐχένα καὶ τὸ στόμα καὶ τὰς χεῖρας πυρὶ καταφλέγεται᾽ εἶταϑ ἀναρτᾶται ἐπὶ τοῦ 

ξύλου, καὶ καπνῷ βαθεῖ 9 καὶ 9 δυσώδει 8. ὑποκαπνίζεται" εἶθ᾽ 8 οὕτως 8. ὄξος δριμὺ ἅλατι καὶ σίνηπι 

φυραθὲν ἐπὶ τῶν ῥινῶν δέχεται καὶ $ ὀβελίσκοις πεπυρακτωμένοις ὑποκαίεται τοὺς μασθοὺς !? καὶ 5 

Eupd) τὰ dira ἐκκόπτεται 1: xai? τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς ἀποσύρετοι" εἶτα 8 θηρίοις ἐκδοθεὶς 15 καὶ ?? 

μαχαίραις μεληδὸν κατακοπεὶς τελειοῦται μέσον τοῦ θεάτρου, τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παραθέμενος ul 

TipóBog δὲ ὁ γενναῖος νεύροις ὠμοῖς τύπτεται κατὰ τῶν ὥμων καὶ τῆς γαστρὸς καὶ 1ὅ σιδήροις πεπυ- 

τ ἐπὶ Ὑπατίου Βα. — ? καὶ Βα. — ὃ supplevi, om. F. — "(προβεβηκὼς - ᾿Ισαυρίας) Ῥωμαῖος ἣν καὶ προβεβηκὼς τὴν ἡλι- 

κίαν στρατιώτης τὴν τύχην Ba, — 5 (A. - γένει) ὁ δὲ Ἀνδρόνικος Ba. — 5 θλᾶται Ba. — ἴ καὶ τὸ στόμα καὶ om. Ba. — 5om. 

Ba.— " πνηγηριῶ Ba, — 19 ὑποκαίεται τοὺς μαστοὺς Ba. — T ἐκτέμνεται Ba. — 12 ἐκδίδοται Βα, — !? τελευταῖον add. 

Ba. — i (κατακοπεὶς - παραθέμενος) κατατμηθεὶς τὴν ψυχὴν vd Θεῶ παρατίθεται Βα, — 15 (κατὰ - Ταστρὸς καὶ) om. Ba. 
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2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀθλησὶς τῆς ἁτίας Ἀναστα- 

σίας τῆς παρθένου. Ἥτις ἦν ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασι- 

λέως καὶ τοῦ συγκαθέδρου αὐτοῦ Βαλλεριανοῦ 

xoi ἡτεμόνος Πρόβου, Ῥωμοαία τὸ γένος, véav 

πάνυ τὴν ἡλικίαν ἄγουσα, ἔν τινι μοναστηρίῳ μεθ᾽ 

ἑτέρων τεσσάρων παρθένων γυναικῶν συνδιά- 

γουσα΄ ἀφηγεῖτο δὲ τούτων fj οὕτω καλουμένη 

Σοφία" κατεῖπον δέ τινες αὐτῆς πρὸς τὸν Ἰρόβον 

ὅτι φανερῶς ἐξυβρίζει εἰς τοὺς θεοὺς καὶ τὰ τῶν 

χριστιανῶν αὐξηθήσεσθαι καὶ τὰ τῶν εἰδώλων 

παύσασθαι προθεσπίζει" ὅθεν παρέστη τῷ ἡγεμόνι 

καὶ παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν ὡμολόγησε" μὴ πειῖ- 

σθεῖσα δὲ μήτε δωρεαῖς ἃς ὑπισχνεῖτο δώσειν t 

ὁ ἡγεμὼν μήτε ἀπειλαῖς ἀλλὰ θαρσαλεύιτερον 

προσενεχθεῖσα αὐτῷ καὶ καταφρονητικῶς διατε- 

θεῖσα, ῥαπίζεται τὸ πρόσωπον καὶ γυμνὴ διατα- 

θεῖσα ἐπ᾿ 5 ἀνθράκων καταφλέγεται, ἐπιρραινομέ- 

vov 8 ἄνωθεν θείου καὶ πίσσης καὶ ἐλαίου, ἑτέρων 

MHNI Τῷ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Κάρπου xoi! 

Παπύλου, ᾿Αγαθοδώρου καὶ ᾿Αγαθονίκης. 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου 5 βασιλέως ἰατροὶ τὴν 

τέχνην. Καὶ ὁ μὲν ἅγιος Κάρπος ἐπίσκοπος τῆς 

μαστιζόντων αὐτήν - εἶτα ἐπὶ ξύλου κρεμᾶται μαγ- 

γάνοις πιεζομένη καὶ πάλιν - ἐν ὀγκίνοις ὀξέσιν 

ἐμπείρεται- καὶ κρεμασθεῖσα καθ᾽ ὅλου τοῦ σώμα- 

τος ξέεται καὶ τοὺς μαστοὺς ἐκτέμνεται καὶ τοὺς 

ὄνυχας τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν ἐκριζοῦται 

καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ἐκτέμνεται ὁ καὶ 

τὴν τλῶτταν ἀφαιρεῖται. ξίφει καὶ τοὺς ὀδόντας 

ἀποσπᾶται καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας καὶ καλλι- 

νίκου Δομνίνης. | Αὕτη ἠγωνίσατο ἐπὶ Διοκλη- 

τιανοῦ τοῦ βασιλέως παραστᾶσα Λυσίᾳ τῷ ἡγεμόνι 

ἐν τῇ Ἀναζαρβέων ἱμητροπόλει. Τύπτεται οὖν πρῶ- 

Tov? νεύροις ὠμοῖς καὶ σιδήροις πυρωθεῖσι τοὺς 

πόδας καταφλέγεται᾽ εἶθ᾽ οὕτως συνθλᾶται ῥάβδοις 

καὶ ἐξαρθροῦται τὰς ἁρμονίας καὶ τῇ εἱρκτῇ ἐνα- 

πορριφεῖσα τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ παρατίθησι. 

4. Καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρ- 

τύρων Διοδώρου καὶ ᾿Ανδρομέδας', 

AYTQ Γ΄. 

ἸΠεργαμηνῶν3 ἐκκλησίας μετὰ τὴν ἄφιξιν Ἰωάννου 

τοῦ θεολόγου καὶ εὐαγγελιστοῦ καθίσταται. Ὃ δὲ 

Πάπυλος διάκονος ὑπὸ τοῦ Κάρπου χειροτονεῖται. 

Κρατηθέντες οὖν παρὰ Οὐαλεριανοῦ * ἀνθυπάτου 

9. — τ δῶσιν S, — ἐπὶ Sa. — ? ἐπιρενομένου Sa. — * (καὶ τοὺς ὄνυχας - ἐκτέμνεται) corr. in marg. S. 

8. — 'AvagapZéuv S, Sa. — ? ἐν πρώτοις Sa. — ὃ ἀπορριφεῖσα Sa. 

4, — ! al. ᾿Ανδρομάχου, cf. Synaxaria selecta. 

1. — ! om. 88, — ? τοῦ add. Sa. — * ἸΤεργαμινιῶν S. — ὁ Οὐαλλεριανοῦ S. 

ρακτωμένοις 15 κατακαίεται τοὺς πόδας. Εἶτα ἀναρτηθεὶς ὀβελίσκοις πυρωθεῖσι σιδηροῖς τὸν νῶτον καὶ 

τὰς πλευρὰς 17 ὑποκαίεται᾽ ἑτέραις δὲ ὃ πάλιν " σούβλαις πεπυρακτωμέναις ὃ τὰς κνήμας κατακαίεται 15 

καὶ ὃ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορυχθεὶς 15 καὶ μαχαίραις ?? κατακοπεὶς τὸ μακάριον τέλος ἀπηνέγκατο. "Avópó- 

viKog δὲ ὁ θεῖος ἐπὶ ξύλου 2: ἀναρτᾶται xoi? σιδηροῖς ὀξέσι τὰς κνήμας χαράττεται καὶ τὰς πλευρὰς 

κατακεντᾶται 22, ἅλατι τὰς ὠτειλὰς 38 ἀνατριβόμενος ?, εἶτα 9 τὴν γλῶτταν ἐκκοπεὶς ὃ καὶ à. χείλη 99. καὶ 

σχεδὸν ὅλον τὸ σῶμα μαχαίραις κατακοπείς, ὁμοίως καὶ αὐτὸς τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθησι 25, — 

8. 4: A. καὶ ᾿Ανδρομάχου. — Fa : 1. 8. 4 (.. ᾿Ανδρομάχου). --- Fb : 1. 8, 4 (... ̓ Ανδρομάχου). --- Β: Ἡ 

ἀνάμνησις τῆς ἁγίας ἑβδόμης συνόδου (Oct. 115). — 1 :ΤΡόβον, Ταράχου καὶ ᾿Ανδρονίκου. Οἱ 

τρεῖς πολύαθλοι μάρτυρες Πρόβος, Τάραχος καὶ ᾿Ανδρόνικος ὑπῆρχον μὲν ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλη- 

τιανοῦ. Χριστιανοὶ δὲ ὄντες καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογοῦντες, ἐκρατήθησαν παρὰ τοῦ τῆς Κιλικίας 

ἄρχοντος. Καὶ πρῶτος μὲν συντριβεὶς τὸ πρόσωπον ὁ Τάραχος, ἀπεκλείσθη εἰς φυλακήν. Δεύτερος δὲ 

τυφθεὶς ὁ ἸΠρόβος καὶ σιδηροδεθεὶς παρεδόθη καὶ αὐτὸς τῇ φυλακῇ. Καὶ τρίτος ὁ ὅγιος ᾿Ανδρόνικος 

τυφθεὶς καὶ τοὺς μηροὺς 37 ξίφει χαραχθεὶς καὶ τὰς πλευρὰς ξεσθεὶς καὶ μετὰ τοῦ ἅλατος ἀνατριβεὶς 

ἐνεβλήθη μετὰ τῶν λοιπῶν εἰς τὴν αὐτὴν. φυλακήν. Εἶτα ἀπὸ Κιλικίας δεθέντες ἤχθησαν εἰς Μοψου- 

εστίαν. Καὶ μὴ πεισθέντες ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, πάλιν ἐβασανίσθησαν, ὁ μὲν Τάραχος τὸ στόμα 

συνθλασθεὶς καὶ τὴν κεφαλὴν ξυρισθείς, ὁ δὲ ᾿Ανδρόνικος τὴν γαστέρα ῥάβδοις τυφθείς, ὁ δὲ Tipógoc ' 

μετὰ σουβλίων πεπυρωμένων τὰς μασχάλας καὶ τὰ ψύα κατακαείς, Καὶ πλείονας τούτων βασάνους 

ὑπομείναντες, ὕστερον ἀπεκεφαλίσθησαν. --- 2. 3. — Ba: 1 (contuli cum F). 3. 2. — Θεοφάνους καὶ 

Θεοδώρου τῶν αὐταδέλφων (— S, Oet. 115). — ΒΡ : Τῆς ἁγίας Z' συνόδου. --- 1. 2. 3. — Θεοφάνους 

καὶ Θεοδώρου. --- T: 1 (— F. —0:1.— 6:1 (— F). — C: 1.9.3. — (Ὁ: 1. 2. 8. (^ouvíxac). — 

σα: 1. 9, 8. --- M:1.83.2. — Mv:1.8.9: — Mb:1.3.2. — Mr: d. 7 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1, add.: καὶ πλησίον τῆς μονῆς τῆς ΤΙεριβλέπτου: — Hi: 1.8 

(Φλωρεντίου καὶ ᾿Αγαθοδώρου). --- P : 1. 8: Τοῦ ἁγίου Μαρτυρόχου 1, Φλωρεντίου πόλεως Θεσσαλο- 

νίκης. — F:i: Κάρπου καὶ ἸΤαπύλου, ᾿Αγαθοδώρου xoi ᾿Αταθονίκης. Οὗτοι οἱ ἅγιοι τοῦ 

Χριστοῦ μάρτυρες ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου βασιλέως καὶ Οὐαλεριανοῦ3 ἀνθυπάτου τῆς ᾿Ασίας, ἰατροὶ τὴν 

τέχνην. Ὧν ὁ μὲν ἅγιος Κάρπος υἱὸς ἦν λιθοτόμου ἱερέως τῶν εἰδώλων, χωρίου λεγομένου Γόρδας. 

ΤΙιστεύσας 3 δὲ εἰς Χριστὸν καὶ βαπτισθεὶς κατέστη ἐπίσκοπος τῆς Περγαμηνῶν ἐκκλησίας μετὰ τὴν 

ἄφιξιν Ἰωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, εἰς βαθὺ γῆρας. ἐληλακώς. Ὃ δὲ ἅγιος ΤΤάπυλος ἦν σεκουνδαρίου 

— τὸ πεπυρωμένοις Ba, — 11 (εἶτα - πλευρὰς) ἀναρτᾶται τὸν νῶτον καὶ τὰς πλευρὰς ὀβελίσκοις πυρωθεὶς Ba. — 18 δια- 
τέμνεται Ba. -- 1? ἐξορύττεται Βα. --- 3 τελευταῖον Βα. — 31 (ἐπὶ E) ξύλῳ Βα, — 383 κατακαΐτηται F. — 38 Ba, ὠτινάς F. — 

39 ἀνατριβεῖς Ba. — 25 ἐκτέμνεται add. Ba. — 3. παρατίθεται Ba. — 51 μικροὺς B. 
. 1 ifo P, lege μάρτυρος. --- ? Οὐαλλεριανοῦ F, Ba. — ? πιστεύσασα F. 
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ἄρχοντος τῆς ᾿Ασίας καὶ ὁμολοτήσαντες τὸν Xpi- 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

στόν, προσεδέθησαν ἵπποις καὶ περιεπάτουν Διοσκόρου. Οὗτος ἤθλησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

ἔμπροσθεν τοῦ ἄρχοντος συρόμενοι πρὸς τὰς Διοκλητιανοῦ, γένος niv! ἕλκων τῆς Κυνοπολι- 

Σάρδεις κἀκεῖ κρεμασθέντες ἐπὶ ξύλων ἐξέοντο 9. τῶν 5 xol τῆς δοκούσης κατὰ τὰς πόλεις τῶν 

Ὁ δὲ Ἀγαθόδωρος δοῦλος ὧν τοῦ ἁγίου ἸΤαπύλου βουλευτῶν ἀξίας ἐπειλημμένος , ἡγησάμενος δὲ τὰ 

καὶ ἀκολουθῶν αὐτῷ, διὰ ῥάβδων ὑπερβολικῶς τοῦ βίου πάντα ὡς σκύβαλα *, ἵνα Χριστὸν μόνον 

τυφθεὶς ἐτελειώθη. Κρεμάμενος δὲ ὁ ἅγιος Κάρπος κερδήσῃ, | παρρησιάζεται καὶ παραστὰς Κουλ- 

ὑπεμειδίασε καὶ ἐρωτηθεὶς παρὰ τοῦ ἄρχοντος᾽ κιανῷ τῷ ἄρχοντι καὶ τοῦτον καταβροντήσας μᾶλ- 

« Τίνος χάριν ἐγέλασας, ὦ Κάρπε;» εἶπεν" «“Ὅτι Xov δὲ καταγελάσας καὶ εἰς οὐδὲν θέμενος τὰς 

» εἶδον τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχάρην.» Εἶτα θωπείας καὶ ἀπειλὰς αὐτοῦ, ἐπειδὴ καὶ πῦρ αὐτῷ 

κἀταβιβασθέντες ἀπὸ τῶν ξύλων, ἐνεβλήθησαν εἰς προσῆγε καὶ τὰ ἐκ πυρὸς στρεβλωτήρια καὶ τὰ 

τὸ πῦρ. Παροῦσα δὲ ἡ ἀδελφὴ τοῦ 5 Tlamólou λοιπὰ τῶν βασάνων εἴδη περιενόει καὶ πάντα 

᾿Αγαθονίκη xoi ἰδοῦσα τὸν ἀδεχφὸν πρὸς τὸ πῦρ ὑπῆρχον εἰς οὐδὲν καὶ ἀνενέργητα, ξίφει τὴν τιμίαν 

ἀνὸδρισάμενον Kol" τὴν γυναικείαν ἀσθένειαν μετὰ αὐτοῦ κάραν ἐκτέμνει. 

τῶν ἱματίων ἀπορρίψασα, ἐφήπλωσε καὶ αὐτὴ 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρ- 

10 

ἑαυτὴν ἐπὶ τοῦ πυρός " καὶ ἀμφότεροι παρέδωκαν τυρὸς Φλωρεντίου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ τῆς 

τὰ πνεύματα αὐτῶν τῷ Κυρίῳ. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν πόλεως Θεσσαλονίκης 1, χριστιανὸς δὲ 5. ὧν καὶ 

σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτῶν μαρτυρείῳ τῷ ζηλωτὴς τοῦ καλοῦ ὕβριζε καὶ διέβαλλεν ἐπὶ 

ὄντι πλησίον Ἑλενιανῶν ὅ. πάντων τοὺς θεοὺς τῶν ἑλλήνων ὃ, Οὕτω δὲ 

— 5 ξέονται Sa, --- 9 ἁγίου add. Sa, — " om. Sa, — ὃ καὶ πλησίον κτλ. add. Sa inter Synaxaria selecta. 

2. — τ τὸ μὲν γένος Sa, — ? Νικοπολιτιῶν Ba, — ὃ ἐπειλημμένας Sa. — Ἐχύβαλα Sa. 

9. — 1 Ocacakuvikng Sa. — ? om. Sa. — ὃ τοὺς τῶν ἑλλήνων θεοὺς Sa. 

τινὸς ἀπὸ Θυαϊείρων- ὃν κατηχήσας ὁ ἅτιος Κάρπος καὶ βαπτίσας, ἐχειροτόνησε διάκονον. Οὗτοι μὴ 

εἴξαντες ταῖς τοῦ βασιλέως παραινέσεσι, τὰς ἱερὰς στολὰς ἐ ἀποδύονται καὶ δεσμευθέντες σύρονται διὰ 

μέσης τῆς πόλεως καὶ προσδεθέντες ἵπποις σύρονται ἐπὶ μιλίοις τριάκοντα καὶ τρισί, μέχρις οὗ τὰς 

Σάρδεις ὅ κατέλαβον" κἀκεῖ τῇ φρουρᾷ ἐναπορρίπτονται ἅμα ᾿Αταθοδώρψ οἰκέτῃ ὑπάρχοντι ΤΤαπύλου, 

θείου ἀττέλου αὐτοὺς ἐνισχύσαντος καὶ παραθαρρύναντος. Καὶ ἕωθεν ὁ μὲν ᾿Αγαθόδωρος ῥάβδοις 

τύπτεται σφοδρῶς, ὡς καὶ τὴν οἰκονομίαν τῶν σπλάγχνων αὐτοῦ φανῆναι πᾶσαν, καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς 

βασάνοις τὸ πνεῦμα ἐπαφῆκε. Κάρπος δὲ καὶ ΤΤάπυλος αὖθις ἵπποις προσδεθέντες συνδραμεῖν ἠναγκά- 

σθησαν ἐπὶ μιλίοις τεσσαράκοντα ἕως τόπου λεγομένου Σάρας. Ὑπὸ δὲ θείου ἀγτέλου ἐνδυναμωθέντες, 

πάλιν ἠλάσθησαν μέχρι ἸΤεργάμου βαρούμενοι τοῖς κλοιοῖς. Ἐκεῖσέ τε πάλιν ἀχθέντες ῥάβδοις κατεξάν- 

θησαν καὶ τῇ φρουρᾷ ἀπερρίφθησαν᾽ ὅτε καὶ τοῦ ἀνθυπάτου σύνεδρος Κουλκιανὸς τὸν πηρωθέντα 

ὀφθαλμὸν ὑγιασθεὶς ἐπίστευσεν. Ὃ δὲ ἸΤάπυλος πάλιν δεσμεῖται πόλοις τέσσαρσι καὶ εἰς ὕψος αἴρεται 

καὶ λίθοις βάλλεται, ἀβλαβὴς διαμείνας. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀχθέντες οἱ μάρτυρες ἅμα ὕπτιοι ἐπὶ τῶν τριβό- 

Àuv σύρονται, ἄνωθεν τυπτόμενοι καὶ θηρίοις βορὰ 5 ῥιπτόμενοι. Ὅτε καὶ λέων ἀνθρωπίνῃ φωνῇ 

φθεγτόμενος * καὶ ὠρυόμενος διεκώλυε τοὺς διώκτας τῆς τοιαύτης ὠμότητος. Οἵ δὲ βύσαντες τὰ ὦτα, 

κρηπῖσιν αὐτοὺς σιδηραῖς καθηλώσαντες καὶ ξύλοις προσδήσαντες ἐν τῇ τῆς ἀσβέστου καμίνῳ ἐναπέρ- 

ριψαν" ἔνθα καὶ fj τοῦ ἁγίου ΤΤαπύλου ἀδελφὴ ᾿Αγαθονίκη εὐξαμένη συνεισῆλθεν αὐτοῖς. Ἐπεὶ δὲ τὸ 

πῦρ καταρραγέντος ὑετοῦ ἐσβέσθη, αὐτοὶ ἄφλεκτοι koi ἀβλαβεῖς διαμείναντες, ξίφει τὰς κεφαλὰς 

9 — Fa:1.9.— Fb:1.2. — B:1.3. -Ba:1:Káprov xoi Παπύλου xoi τῶν 

ριανοῦ 5 ἀνθυπάτου Ασίας, ἰατροὶ 
ἀπετμήθησαν. 

σὺν αὐτοῖς. Οὗτοι οἵ riot ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου βασιλέως καὶ Οὐαλε 

τὴν τέχνην. Ὧν ὁ μὲν ἅὅτιος Κάρπος πιστεύσας εἰς Χριστὸν καὶ βαπτισθεὶς ἐπίσκοτέος τῆς Περγαμηνῶν 

ἐκκλησίας μετὰ τὴν ἄφιξιν ᾿ωάννου τοῦ εὐαττελιστοῦ καὶ θεολόγου καθίσταται. *O δὲ ἅγιος Πάπυλος 

παρὰ Κάρπου τὸ ἅγιον βάπτισμα λαβὼν διάκονος κεχειροτόνηται. “Ὅθεν διωγμοῦ κατὰ χριστιανῶν 

πνεύσαντος, συλλαμβάνονται καὶ δεσμευθέντες διὰ μέσης τῆς πόλεως σύρονται καὶ ἵπποις προσδε- 

θέντες ἐπὶ τρισὶ καὶ M μιλίοις σύρονται αὖθις καὶ τῇ φρουρᾷ ἀπορριφέντες σὺν ᾿Αγαθοδώρῳ τοῦ ἁγίου 

ΠΠαπύλου οἰκέτη ὑπὸ θείου ἀγγέλου παραθαρρύνονται. Καὶ ἕωθεν ὃ μὲν Ἀγαθόδωρος ῥάβδοις σφοδρῶς 

τύπτεται ἐπὶ τοσοῦτον, ἕως τὸ πνεῦμα Θεῷ ἐπαφίησιν. Κάρπος δὲ καὶ Πάπυλος αὖθις ἵπποις προσδε- 

θέντες, συνδραμεῖν ἠναγκάσθησαν ἐπὶ μιλίοις μ΄. Ὑπὸ δὲ θείου ἀγγέλου ἐνδυναμωθέντες, ἠλάθησαν 

μέχρι ἸΤεργάμου βαρούμενοι κλοιοῖς, ἐκεῖσέ τε ῥάβδοις καταξανθέντες φρουρᾷ ἀπορρίπτονται. “Ὅτε καὶ 

ὃ τοῦ ἀνθυπάτου σύνεδρος Κουλκιανὸς" τὸν πηρωθέντα ὀφθαλμὸν ὑγιασθεὶς ἐπίστευσεν. Καὶ ὁ ΤΠάπυλος 

πόλιν πάλοις τέσσαρσι δεσμευθεὶς καὶ εἰς ὕψος ἀρθεὶς λίθοις βάλλεται. Καὶ μετὰ ταῦτα ὕπτιοι ἐπὶ τῶν 

τριβόλων ἄμφω σύρονται καὶ ἄνωθεν ῥάβδοις τυπτόμενοι θηρίοις εἰς βορὰν βάλλονται, ἑνὸς τῶν 

θηρίων ἀνθρωπίνως φθετξαμένου. Ἔπειτα κρηπῖσιν αὐτοὺς σιδηραῖς καθηλώσαντες xoi ξύλοις προσδή- 

σαντες ἐν τῇ τοῦ ἀσβέστου καμίνῳ “ἐναπέρριψαν, ἐν f) ̓ Αγαθονίκη fi τοῦ ἁγίου Τ]απύλου ἀδελφὴ 

εὐξαμένη συνεισῆλθεν αὐτοῖς, Ἐπεὶ δὲ τὸ πῦρ καταρρατέντος ὑετοῦ ἐσβέσθη, αὐτοὶ ἄφλεκτοι καὶ 

ἀβλαβεῖς διαμείναντες, ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. --- 8, — Bb : 1.2. — Σιλβανοῦ (Oct. 145). — 

T:i(—F.—0:1.—G:1(—F)-—0:1.3 (φλωρεντίου ἐπισκόπου Θεσσαλονίκης καὶ τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος ᾿Αγαθοδώρου). --- Cb : 1. 8 (Φ. καὶ "Ayagobdipov). — Ce: 1. 8 (Φ. ."A). — M: 1.9. — 

4 τολὰς F. — ? Σάρδης F. — ὃ βορρᾶ F. — ? φθεγόμενος F. — ὃ Οὐαλλεριανοῦ Ba. —  Σκουλικιανὸς Ba. 
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ποιῶν. ἐκρατήθη παρὰ τοῦ τῆς χώρας ἡγεμόνος, ξέεται" καὶ πυρὰς ἀναφθείσης μεγάλης, ἐμβάλ- 

καὶ ἐρωτηθεὶς καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας τύπ- λεται εἰς αὐτήν’ καὶ ἐν αὐτῇ εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ 

τεται σφοδρῶς“ εἶτα κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου καὶ ᾿ τελειοῦται. Ν 

ΜΗΝΙ. TQ ΑΥ̓ΤΩ IA". 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ναζαρίου, φρουρᾷ τίθεται. Εἶτα ἐκεῖθεν ἀπολυθεὶς ἔρχεται 

Γερβασίου, Πρωτασίου xoi Κελσίου. Οὗτοι μετὰ τοῦ Κελ!σίου εἰς τὰς πόλεις τοῦ Τιβερέως * 

oi ἅγιοι μάρτυρες ὑπῆρχον ἐπὶ Νέρωνος τοῦ εὐαγγελιζόμενος τὸν Χριστόν. Καὶ αὖϑις ὑπὸ τοῦ 

βασιλέως ἐν τῇ Ῥώμῃ, μετὰ τὴν τελείωσιν τῶν Νέρωνος συλλαμβάνεται καὶ δεσμεῖται καὶ θηρίοις 

ἁτίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Καὶ 6 μὲν ἐκδίδοται, καὶ πάλιν τὴν Μεδιολάνων καταλαβὼν 

1τ0ὺ ἅγιος Ναζάριος πατρὸς ἦν εὐτενοῦς καὶ πλουσίου, εὑρίσκει ἔτι περιόντας ἐν τῇ φυλακῇ τοὺς ἁγίους 

ᾧ ὄνομα ᾿Αφρικανός, xoi Τερπετούας μητρός, Γερβάσιον καὶ ΤΙρωτάσιον, Καὶ παραπέμπεται ἐν 

ἀμφοτέρων Ῥωμαίων, χειραγωτηθέντων πρὸς τὴν Ῥώμῃ παρὰ ^AvouMvou, ἔνθα σωτηρίας γίνεται 

εἰς Χριστὸν πίστιν παρὰ τοῦ μεγάλου ἀποστόλου αἴτιος τῷ πατρὸς αὐτοῦ πατρί, καὶ εἰς Μεδιόλανα 

Πέτρου. Βαπτίζεται δὲ ὁ ἅγιος Ναζάριος ὑπὸ Λίνου ὑποστρέψας τέμνεται τὴν κεφολὴν ἅμα τοῖς ἁτίοις 

15 ἐπισκόπου Ῥώμης διαδόχου γενομένου τοῦ ἁγίου Γερβασίῳ, Πρωτασίῳ xoi Κελσίῳ, ὄντι καθ᾽ ὃν ἐμαρ- 

Tiérpou. Ἐν δὲ τῷ εἰκοστῷ χρόνῳ τῆς ἡλικίας τύρησεν χρόνον ὡσεὶ ἐτῶν ἐννέα καὶ μηνῶν ἑπτά δ. 

αὐτοῦ, ἀπήει διὰ τῶν πόλεων Ἰταλίας * κηρύσσων 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

τὸν Χριστόν" καὶ πολλοὺς εἰς τὴν πίστιν ἐνάγων Σιλβανοῦ. Ὃς ὥρμητο μὲν τῆς Γαζαίων, ἀνὴρ 

καὶ παρασκευάζων βαπτίζει. Διὰ δὲ χρόνων δέκα πρᾶος καὶ τὴν πίστιν ἀκέραιος, πρεσβύτερος τῆς 

20 κατήντησεν εἰς πόλιν λετομένην Πλακεντίαν, ἔνθα κατὰ Γάζαν ἐκκλησίας. Οὗτος ἐπὶ τῆς βασιλείας 

κατέλαβε τὸν ἅγιον ΤΙρωτάσιον καὶ Γερβάσιον Διόκλητιανοῦ παραστὰς ἐπὶ τοῦ 1 Καισαρέων 

βεβλημένους ἐν τῇ φυλακῇ ὑπὸ ᾿Ανουλίνου τοῦ δήμου, μαστίζεται πικρῶς καὶ τὰς πλευρὰς κατα- 

ἄρχοντος διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν. Τύπτεται οὖν ξέεται:᾽ εἶτα ἐπὶ τῶν ἐν Ζωόροις τοῦ χαλκοῦ μετάλ- 

παρὰ τοῦ αὐτοῦ ὃ ἄρχοντος καὶ τῆς πόλεως ἐκδιώ- λων καταδικασθείς, ἐπισκοπικῆς λειτουργίας παρὰ 

25 κεται. Καταλαβὼν δὲ πόλιν τινὰ τῶν Γαλλιῶν λετο- τῶν πιστῶν ἀξιοῦται. Μετὰ δέ τινα χρόνον διὰ τὸ 

μένην Κείμελιν, προσλαμβάνει τὸν ἅγιον Κέλσιον βαθὺ τῆρας καὶ τὴν ἀσθένειαν --- ἦν γὰρ παντελῶς 

ἔτι τριετῆ ὄντα παῖδα, παρὰ τῆς μητρὸς αὐτῷ τεταριχευμένος — ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη ? 

προσαχθέντα, καὶ παρὰ Δεινοβάου τοῦ ἄρχοντος ἐν καὶ οὕτως τὸ τέλος τοῦ μαρτυρίου ἐδέξατο. 

5 

MHNI TQ ΑὙΤΩ Ε΄. 

90 1. ᾿Ἄθλησις τοῦ ἁτίου ἱερομάρτυρος Λουκια- αὐτοῦ τελευτήν, πάντα τὰ αὐτοῦ διαδοὺς πτωχοῖς, 

νοῦ πρεσβυτέρου ᾿Αντιοχείας. Οὗτος ἦν ἐξ Ἄντιο- προσήδρευε τῇ ἐκκλησίᾳ, μόνῃ τῇ ἀναγνώσει τῶν 

χείας τῆς μεγάλης, εὐσεβῶν γονέων ἱ, ἐπὶ τῆς θείων λογίων καὶ τῇ μελέτῃ τῶν τραφῶν ἀπασχο- 

βασιλείας Διοκλητιανοῦ. Μετὰ δὲ τὴν τῶν γονέων λῶν ἑαυτόν. Τῇ δὲ τούτων ἀσκήσει πολλοὺς Ἰου- 

4..---τ (οἱ - μάρτυρες) om. Sa. — ? Ἰτταλίας S. — *om. Sa. — * Τιβέριος S, Τιβερίου .58, Τιβερέιως in Passione 

35 SS. Nazarii, ele., Savio, p. 36. — ὃ τῷ πρὸς πατρὸς αὐτῷ πατρὶ S, Sa. — * τελεῖται δὲ κτλ. add. Sa, inter Synaxaria 

selecta. 
2. — ! «àv add. Sa. — ? ἀφαιρεῖται Sa. 

1, — ! υἱὸς add. Sa. 

Νικήτα πατρικίου (Ot. 62). — Βενιαμὶν διακόνου (Scpt. 5?, Mart. 818). — Mv : 1, 8, 2. — Νικήτα. — 

40 Βενιαμίν. — Τοῦ &ríou μάρτυρος "Avrrróvou διὰ πυρὸς τελειωθέντος. — Mb: 1. 8. 9 (Διοσκορίδους, 

sed in versiculo Auógkopoc). — Νικήτα. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1, add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν μνήμη ἐν τῇ μονῇ τῆς Κρονίκης τῇ 

οὔσῃ πλησίον τοῦ ἁγίου. Θεοδώρου ἐν τῷ Σκαφειδίῳ. --- 2.—H: 1. P:Í-——*:12.—Fa: 

1. 8: Σιλβανοῦ παθόντος ὀγδόῳ ἔτει τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς διωγμοῦ, ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ 

45 Μαξιμιανοῦ. Οὗτος ὥρμητο μὲν ἀπὸ τῆς Γαζαίων χώρας, ἀνὴρ πρᾶος, τὴν γνώμην εἰλικρινέστατος, τῇ 

πίστει ἀκέραιος, πρεσβύτερος τῆς κατὰ Γάζαν ἐκκλησίας, τηραλέος τὴν ἡλικίαν. Οὗτος παραστὰς ἐπὶ 

τοῦ Καισαρέων δήμου, μαστίζεται- καὶ τὰς πλευρὰς καταξέεται" εἶτα ἐπὶ τῶν ἐν Ζωόροις τοῦ χαλκοῦ 

μετάλλου καταδικασθείς, ἐπισκοπικῆς λειτουργίας παρὰ τῶν πιστῶν ἀξιοῦται" μετὰ δέ τινα χρόνον, διὰ 

τὸ βαθὺ γῆρας καὶ τὴν ἀσθένειαν --- ἦν γὰρ τεταριχευμένος --- ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη᾽ καὶ οὕτως 

50 τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. Fb: 1.2. B:1.— Ba: 1. — Διοσκόρου (Ξε S, Oct. 185). — 

2(—S) — ΒΡ : 1. — T:1. — O:1. — α : 1, mutil. — €:1.—Cb:1, — Ce: 1.— M: 1.2. — 

Πέτρου τοῦ xoi Αὐσελάμου (Oct. 152), — Mv: 1. — Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ (Ian. 155). — 2. — TTérpoc. — 

ΜῈ: 1, 2, — ΤΤέτρου. — Βενιαμὶν διακόνου (Sept. 55). — Mr : 1. — Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ. 

SYNAXARÍIA SELECTA. Sa : 1.2.2. — H: 1. ὃ, — P : 1: Λουκιανοῦ πρεσβυτέρου ἐξ 

55 "Avrtoxelag τῆς μεγάλης ἐπὶ Διοκλητιανοῦ ... κατέλιπεν eig τὴν Νικομηδείων ἐκκλησίαν βίβλους τρισὶν 

σελιδίοις γεγραμμένας παλαιάν τε καὶ νέαν διαθήκην" ὅστις αἱμοκτονεῖται ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ 

τελευτᾷ. -- 8 : Σαβίνου ἐπισκόπου ἐν τῷ ἁγίῳ Μωκίῳ. --- Ἐ' : 1.2. — Fa: 1, mutil. — Fb:1.2, — 
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δαίους καὶ ἕλληνας ἐπεστόμιζε, καὶ πολλοῖς 

γέγονε τῆς εἰς Χριστὸν διδάσκαλος πίστεως. "Qv 

oi μὲν ἱεραρχικῆς. τιμῆς ἠξιώθησαν, οἱ δὲ τῷ τοῦ 

μαρτυρίου στεφάνῳ κατεκοσμήθησαν, ὑπὸ τοῦ 

ἁγίου Λουκιανοῦ ὑπαλειφόμενοι πρὸς ἀμφότερα. 

Καταλιπὼν δὲ τὴν οἰκείαν καὶ τὴν Νικομήδους 

καταλαβών, ἔνθα ὁ Διοκλητιανὸς τοὺς μὴ πειθομέ- 

νους αὐτῷ ? ἀλλὰ τὸν Χριστὸν ὁμολογοῦντας παν- 

τοίως énpdiper καὶ ἐλωβᾶτο, ἐπεὶ πολλοὺς εὗρε | 

καταρρωδήσαντας καὶ δειλίᾳ τὴν εὐσέβειαν mpoe- 

μένους, ἐπιρρώσας τοῦ μαρτυρίου ἀντέχεσθαι 

ἔπεισεν, οἵ καὶ στεφανῖται ταῖς αὐτοῦ παραινέσεσιν 

ἀπεδείχθησαν. Τοσοῦτον δὲ γέγονεν ὑπὲρ ἄνθρω- 

πον ἐκ τῆς εἰς ἄκρον ἀρετῆς καὶ ἀσκήσεως, ὥστε 

τὴν πόλιν περιερχόμενος ὁ οἷς μὲν ἤθελε θεωρητὸς 

ἦν, τοῖς δὲ λοιποῖς ἀθεώρητος. ΠΕερὶ τούτου μαθὼν 

ὃ Διοκλητιανὸς καὶ αἰσχυνθεὶς εἰς πρόσωπον 

ὀφθῆναι αὐτῷ, μήποτε πρὸς αὐτοῦ ἐλεγχθείη διὰ 

τὸ κρατεῖν αὐτὸν ἐν τοῖς λόγοις, ὑπὸ παραπε- 

τάσματι διηλέγχθη αὐτῷ" καὶ γνοὺς τὸ τῆς γνώμης 

αὐτοῦ ἀμετάθετον, μακρὸν αὐτῷ καταδικάζει λιμόν. 

Ἐπὶ πολλὰς οὖν ἡμέρας ἀπόσιτος γεγονὼς καὶ 

τροφῆς μὴ μεταλαβὼν ἀπεκαρτέρησεν ἐν αὐτῇ τῇ 

φρουρᾷ, καταλιπὼν τῇ Νικομηδέων ἐκκλησίᾳ ὅ 

βίβλον γεγραμμένην σελίσι τρισσαῖς, πᾶσαν τὴν 

παλαιὰν καὶ νέαν διαθήκην περιέχουσαν: ἤσκητο 

γὰρ 6 ἅγιος καὶ εἰς κάλλος γράφειν καὶ σοφῶς 

ἐξελληνίζειν καὶ ἐφερμηνεύειν τὰ θεῖα, Καὶ τὰρ, ἀπὸ 

τοῦ ἑβραϊκοῦ τῆς παλαιᾶς γραφῆς πάσης εἰς τὸ 

ἑλληνικὸν ἑρμηνεῖαι ἑπτά εἰσι. Καὶ πρώτη μέν ἐστιν 

fj τῶν ἑβδομήκοντα ἑρμηνευτῶν᾽ οἵ ἑβραῖοι ὄντες 

ἐξελέγησαν ἀπὸ ἑκάστης φυλῆς ἕξ καὶ ἑρμήνευσαν 

τὴν θείαν γραφὴν ἐπὶ βασιλέως ἸΤτολεμαίου 5 τοῦ 

Φιλαδέλφου. Δευτέρα ἐστὶν ἡ τοῦ ᾿Ακύλα, Οὗτος 

ἀπὸ Σινώπης τοῦ ΤΤόντου ὑπάρχων καὶ ἕλλην ὧν 

ἐβαπτίσθη ἐν Ἱεροσολύμοις. Μετήει δὲ τὴν ἀστρο- 

νομίαν- πολλὰ δὲ παρὰ τῶν χριστιανῶν νουθετού- 

μενος ἀποστῆναι ταύτης καὶ μὴ συνιών, ἐπείπερ 

αὐτῷ παρὰ τούτων ἐκλείσθησαν 7 αἱ πύλαι τῆς 

. ἐκκλησίας, μανεὶς ὁ ἄθλιος ὃ καὶ διὰ τοῦτο. τὸν 

χριστιανισμὸν ἀθετήσας καὶ τοῖς Ἰουδαίοις προσ- 

δραμών, ἡρμήνευσε. καὶ αὐτὸς τὴν θείαν γραφὴν 

διεστραμμένῳ λογισμῷ ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ βασιλέως 

τοῦ λεπρωθέντος. Τρίτη ἑρμηνεία ἐστὶν ἡ τοῦ 

Συμμάχου. Οὗτος Σαμαρείτης ὧν καὶ μὴ τιμηθεὶς 

ὑπὸ τοῦ ἰδίου λαοῦ ὡς φύλαρχος", Ἰουδαίοις 

προστρέχει, καὶ ἐκ δευτέρου περιτέμνεται καὶ πρὸς 

διαστροφὴν τῶν Σαμαρειτῶν ἑρμηνεύει καὶ αὐτὸς 

τὴν θείαν γραφὴν ἐπὶ Σευήρου τοῦ βασιλέως, 

Τετάρτη ἐστὶν fj τοῦ Θεοδοτίωνος τοῦ ᾿Εφεσίου. 

Οὗτος τῆς αἱρέσεως Μαρκίωνος τοῦ ἸΤοντικοῦ 

ὧν μηνιῶν τοῖς τῆς αἱρέσεως αὐτοῦ ἡρμήνευσε 

καὶ αὐτὸς ἐπὶ Κομμόδου 19 τοῦ βασιλέως" πρὸς 

διαστροφὴν τῆς αὐτοῦ αἱρέσεως. Ἧ πέμπτη 

ἑρμηνεία ἐν πίθοις εὑρέθη κεκρυμμένη ἐπὶ Καρακά- 

λου τοῦ βασιλέως ἐν Ἱεριχῷ. Ἡ ἕκτη ἑρμηνεία καὶ 

αὐτὴ 11 ἐν πίθοις εὑρέθη κεκρυμμένη T? ἐπὶ Ἄλεξάν- 

δρου τοῦ Μαμαίου παιδὸς ἐν Νικοπόλει τῆς προσ- 

ἀρκτίου 13, Ἥ ἑβδόμη ἑρμηνεία ἐστὶν τοῦ ἁγίου 

Λουκιανοῦ τοῦ μέγάλου ἀσκητοῦ καὶ μάρτυρος, 

ὅστις καὶ αὐτὸς ταῖς προτεγραμμέναις ἐκδόσεσι 

καὶ τοῖς ἑβραϊκοῖς ἐντυχὼν καὶ ἐποπτεύσας μετὰ 

ἀκριβείας τὰ λείποντα ἢ καὶ περιττὰ τῆς ἀληθείας 

ῥήματα καὶ διορθωσάμενος ἐν τοῖς οἰκείοις τῶν 

— αὐτὸν S. — 9? κατορρωδήσαντας 88. --- ὁ διερχόμενος Sa. — 5 τὴν Νικομηδέων ἐκκλησίαν Sa, — δ ΤΙτωλεμαίου S, — 

" αἱ κλείσθησαν S. — 8 ἄθεος Sa. —.? φίλαρχος Sa. — 1? Κομώδου S, Sa. — 1' καῦ αὐτὴ om. Sa, — 13 κεκριμένη καὶ 

αὐτὴ S. — 13 πρὸς ἀρκτίους S, (παιδὸς - "Apkriouc) om. Sa. 

B:1.3.— Ba : inc. mutil. 3. — 2: ΤΤέτρου τοῦ ᾿Αβεσσαλώμ. Ὃς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ 

καὶ Μαξιμιανοῦ, ἀνὴρ ἀνδρεῖος καὶ ἀκμάζων τὴν ψυχήν, νέος καὶ ῥωμαλέος τῷ σώματι, ὁρμώμενος ἀπὸ 

κώμης ᾿Ανέας ὁρίου Ἐλευθεροπόλεως: πλεῖστα ἀνδρισάμενος ἐν τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείᾶς ἄθλοις καὶ πάντων 

καταφρονήσας τῶν ἐπιγείων θῦμα εὐπρόσδεκτον τῷ Θεῷ ἐγένετο τὸν διὰ πυρὸς τελέσας ἀγῶνα, — 

ΒΡ: 1.8. 8 : τῶν ἁγίων μαρτύρων ἸΤέτρου καὶ ᾿Αβεσάλαμος. --- T : 1. — O : 1. — ἃ: deest. 6:1. 

3. Cb:1.3. Ce : 1.3. M:1. "AOhngig μοναχοῦ τινος καὶ μάρτυρος καὶ διήγησις 

ὠφέλιμος, Μοναχός τις ἦν ἐν Tj? Σκήτει, ὑπείκων πατρὶ ἐπὶ χρόνους τινάς, Οὗτος φθόνῳ τοῦ ? 

δαίμονος τῆς ὑπακοῆς ἐκπεσὼν ἐξῆλθε, χωρὶς αἰτίας τινὸς ἐπιβλαβοῦς, ἀπὸ τῶν χειρῶν τοῦ γέρον- 

τος, καταφρονήσας καὶ τοῦ ἐπιτιμίου, ἐπιτιμηθεὶς διὰ τὴν τῆς ὑπακοῆς ἀθέτησιν. -Κατελθὼν δὲ ἐν 

᾿Αλεξανδρείᾳ τῇ πόλει, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ ἐκεῖσε ἄρχοντος, ἀποδυθεὶς καὶ τὸ μοναχικὸν σχῆμα, ὡς 

κατεπείγοντος αὐτὸν θῦσαι τοῖς εἰδώλοις. Ὡς δὲ οὐδ᾽ ὅλως εἶχε τοῦτον καταπειθῆ, βουνεύροις μὲν 

πρῶτον ἔτυψεν ἀφειδῶς εἶθ᾽ οὕτως τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ξίφει ἀποτμηθῆναι ἀπεφήνατο *. "Ov. καὶ 

λαβόντες οἱ παριστάμενοι, ἀπέτεμον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, τὸ σῶμα αὐτοῦ 9 ἔξω τῆς πόλεως ῥίψαντες 

τοῖς κυσί, Τοῦτον φιλόχριστοί τινες, νυκτὸς καταλαβούσης, ἀνελάβοντο καὶ μύροις δ καὶ ὀθονίοις εἷλή- 

σαντες, ἔθεντο ἐν τλωσσοκόμῳ καὶ ἀπέθεντο ὡς μάρτυρα ἐν τῷ τοῦ ναοῦ θυσιαστηρίῳ, Ἐπιτελου- 

μένης οὖν τῆς θείας μυσταζωγίας καὶ τοῦ ἱεροκήρυκος ἀναβοῶντος τὸ « “Ὅσοι κατηχούμενοι 

» προέλθετε, οἱ κατηχούμενοι προέλθετε' » πάντων ὁρώντων αὐτομάτως τὸ γλωσσόκομον ἐξήρχετο 

ἄνευ ἀνθρωπίνης χειρός" καὶ ἔμενεν ἐν τῷ νάρθηκι τῆς ἐκκλησίας ἄχρι τῆς ἀπολύσεως" καὶ πάλιν 

αὐτομάτως εἰσερχόμενον ἵστατο; ἐν ᾧ xol? ετυπώθη " τόπῳ ἵστασθαι. Τοῦτο γινόμενον ἐξέπληττε 

τοὺς ὁρῶντας. Τοῦτο ὃ ἀναμαθὼν καί τις τῶν μεγάλων", ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ περὶ τούτου, καὶ ταχεῖαν τὴν 

λύσιν ἐδέξατο. Ἄγγελος γὰρ ἐπιστάς φησι πρὸς αὐτόν᾽ « Τί ἔκθαμβος γέγονας ἐπὶ τῷ γενομένῳ 19; οὐκ 

» ἔλαβον οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, ὡς οἶσθα, ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν καὶ ἐξ αὐτῶν πάλιν οἵ 

» καθεξῆς μαθηταὶ τούτων; Οὗτος οὖν ὁ τὸ αἷμα αὑτοῦ ὑπὲρ Χριστοῦ ἐκχέας ἀδελφὸς καὶ ἐν τῷ 

1! ὠφέλιμος διήγησις Mv. — ? om. Mv. — ? μισοκάλου add. My. — ὁ προσέταξεν Mv. — 5 τούτου M. — 9 μυρίοις M. 

Ταπροετοπώθη Mv. — * ὅπερ Mv. — 9 εὐδιακρίτων Mv. — 15 γεγενημένῳ Mv. 

10 

EU 

60 

f. 56. 

5 

10 

1 

20 

90 

Matth. 27,64. 

141 | : MENSIS OCTOBER 142 

γραφῶν τόποις ἐξέδοτο τοῖς χριστιανοῖς ἀδελφοῖς" 

ἥτις μετὰ τὴν ἄθλησιν καὶ μαρτυρίαν αὐτοῦ καὶ 

μετὰ τὸν διωγμὸν τὸν γενόμενον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 

καὶ Μοξιμιανοῦ τῶν τυράννων 16 εὑρέθη ἐν Νικο- 

μηδείᾳ ἤγουν 15 τὸ ἰδιόχειρον αὐτοῦ τῆς ἐκδοχῆς 

βιβλίον ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ μετάλου βασιλέως 

παρὰ Ἰουδαίοις ἐν τοίχῳ πυργίσκου περικεχρι- 

σμένῳ κονιάματι εἰς διαφύλαξιν. Τελεῖται δὲ ἡ 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ 15 

τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μωκίου, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου TTérpov 

τοῦ καὶ Ἀβεσαλιὺὺμ !, ἀθλήσαντος ἐν Exru? ἔτει τοῦ 

καθ᾽ ἡμᾶς διωγμοῦ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμια- 

νοῦ, Οὗτος ὑπῆρχεν ἀνὴρ ἀνδρεῖος, ἀκμάζων τὴν 

ψυχήν, νέος δὲ καὶ ῥωμαλέος τῷ σώματι, ὁρμώ- 

μενος ἀπὸ κώμης ᾿Ανοίας ὃ ὁρίου ᾿Ελευϑεροπό- 

MHNI T9 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λογγίνου τοῦ 

ἑκατοντάρχου. Ὃς ἦν ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος ἐκ 

τῆς χώρας τῶν Καππαδοκῶν. Οὗτος σὺν τῷ 

Πιλάτῳ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ διάγων, ἑκατοντάρχης 

ὑπάρχων καὶ προσταχθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ ὑπηρετῆσαι 

τῷ πάθει τοῦ Χριστοῦ καὶ φυλάξαι τὸν τάφον μετὰ 

τῆς κουστωδίας, ἥτις ἐστὶ τάγμα στρατιωτικόν, 

ἰδιὺν τὰ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ γενόμενα 

θαύματα, τὸν σεισμόν, τοῦ ἡλίου τὸν σκοτασμόν, 

τοὺς ἀνοιγέντας τάφους, τοὺς ἐτερθέντας νεκρούς, 

τὰς σχισθείσας πέτρας, ἀνεβόησεν" « ᾿Αληθῶς 

» Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος.» Ὥς δὲ καὶ τὸν τάφον 

λέως" πλεῖστα ἀνδρισάμενος ἐν τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας 

ἄθλοις καὶ πάντων καταφρονήσας τῶν ἐπιγείων, 

θῦμα εὐπρόσδεκτον ἐγένετο τῷ Θεῷ, τὸν διὰ 

πυρὸς τελέσας ἀγῶνα. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Σαβίνου 

τοῦ ἐπισκόπου. Ὁ μακάριος Σαβῖνος διὰ τὴν ὑπερ- 

βάλλουσαν αὐτοῦ ἀρετὴν γέγονε πρότερον ἐπίσκο- 

Toc εἶτα τοὺς θορύβους ἀπολιπιὼν | διὰ τὸ τῆς 

ἡσυχίας καλόν, καὶ μακρύνας φυγαδεύων ἐν ταῖς 

ἐρήμοις, τοσοῦτον ἠγωνίσατο πρὸς ἀρετὴν ὡς καὶ 

χαρισμάτων ἀξιωθῆναι πολλῶν, xol * νόσους ἀπε- 

λαύνειν, λεπροὺς καθαρίζειν 5, δαίμονας διώκειν, ἔτι 

δὲ καὶ προλέγειν τὰ μέλλοντα" καὶ πολλοὺς διὰ τῆς 

διδασκαλίας ὠφελήσας ὅ, ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη, τὸ 

μὲν πνεῦμα ὁ παραδοὺς τῷ Κυρίῳ, τὸ δὲ σῶμαδ τῇ 

συγγενεῖ γῇ, ἔτι καὶ νῦν ἰάματα τοῖς πιστοῖς παρέχων 

AYT9 ἰς΄. 

φυλάττων σὺν τοῖς * ὑπ᾽ αὐτὸν στρατιώταις ὅ, τὴν 

ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἐπληροφορήθη, ἀποσεισά- 

μενος τὰ διδόμενα αὐτῷ ἀρτύρια παρὰ τῶν "lov- 

δαίων ἐπὶ διαβολῇ τῆς τοῦ ὁ Χριστοῦ ἀναστάσεως, 

καταλιπὼν τὴν ὑποκειμένην αὐτῷ στρατείαν καὶ 

τὴν οἰκείαν χώραν καταλαβὼν 5 μεθ᾽ ἑτέρων δύο 

στρατιωτῶν, οἵ καὶ ὕστερον σὺν αὐτῷ ἐμαρτύρη- 

Gavy$, ἀποστολικῶς τὸν Χριστὸν Θεὸν ἀνεκήρυττεν. 

^O μαθόντες οἱ Ἰουδοῖοι καὶ τὸν ἸΤιλάτον xpnuó- 

τῶν δόσει καὶ ἑτέριων πλειόνων ὑποσχέσει ὑποσύ- 

ρᾶντες, πείθουσι γράψαι κατ᾽ αὐτοῦ πρὸς Τιβέριον 

ὅτι" Λογγῖνος καταλιπὼν τὴν οἰκείαν στρατείαν 

90 — τὸ βασιλέων Sa, — 15 ἤτοι Sa. — 16 ἐν τῷ μαρτυρείω αὐτοῦ Sa. 

9.— τ Αὐσελάμου infra ad d. 11 ianuarii, n. 3, Αψέλαμος dicitur apud. EusEguM, Mart. Palaest, X. — ? Sa, &a- 
κισχιλιοστῶ S. Cf. B. Vrorer, Die Palüstinischen Mártyrer; p. 71. — ὃ Avéag Sa. 

8. — 1 om. Sa. — ? καθαιρεῖν Sa. — ? (καὶ - ὑφελήσας) πολλοὺς bé ὠφελήσας διὰ τὰς διδασκαλείας αὐτοῦ Sa. — 
* αὐτοῦ add. Sa. — ὃ τίμιον αὐτοῦ λείψανον Sa, — ὁ παρέχων τοῖς πιστοῖς Sa. 

95 1.- τὧν add. Sa. — ? μετὰ τιῦν Sa. — * στρατιωτῶν Sa. — * τοῦ supra lin. Sa. — (καταλιπὼν - καταλαβὼν) om. 

8a. — ὃ καταλιπιὼν αὐτίκα τὴν ἐπικειμένην αὐτῷ στρατείαν καὶ τὴν οἰκείαν χύραν καταλαβιὼν add. Sa, — T ὡς ὁ Sa. 

» θυσιαστηρίῳ μὴ συγχωρούμενος κεῖσθαι, τῆς προσφορᾶς τελουμένης, ὑπὸ τοῦ * ἀγγέλου διώκεται 

» ἄχρι τοῦ νάρθηκος. Τοῦ δεῖνα 1: γὰρ τοῦ συνασκητοῦ σου τῆς ὑπακοῆς ἐκτμηθεὶς 12 ὡς μαθητὴς αὐτοῦ 

» γεγονὼς καὶ εὐλόγως δεσμευθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐκεῖθεν ἀπανίσταται δεδεμένος" καὶ ὡς μὲν μάρτυς τὸν 

40.» στέφανον ἔλαβεν' ὡς δὲ τὸν δεσμὸν ἔχων οὐ συγχιυρεῖται ἔνδον κεῖσθαι, τῆς προσφορᾶς τελουμένης, 

» εἰ μὴ ὁ δήσας λύσει αὐτόν.» Ταῦτα μεμαθηκὼς ὁ θεῖος πρεσβύτης, λαβὼν τὴν ῥάβδον ἀπῆλθε πρὸς 

τὸν ἀσκητήν’ καὶ ἐξυφάνας αὐτῷ τὸ πᾶν τῆς ἱστορίας, συγκατῆλθε μετ᾽ αὐτοῦ εἰς 13 ᾿Αλεξάνδρειαν" καὶ 

τὸν ναόν, ἐν ᾧ τὸ λείψανον ἐναπέκειτο τοῦ νεομάρτυρος 15, καταλαβόντες καὶ τὴν θήκην παρανοίξαντες 

τοῦ μάρτυρος, τὴν συγχώρησιν ὁμοῦ ἐποιήσαντο’ καὶ τοῦτον κατασπασάμενοι, ἔστησαν εἰς δοξολογίαν" 

45 καὶ τῆς θείας μυσταγωγίας τελεσθείσης, μεμένηκεν ὁ μάρτυς ἀσόλευτος ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ 15 ἔκτοτε 

καὶ μέχρι τοῦ νῦν. --- Σαρβήλου καὶ Βεβαΐας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ (an. 395). — Mv : 1. 2. — Βάρσου 

ἐπισκόπου Ἐδέσης. --- Ἄθλησις μοναχοῦ τινος καὶ μάρτυρος. --- Σαρβίλου koiBeBatag. — Mb: 1, — 

ἤλθλησις μοναχοῦ τινος. --- Σαρβίλου xoi Βεβίας. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 3. 8. 4, 5.6. -- HH. : 1. 2 (Δομνίνου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ 0}. πο 

50 ὅ, — Θεοφάνους. --- 6. — P:1. 5. 6. --- Θεοφάνους. --- F : 1. — Ita des. : Χρόνοις δὲ πολλοῖς 

ὕστερον, γυνή τις ἐκ Καππαδοκίας τὴν ἐνέργειαν ἀποβαλοῦσα τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὴν ὀπτικὴν dmoAé- 

σασα δύναμιν, τὰ Ἱεροσόλυμα κατέλαβεν μεθ᾽ υἱοῦ μονογενοῦς, ὡς ἐν τοῖς ἁγίοις τόποις εὑρεῖν buvn- 

σομένη τῆς πηρώσεως ἴασιν. Προστεθείσης δὲ αὐτῇ καὶ τῆς ἀποβιώσεως τοῦ παιδός, διπλῆν ἐτραγῴδει 

τὴν συμφοράν. "Ovop δὲ ταύτῃ ἐπιφανεὶς ὁ ἅγιος Λογγῖνος καὶ ὅστις εἴη γνωρίσας αὐτῇ καὶ ἔνθα 

δῦ κέχωσται f| αὐτοῦ κεφαλὴ μηνύσας καὶ προτρεψάμενος αὐτῇ ἀνορύξασαν ταύτην λαβεῖν καὶ οὕτως 
τυχεῖν τῆς ἰάσεως καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐν δόξῃ ὄντα θεάσασθαι, ἐπεὶ πρόθυμος ἐγένετο ἡ γυνὴ πρὸς 
ταῦτα, καὶ τὴν κόπρον εὑροῦσα καὶ ταῖς χερσὶ διασκάψασα τὴν κεφαλὴν ἀνείλετο. "EE ἀβλεψίας δὲ τὴν 
ὀπτικὴν ἐνέργειαν ἔλαβε καὶ τὸν υἱὸν ἔδοξεν 2 ὄναρ ἰδεῖν συνόντα τῷ ἁγίῳ καὶ τῆς παρ᾽ αὐτῷ τιμῆς 

— 1 δεῖνος Mv, — 1? ἐκπεσὼν Mv. — 18 τὴν add. Mv. — 14 μάρτυρος Mv. — 15 κείμενος add. Mv. 
6) Ταὐτὰ F. — ? ἔδηξεν F. 

Ocr. 15. 

Ocr. 16. 

Ocr. 15. 

Ocr. 16. 



Ocr. 16. 

1. 51. 

Ocr. 17. 

(τ, í6. 

Qr. 17. 
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ἐν τῇ πατρίδι διάγει, Χριστόν τινα καταγγέλλων 

βασιλέα τοῖς ἔθνεσι, Τοῦ δὲ Καίσαρος προστά- 

ξαντος, ἀνῃρέθη Λογγῖνος 8 καὶ oi σὺν αὐτῷ δύο 

στρατιῶται. "Hy8r δὲ αὐτοῦ ἡ κεφαλὴ εἰς Ἱερου- 

σαλὴμ τοῦ πληροφόρίαν λαβεῖν τοὺς Ἰουδαίους 

τῆς αὐτοῦ ἀναιρέσεως καὶ ἐφ᾽ ᾧ τὸν Πιλάτον τὰ 

συμφωνηθέντα λαβεῖν" ἥτις καὶ ἐκρύβη ἐν κόπρῳ 

τινί. Χρόνοις δὲ ὕστερον τυνή τις ἀπὸ Καππαδο- 

κῶν τυφλή, ἀπελθοῦσα εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπιτυχίας 

Évekev? θεραπείας τινὸς | ἐξ ἐπιφανείας θείας εὗρε 

τὴν ἱερὰν κεφαλὴν καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψε. Τελεῖται δὲ 

fj αὐτοῦ σύναξις «ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ τῷ ὄντι 

πλησίον τῆς Ἰουστινιανοῦ γεφύρας καὶ ἐν τῷ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου 'Qoné, ὃς 

ἑρμηνεύεται σωζόμενος ἢ φύλαξ ἢ σκιάζων. Οὗτος 

ἦν υἱὸς Benpü? ἐκ Βελεμὼθ" φυλῆς ᾿Ισάχαρ΄ 

εὐλαβὴς δὲ ὧν καὶ τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

τῆς γῆς σεβόμενος καὶ τοὺς τῶν ἐθνῶν θεοὺς 

μισῶν καὶ ἀποστρεφόμενος καὶ τῶν ὁμοφύλων 

"loubatuv τὰ σφάλματα καὶ τὰς ἁμαρτίας ἐλέγχων 

καὶ διορθούμενος ἐδέξατο χαρίσματα προφητείας ὃ 

καὶ πολλὰ προφητεύσας κατά τε τοῦ Ἰσραὴλ καὶ 

τῶν ἐθνῶν ἔδωκε τέρας ἥξειν τὸν Κύριον ἐπὶ τῆς * 

τῆς ἀνθρώποις συναναστρεφόμενον᾽ καὶ ὅτε δύνει 

ὁ ἥλιος ἐν Σιλὼμ" καὶ μερισθῇ f| δρὺς fj* ἐν 

μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Γεωργίου £v τῷ Κυπα-. 

ρισσίῳ 19» . 

2. «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν. ἁγίων μαρτύρων 

Λεοντίου, Δομετίου, Τερεντίου καὶ τῶν σὺν 

αὐτοῖς. Τελεῖται δὲ f αὐτῶν σύνσξις 1» πλησίον 

τοῦ Δευτέρου. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ! σύναξις τῆς ὑπεραγίας Θεὸ- 

τόκου ἐν τῷ ἐπονομαζομένῳ ἸΤαραδεισσίῳψ, 

4. Ἔτι δὲ καὶ τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. 

5. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ 

θαυματουργοῦ Μαλοῦ. 

6. Koi ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿᾽Αντι- 

γόνου. 

ΑΥ̓ΤΩ IZ'. 

Σιλὼμ ὅ εἰς δώδεκα μέρη, γενηθήσονται ὃ δώδεκα 

δρύες ijroi οἱ δώδεκα ἀπόστολοι καὶ διδάξουσι 

πάντα τὰ ἔθνη πιστεύειν εἰς $ τὸν Χριστόν, καὶ δι᾽ 

αὐτοῦ σωθήσεται: πᾶσα ἡ γῆ. Ταῦτα προφητεύσας 

ἀπέθανε καὶ ἐτάφη ἐν τῇ τῇ αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ. Ἦν 

δὲ λευκὸς τὴν τρίχα, οὐκ εἰς βάθος ἀλλὰ στρογγύ- 

λον ἔχων τὸ Yévev. ἐμφερὴς τῷ Ἰωακεὶμ ἢ 

μᾶλλον τῷ Ἰωσήφ. 

ἃ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ἀναργύρων 

Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς éré- 

ρῶν τριῶν ἀδελφῶν ᾿Ανθίμου, Λέοντος καὶ 

Εὐπρεπίου. Ἰστέον ὅτι τρεῖς εἰσι συζυτίαι 1 

— 8 αὐτὸς Sa. — ? χάριν τινός Su, — 15 (ἐν τῷ μαρτυρείω - Κυπαρησσίω) Su, om. 8, in. quo haec leguntur :3Ànolov τοῦ 

Δευτέρου, cf. infra n. 2. 

2. τιτῆ αὐτῆ - σύναξις) Sa, in. B, martirum nominibus addendum videtur Aoyvivov, cf. Synaxaria selecta ad. hanc 

et sequentem diem. 

3. — (τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ) καὶ Sa. 

1. — ! Benpt Sa, Βεηρεὶ Os. 7, 1, — 5ΞΒελιμιὺθ Sa. — ἢ προφητείας χάρισμα Sa, — ^ om. Sa. — "Σηλὼμ Sa. — ϑγενή- 

σονται Sa. — τουτέστιν ὅτε σταυροῦσι τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης Χριστον οἱ Ἰουδαῖοι καὶ θανὼν δύνη διαμερισθήσον- 

«1 δώδεκα φύλαι τοῦ Ἰσραὴλ εἰς πάντα τὰ ἔθνη καὶ γενήσονται 18 δρύες add. Sa. — ? εἰς supra lin. Sa. 

2, — ! τῶν add. Sa. 

ἀπολαύοντα. "Ev μιᾷ οὖν σορῷ τό τε λείψανον τοῦ παιδὸς καὶ τοῦ ἁγίου τὴν κεφαλὴν κατατίθησιν, 

' 10010 γὰρ παρ᾽ αὐτοῦ προσετέτακτο᾽ τὴν Καππαδοκίαν κατέλαβεν, παθοῦσά τι τῷ Σαοὺλ παραπλήσιον, 

ὃς τὰς πατρικὰς ὄνους ζητῶν βασίλειαν εὕρατο ὅ. Καὶ αὐτὴ τῶν ὀφθαλμῶν ἀποβαλέσθαι τὴν πήρωσιν 

ζητοῦσα, καὶ τούτου τετύχηκεν καὶ θερμὸν προστάτην καὶ ἀντιλήπτορα τὸν ἅγιον εὕρατο ἔκτοτε. --- 

Fa.:deest. — ΕὉ: 1. -- B:1. — Ba :1(— F). — Bb: 1. — Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων. τοῦ ὁσίου 

καὶ δικαίου Λαζάρου (Oct. 1178). — T :1. — O : 1 (— F) : add. τελεῖται δὲ f αὐτοῦ σύναξις ἐν TD 

μαρτυρείῳ αὐτοῦ τῷ ὄντι πλησίον τῆς Ἰουστινιανοῦ γεφύρας καὶ ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Γεωργίου 

tuj Κυπαρισσίῳ *. — 6 : ἴπο, mutil. 1. — G:1.2: Δομνίνου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. --- 5.— 

Θεοφάνους. — Cb: 1. 2 (Δομνίνου). — 8. — Θεοφάνους. --- 6. — Ge: 1. 8 (Aouvivov). — 8. — 

Θεοφάνους. -- 6. — με :1. — Μνήμη τῶν συναιρεθέντων δύο στρατιωτῶν τῷ ἁτίῳ Λογγίνῳ. — 

2 (Λεοντίου, Δομετίου, Τερεντίου xoi Δομνίνου). --- Mv : 1. — τῶν ἁγίων δύο μαρτύρων τῶν συναναι- 

ρεθέντων τῷ ἁγίῳ, --- 2 (Λεοντίου ... καὶ Δομνίνου). --- 5. — Mb: 1.— τῶν B' στρατιωτῶν. --- 2 (... καὶ 

Δομνίνου). --- Mr : 1. 

10 

15 

30 

35 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 9. 3. 4. ὅ. — ΒΕ : Χρυσάνθου xoi Δαρίας (Mart. 195), — L— 

Καλλινίκου. --- P: τῶν ἁγίων μαρτύρων Χρυσάνθου xoi Δαρίας ἐπὶ Νουμεριάνοῦ βασιλέως, υἱὸς 

συγκλητικοῦ ὀνόματι ἸΠολεμίου ἐκ πόλεως "Akc£avopetac. — 1. — Λεοντίου, Δομετίου, Δομνίνου καὶ 

τῆς συνοδίας αὐτῶν. πλησίον τοῦ Δευτέρου (Oct. 165). — ToO ἁγίου μάρτυρος Καλλινίκονυ. — F' : 1, — 

MaAo0 (Oct. 165). — Koi τῶν ἁγίων μαρτύρων Λεοντίου, Δομετίου, Τερεντίου, Δομνήνου καὶ τῆς 

συνοδίας αὐτῶν πλησίον τοῦ Δευτέρου (Oct. 16). --- Καὶ τοῦ ἁτίου μάρτυρος Καλλινίκου. --ϑ: Κοσμᾶ 

καὶ Δαμιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς τριῶν ἑτέρων ' ἀδελφῶν. Οὗτοι τῆς ᾿Αράβων ὁρμώμενοι γῆς καὶ 

τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἐν πείρᾳ ὄντες, διήρχοντο κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν, ἀμισθὶ τὰς ἰατρείας 

τοῖς δεομένοις παρέχοντες καὶ προφάσει τῆς τέχνης τὴν τοῦ Χριστοῦ καταγγέλλοντες πίστιν κατὰ τοὺς 

χρόνους Διοκλητιανοῦ xoi Μαξιμιανοῦ. Συσχεθέντες οὖν ἐν Κιλικίᾳ, παρέστησαν Λυσίᾳ τῷ ἡγεμόνι ἐν 

Αἰταῖς " τῇ πόλει" καὶ τυφθέντες ἀνηλεῶς καὶ ἀπανθρώπως, τῷ τῆς θαλάσσης βυθῷ ἀπορρίπτονται. 

-- Ξπαθοῦσα - εὕρατο om. Ὁ, Ba. —  Κυπαρισίω O. 
1 αὐτοῖς add. F. — 2 Ἐταῖς Ε΄ ᾿ 

ta 

145 MENSES OUTUBIK 140 

ἁτίων ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, ἀμφοτέ- 

puv τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καλουμένων ἢ καὶ τὴν. 

ἰατρικὴν ὃ μετερχομένων καὶ τὴν προσηγορίαν τῆς 

ἀναργυρίας ἐχόντων. Οἱ μὲν γὰρ ὑπῆρχον υἱοὶ 

Θεοδότης τυναικὸς εὐλαβοῦς καὶ πιστῆς ἐκ χώρας 

ἀπομαρανθείσης αὖθις ἀνέρχονται, τῶν συμπε- 

σόντων μερῶν ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς τῆς γῆς 

αὖθις διαιρεθέντων. Καὶ σταυρωθέντες βάλλονται 

λίθοις, τῶν πεμπομένων λίθων εἰς "6 τοὺς βάλλον- 

τὰς ἀντιστρεφομένων, ταὐτὸ τοῦτο καὶ ἐν τῷ 
5 

τῆς ᾿Ασίας" ἐκοιμήθησαν δὲ ἐν εἰρήνῃ * καὶ kareré- τοξεύεσθαι πασχόντων τῶν τοξευόντων, ὡς πολ- 

θησαν ἐν τόπῳ καλουμένῳ Φερεμᾶν' ὧν καὶ τελεῖ- λοὺς ἐξ αὐτῶν ἀναιρεθῆναι καὶ ῥύακας αἵματος 

qe fp μνήμη μηνὶ νοεμβρίῳ αἰ. Οἱ δὲ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἐκχυθῆναι. ᾿Απορηθέντος 15 οὖν ἐπὶ τούτοις τοῦ 

διῆγον" ἤχθησαν «δὲ εἰς 155 μαρτύριον ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, τὴν τελευταίαν διὰ ξίφους δέχονται 

10 βασιλέως Καρίνου, καὶ πολλὰ παθόντες, θαυμα- μαρτυρίαν 15, σὺν τοῖς ἀκολουθοῦσιν αὐτοῖς τρισὶν 

τουργήσαντες αὐτόν τε τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ὑπ’ ἀδελφοῖς Ἀνθίμῳψ, Λεοντίῳ 11 καὶ Εὐπρεπίῳψ. 

αὐτὸν προσήγαγον ἴ τῇ πίστει. Διὸ καὶ ὃ μετὰ 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ 

τιμῆς πρὸς | τὰ ἴδια ἐξεπέμφθησαν᾽ ὕστερον δὲ λειψάνου τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου, ἣν 

ὑπὸ τοῦ ἐπιστατοῦντος αὐτῶν καὶ τῆς κατ᾽ αὐτοὺς ἐποιήσατο Λέων ὁ πιστὸς ἐν βασιλεῦσι. Ζήλῳ γὰρ 

15. τέχνης φθονηθέντες καὶ εἴς τι ὄρος ἀναχθέντες ὡς θείῳ κινηθεὶς οὗτος, ὥσπερ ἔκ τινος ἐπιπνοίας 
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δῆθεν βοτάνας * συλλέξοντες λίθοις ἀναιροῦνται. 

τῶν καὶ τελεῖται fj μνήμη μηνὶ ἰουλίῳ α΄, Οἱ 10 δέ, 

ὧν καὶ fj παροῦσα μνήμη, ὑπῆρχον ἐκ τῆς 3 Ἄρα- 

βίας, ὄντες ἀδελφοὶ κατὰ σάρκα, τὴν ἰατρικὴν 

“μετερχόμενοι. τέχνην καὶ πολλοὺς θεραπεύοντες" 

ἐπὶ Διοκλητιανοῦ δὲ 15 καὶ Μαξιμιανοῦ συλληφθέν- 

τες ἐν τῇ Λυκίᾳ, παρέστησαν τῷ Λυσίᾳ 5 ἥγεμο- 

νεύοντι τῆς ἐν Αἰταῖς πόλεως, καὶ παρρησίᾳ 

ὁμολογήσαντες τὸν Χριστὸν δεσμοῦνται χεῖρας 

πρῶτα μὲν ναὸν δομησάμενος κάλλιστον, μετὰ δὲ 

ταῦτα ἀποστείλας ἐν τῇ τῶν Κυπρίων νήσῳ, εὗρε 

τὸ ἅγιον ἐκεῖνο ! λείψανον ἐν τῇ Κιττιαίων πόλει 

κείμενον ὑπὸ τῆν ἐν μαρμαρίνῳ ? λάρνακι, χιλιο- 

στοῦ τάχα παρωχηκότος χρόνου, ἐν fj ἐγκεκόλαπτο 

γράμματά ἑτερόγλωσσα᾽ « Λάζαρος ὁ τετραἠμέρος 

» καὶ φίλος Χριστοῦ. » Παραυτὰ οὖν ἀράμενοι τὸν 

τίμιον θησαυρὸν καὶ ἀργυρᾷ σορῷ ἐνθέμενοι, ἀνε- 

κόμισαν ἐν Κωνσταντινουπόλει: καὶ προσκυνή- 

25 καὶ πόδας καὶ εἰς τὴν θάλασσαν βάλλονται" ἀφ᾽ σαντες καὶ τὰ εἰκότα τελέσαντες κατέθεντο σεβα- 

ἧς ἀγγέλου ἐπιφανέντος διασώνζονται. Εἴτα ἐξα- σμίως | ἐν τῷ παρὰ τοῦ βασιλέως οἰκοδομηθέντι ὃ 

φθείσης πυρᾶς εἰς μέσον ὠθοῦνται καὶ παραδόξως ναῷ. Ἔζησε δὲ μετὰ τὸ ἐκ νεκρῶν αὖθις ἀναβιῶσαι 

ῥαγείσης τῆς γῆς ὑπεισέρχονται᾽ καὶ τῆς πυρᾶς ἔτη δεκαοκτώ, προχειρισθεὶς ἐπίσκοπος ἐν τῇ εἰρη- 

— ? καλούμενοι S, ὀνομαζομένων Sa. -- ὃ τέχνην add. Sa. — * οἵτινες ἐν εἰρήνη ἐκοιμήθησαν Sa. — ὅ (δὲ - τὸ) μὲν 

30 πρὸς Sa. — 9 Καρῖνον add. Sa. — * προσατατόντες Sa. — διὸ καὶ om. Sa. — ὃ βοτάναις S. — "9 fj Sa. — !! χώρας Ba. 

1? δὲ supra lin. Sa. — 15 om. 8a, — !* πρὸς Sa, — 1 ἀπορρηθέντος S. — 1€ μαρτυρίσαντες S. — !* Λέοντι Sa. 

8. — 1 om. Sa. — ? μαρμαρίνη Sa, — αὐτῷ add. Sa. 

Περισωθέντες δὲ θείᾳ porri xoi ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εὑρεθέντες, αὖθις ἐν τῇ πυρᾷ τῆς καμίνου ἀκοντίζονται 

καὶ ἀβλαβεῖς διαφυλαχθέντες σταυρῷ ἀναρτῶνται καὶ τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται οἱ μακάριοι οὗτοι 

35 πεντάδελφοι. --- Fa: deest. — Fb: 1. — Μαλοῦ. --- Λεοντίου κτλ, --- Καλλινίκου. — B: Χρυσάνθου 

καὶ Δαρείας. --- 1. 2. — Ba : 1. 8 (— S). — Χρυσάνθου καὶ Δαρείας (— S, Mart. 192, — ὃ (— F). — 

Bb: Χρυσάνθου καὶ Δαρείας. --- 1. — 2: Κοσμᾷ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐξ ᾿Αραβίας. — T: 1—0: 

Χρυσάνθου καὶ Δαρείας. --- G : 3. 1.2, — €: "Agbü ἐπισκόπου, Βενιαμὶν διακόνου, 'Opuíatou, Σουΐνου 

καὶ λοιπῶν ἐν Πεῤσίδι μαρτυρησάντων (cf. Mart. 815, Sept. 55). --- Χρυσάνθου καὶ Δαρείας. — T. 

40 8. 2. --- Καλλινίκου. — Cb: ᾿Αβδᾶ κτλ. — Χρυσάνθου xci Δαρείας. --- 1. 2. — Καλλινίκου. --- Ce: Ἀβδᾶ 

ἐπισκόπου, Βενιαμὶν διακόνου, Ὁρμίσδου, Σουΐνου καὶ λοιπῶν ἐν Περσίδι μαρτυρησάντων ?, Ἐπὶ 

Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ Ἰσδεγέρδης ὁ τῶν ἹΤερσῶν τύραννος διαφόρους ἐπενόει τιμωρίας τοῖς χριστια- 

γοῖς, καὶ μετ᾽ αὐτὸν ὁ υἱὸς Γοροράνης. Τὰς δὲ τῶν τιμωριῶν ἰδέας οὐ ῥᾳδίως φράσαι: τῶν μὲν γὰρ τὰς 

χεῖρας ἀπέδειραν, τῶν δὲ τὰ ψύα, τῶν δὲ τὰς κεφαλάς" ἐνίους δὲ καλάμοις ἡμιτόμοις κάμψαντες καὶ τὰς 

45 τομὰς τῷ σώματι προσαρμόσαντες, εἶτα δεσμὰ στεγονὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι τῶν ποδῶν περιθέντες, 

βίᾳ ἕκαστον τῶν καλάμων ἐξεῖλκον" εἶτα τὸ πελάζον τοῦ δέρματος παρασύραντες, πικρὰς ὀδύνας ἐργά- 

σονται’ λάκκους δὲ ὀρύξαντες καὶ τούτους “ἀκριβῶς καταχρίσαντες, μυῶν μεγάλων ἀτέλας ἐν αὐτοῖς 

: καθεῖρξαν καὶ τῶν χριστιανῶν χεῖρας καὶ πόδας δεσμήσαντες, ἵνα μὴ τοὺς μύας ἀποδιώκωσιν ὅ, ἐν τῷ 

λάκκῳ ἀπέκλειον. 'O μέντοι Ἰσδεγέρδης ᾿Αβδᾶν τὸν ἐπίσκοπον κρατήσας πυρεῖον καταλύσαντα, — 

80 πυρεῖα δὲ λέγονται oi ναοὶ τοῦ πυρός, --- τὸ πυρεῖον οἰκοδομῆσαι προσέταττε: καὶ μὴ πεισθέντα τῷ 

ξίφει ἀνεῖλε. Γοροράνης δὲ. ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ὁρμίσδην τινὰ υἱὸν ὑπάρχου προσέταξεν ἀρνήσασθαι τὸν 

Xpioróv: καὶ μὴ πεισθέντα ἐγύμνωσε τοῦ πλούτου καὶ τῶν ἀξιωμάτων καὶ γυμνὸν ἕλκειν τῆς στρατιᾶς 

τὰς καμήλους ἐκέλευσε, διαζώματι μόνῳ χρώμενον" καὶ οὕτως ἐν τῇ τοιαύτῃ ἐτελειώθη ὁμολογίᾳ. 

Σουΐνην δὲ χιλίων οἰκετῶν δεσπότην, ἀντειπόντα αὐτῷ καὶ ἀρνηθῆναι τὸν ποιητὴν οὐκ ἀνασχομένου, 

55 ἐρωτήσας ὅστις εἴη τῶν οἰκετῶν ὁ κάκιστος, ἐκείνῳ τῶν ἄλλων τὴν δεσποτείαν παρέδωκε" καὶ τὸν 

δεσπότην ἐκείνῳ δουλεύειν προσέταξε καὶ τὴν τοῦ δεσπότου ὁμόζυτα συνέζευξε τῷ. δούλῳ βουλόμενος 

μεταπείσειν αὐτόν. Ὁ δὲ μέχρι θανάτου. πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀντικαταστὰς οὕτως ἐτελειώθη. Βενιαμὶν δέ 

τινα διάκονον διδάσκοντα τὸν λαὸν τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν, χαλεπήνας 5, εἴκοσι καλάμους ὀξύνας τοῖς 

τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν ἐνέπειρεν ὄνυξιν" καὶ ἕτερον κάλαμον ὀξύνας, τῷ παιδογόνῳ μορίῳ 

60 — ? in margine scripsit manus rec. apr. ka' Ce, — * ἀποδιώκουσιν Cc. -- * χαλεπίναις Ce. 
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μένῃ Κιττιαίων πόλει ὁ παρὰ Πέτρου τοῦ ἀποστό- 

Aou καὶ πρώτου τῶν τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν᾽ ὃς καὶ 

λίμνην ἐπ᾿ ἀμφιβόλῳ κειμένην δυσέ τισιν ἀδελφοῖς 

καὶ τούτοις ὑπόθεσιν οὐ μικρᾶς στάσεως γινομέ- 

νην, διὰ προσευχῆς ἐξήρανε καὶ εἰς ἅλατος φύσιν 

αὐτὴν ἐπήξατο. Merü δὲ τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ 

λειψάνου ᾿αὐτοῦ, δαίμονας ἀπελαύνει, ὀχλουμένους 

ἰᾶται τῇ τῆς θήκης προσψούσει, τυναικὸς αἷμόρ- 

ροιαν ἀναχαιτίζει, χεῖρα παρειμένην κρατύνει τὸ 

ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ μόνον λυχνιδίου ἐπιχριόμενον 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγτγελι- 

στοῦ Λουκᾶ. Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ ᾿Αντιοχείας τῆς 

μεγάλης, ἰατρὸς τὴν τέχνην καὶ ἄκρος τὴν ζωγρο- 

φικὴν ἐπιστήμην, Ἀκούων δὲ περὶ τῆς ἐν "lepoco- 

λύμοις διατριβῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ τῶν αὐτοῦ 

παραδόξων θαυμάτων, καταλιπτὼν τὴν ᾿Αντιόχειαν 

ἐνεδήμησε τοῖς ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ γνήσιος 

μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ ἐχρημάτισε. Μετὰ δὲ τὴν τοῦ 

Κυρίου ἀνάληψιν συνέκδημος καταστὰς τοῦ Παύ- 
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ἔλαιον, ὀφθαλμοὺς νοσοῦντας τὸ πρὶν στολίζει 

«κάλλος καὶ ἄλλα πλείω εἰσέτι διατελῶν οὐκ ἀνίη- 

σιν, εἰς δόξαν τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 

τοῦ 5 κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, dj ἡ δόξα εἰς 

τοὺς αἰῶνας" ἀμήν 9. ' 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρὸς Πάπα. 

5. Καὶ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ῥηγίνου ém- 

σκόπου Σκοπέλων, ὃς ἤθλησεν ἐπὶ Διοκλητια- 

νοῦ", 

AYTQ ΙΗ΄. 

λου, συνεγράψατο τὸ “κατ᾽ αὐτὸν εὐαγγέλιον " 

ἔπειτα καὶ τὰς πράξεις τῶν ἀποστόλων. Ἐν ταῖς 

Θήβαις δὲ ταῖς ἑπταπύλαις 5 τῆς * Βοιωτίας ὃ ἀρχιε- 

ρεὺς ὑπὸ τοῦ ἁγίου προχειρισθεὶς Πνεύματος, καὶ 

περὶ τὰ ὀγδοήκοντα ἐφθακὼς ἔτη, ἐν εἰρήνῃ 

τελειοῦται *. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου Μαρίνου 

τοῦ τέροντος. Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ ! τὸ 

πρῶτον καὶ Ἀριστοβούλου *. Παραστὰς δὲ τῷ τῆς 

— «Κιττιαία τῇ πόλει Sa, — 5 καὶ Sa. — $ (ib - ἀμήν) om. Sa. 

5, — 1 100 βασιλέως add. Sa. 

1. — τ τοῖς Sa, — ? ἑπταπύλοις Sa. — 8 Βιωτίας S, Sa. — 

2. — 1 «o0 βασιλέως add. Sa. — 5᾿Ἀριστοβόλου Sa. 
ἐτελεῖται bé κτλ. add. Sa, infer Synaxaria selecta. 

ἐνέβαλε" καὶ τοῦτον συνεχῶς ἐξαίρων τε καὶ ἐνείρων, ἀρρήτους τινὰς ἀλγηδόνας ἐνεποίει" εἶτα ῥάβδον 

παχεῖαν, κλάδων ὄζους πάντοθεν ἔχουσαν, clou 

αὐτοὺς τῆς παρούσης ζωῆς. — Χρυσάνθου καὶ 

Χρύσανθος καὶ Δαρεία, — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

ἁγίους Χρύσανθον καὶ Δαρείαν (Mart, 1 

(Mart. 195). — Τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαύρου καὶ Ἰάσωνος (Mart. 195. — Mv :1.— 

9, — Χρυσάνθου καὶ A. — Κλαυδίου, — Ἱλαρίας. — Μαύρου xoi Ἰάσωνος. --- 
τῇ Κρίσει (Oct. 197). — 3. 

Mb : 1. 3. 9. — Χρυσάνθου καὶ A. — Κλαυδίου. — Ἱλαρίαι 

᾿Ανδρέου, 

σθῆναι 9 διὰ τῆς ἕδρας ἐκέλευσε" καὶ οὕτως ἀπήλλαξεν 

i Δαρείας. --- 1. 8. 2. — Καλλινίκου. — M : 1.8. 2, — 

Κλαυδίου roO τριβούνου τοῦ τιμωρήσαντος τοὺς 

9? — Τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἱλαρίας τῆς αὐτοῦ γυναικός 

᾿Ανδρέου τοῦ ἐν 

c. — Μαύῤου καὶ Ἰάσωνος, --- Mr: 1.— 

SYNAXARIA SELECTA. Sa.: 1, add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ vor τῶν μεγάλων ἁτίων 

ἀποστόλων, ἔνθα καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον ἀπόκειται. --- 2, --- 

"Αντιοχεὺς τὸ γένει οὗτος ἦν, ἰατρὸς τέχνῃ ἐπὶ Τραϊανοῦ βασιλέως. — F:i: 

ἰατρὸς τὴν τέχνην καὶ ἄκρος τὴν ζωγραφικὴν ἐπιστάμενος καὶ εὐαγτελιστοῦ Λουκᾶ" 

Λουκᾶ. Ὃς ὑπῆρχεν ᾿Αντιοχεὺς τὸ γένος, 

ἐπιστήμην. Οὗτος ἐνδημῶν Θήβαις τοῖς ἑπταπύλαις καὶ 

ἀπώσατο τὴν πατρῴαν πλάνην καὶ τῇ περὶ τὰ 1. σώματα 

8 εὐαγγέλιον ὑπατορεύσαντος αὐτῷ 

τὸ ὑπαναχωρῆ! 

δα διδάξας, ἐν Θήβαις τῆς Βοιωτίας, ὥς φασιν, ὀγδοήκοντα 

διὰ τὴν διδαχὴν αὐτοῦ κατακρίνέται σταυρῷ" ὅθεν καὶ 

Συνετράψατο δὲ τὸ κατ᾽ αὐτὸν 

τὰς πράξεις τῶν ἀποστόλων. Μετὰ δὲ 

Παῦλον ἐτκοταλιπεῖν, πᾶσαν τὴν Ἑλλάι 

τενόμενος ἐτῶν καὶ ὑπὸ τῶν διωκτῶν συσχεθεὶς 

ἐπὶ ἐλαίας προσπατεὶς σταυροειδῶς ἐν εἰρήνῃ τὸ πνεῦμα 

ὃ Θεὸς τὸν ἴδιον ἐργάτην καὶ θεράποντα Κι 

τοῦ ἐπιστήμης ὅθεν καὶ γνωριμώτερος γέγονε τοῖς πᾶσιν ὁ- τάφος 

ς τοῦ μεγάλου ἐν βασιλεῦσι Κώνσταντος, μετακομίζει ἐκ Θηβῶν τὸ 

τὸ σῶμα αὐτοῦ, δοξάζων 

αὐτοῦ. Ὁ δὲ Κωνστάντιος, ὁ καὶ υἷὸι 

λείψανον αὐτοῦ διὰ ᾿Ἀρτεμίου τοῦ δουκὸς Αἰτύπτου καὶ μάρ' 

ναῷ τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐν Κωνσταντινουπόλει. Φασὶ 

ρυφαίων ἀποστόλων διὰ ζωγραφικῆς τέχνης ζωγραφῆσαι, 

Θεοῦ καὶ τῆς αὐτὸν τεκούσης καὶ τῶν KO, 

κἀκεῖθεν εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐξενεχθῆναι τὸ τοιοῦτον εὖ: 

Ἢ 1.-- P:1: Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου 

ἐντυχὼν τῷ Παύλῳ καὶ πιστεύσας τῷ Χριστῷ, 

θεραπείᾳ τὴν 5 τῶν ψυχῶν προσελάβετο. 

τοῦ μακαρίου Παύλου, ἔτι δὲ καὶ 

σαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων πόλεως καὶ τὸν 

τῷ Θεῷ παρέθετο. Ἐν dy δὲ τόπῳ κἀτετέθη 

ολλύρια ὁ ἔβρεξεν ἐπάνω τοῦ 

τυρος καὶ κατατίθησιν αὐτὸ ἐν τῷ μεγίστῳ 

δὲ αὐτὸν πρῶτον τὴν εἰκόνα Χριστοῦ τοῦ 

σεβὲς καὶ πάντιμον ἔργον. — 3, — Fa: 

12, T:1.—0:1—6G:1.— 
deest, — Fb:1.2.— B: 1. 

0:1.2.— €b:1.2. — Ce:1.2: Mapívo 

Διοκλητιανοῦ. Κρατηθεὶς δὲ m 

ἰδὼν ἔφη“ «^£ μιαραὶ κεφολαί, τοὺς πλουσίους δῶρα λαβ 

«Γέρων, τίς καλῇ; 

Ὁ δὲ ἔφη᾽ «Θῦσον τοῖς θεοῖς καὶ ἀπαλλάγῃθι βασάνων.» » ἠγάτετε;» ᾿Αλλ᾽ εἶπε «ὃ Λυσίας ὅ» ᾽ 

« Εἰπὲ τοὔνομα.» Ὁ δὲ ἔφη" « Μαρῖνος.» 

— 5 ἰσωθῆναί Cc. 

1 corr. F, — 5 τῇ F. — ὃ αὐτῶν F. 

$am (o. 

Ba:i(—F.2(—8)-— Bb: 

v τοῦ τέροντος ὅ. Οὗτος ἦν ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας ἐπὶ 

ροσήχθη τῷ Λυσίᾳ ὑπὸ Εὐδοξίου καὶ E 

— ἐκουλλούρια F. — 5 in marg. manu rec. 

ὑσεβίου τῶν ὀρδηναρίων. Ὃν 

ὄντες καὶ ἀφέντες τὸν πένητα κρατήσαντες 

» Ὁ δὲ ἔφη" « Χριστιανός.» Λυσίας εἶπεν " 

τ ζήτει δεκεμβρίω ιζ΄ καὶ αὐγούστου η΄. — 
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Κιλικίας ἡγεμόνι, ῥάβδοις τύπτεται ὃ σφοδρῶς xai 

σιδήροις πεδηθεὶς * τοὺς πόδας τῇ φρουρᾷ ἐναπο- 

τίθεται, καὶ πάλιν ἕωθεν παραστὰς ξύλῳ ἀναρτᾶται 

MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ἰωήλ, ὃς épun- 

νεύεται ἀγάπη Κυρίου ἢ ἀρχὴ ἢ ἀγάπη Θεοῦ ἢ 

ἀπαρχὴ Θεοῦ. Οὗτος ἦν ἐκ σπέρματος Ῥουβίμ, 

ἀγροῦ Μεθομόρων !* καὶ προφητεύσας περὶ λιμοῦ 

καὶ ἐκλείψεως θυσιῶν καὶ πάθους προφήτου 

δικαίου, ὃν καὶ ἐκ παρθένου μέλλειν τεχθήσεσθαι 

«ἔφησε xai?» à! αὐτοῦ 8 ἀνακαινίζεσθαι εἰς 

σωτηρίαν πᾶσαν τὴν κτίσιν, ἔτι δὲ ὁ καὶ περὶ τοῦ 

ἁγίου Πνεύματος, ὃ ἔλαβον οἱ ἀπόστολοι ἐν τῇ 

μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς πεντηκοστῆς, eimüv órv « Τάδε 

» λέγει Κύριος. Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις 

» ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός uou » καὶ ἑξῆς, ἐν 

εἰρήνῃ ἐκοιμήθη καὶ ἐν τῇ ἰδίᾳ γῇ ἐτάφη. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Οὐάρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξι- 

μιανοῦ βασιλέως στρατευόμενος ἐν Αἰγύπτῳ, 

γένους ἐπισήμου καὶ εὐσεβοῦς, Ἐγκλεισθέντων δέ 

τινῶν ἁγίων ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ χρόνον πολύν !, 

ἐπεμελεῖτο αὐτῶν ὁ ἅγιος Οὔαρος καθ᾽ ἑκάστην. 

Ἑνὸς δὲ τῶν ἑπτὰ ἀνοαπαυσαμένου, ἐνέταξεν ἕαυ- 

ἅγιος καὶ πρὸς τὸν ἡγεμόνα 

μετὰ τῶν λοιπῶν ἀχθεὶς τύπτεται ῥοπάλοις καὶ ἐπὶ 

τὸν ἀντ᾽ ἐκείνου ὁ 

πολὺ ξέεται τὰς πλευρὰς koi ἐν αὐταῖς ταῖς βασά- 

νοῖς ἐπὶ πέντε ὥραις παραταθείσαις τὴν ψυχὴν 

ἀποδίδωσι. 

— δ τύπτεται ῥάβδοις Sa. — * ὑποδεθεὶς Sa. 
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ἐξ ἄκρων ποδῶν. Καὶ τυφθεὶς ἀνηλεῶς | καὶ καθαι- 

ρεθεὶς ἀπὸ τοῦ ξύλου, τὴν διὰ ξίφους ὑπομένει 

τιμωρίαν, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα ἀπενεγκάμενος. 

AYTO ΙΘ΄. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupog Σαδὼθ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἑκατὸν εἴκοσι 

τελειωθέντων ἐν ἸΤερσίδι ἐπὶ Σαβορίου βασιλέως. 

Οὗτος ἐπίσκοπος ὧν τύπτεται ἀφειδῶς πολλαῖς 

ῥάβδοις 3 καὶ ἀπὸ τοῦ δέρματος αὐτοῦ ἀφαιρεῖται 

λῶρος δακτύλου τὸ πλάτος" καὶ αὖθις βουνεύροις 

τύπτεται καὶ ἐπ᾿ ἀκανθῶν καὶ σκολόπων σύρεται 

καὶ τοὺς δακτύλους καθ᾽ ἁρμονίαν ὅ τέμνεται" καὶ 

θλίβεται καὶ κατασφίτγεται ἐμβληθεὶς εἰς κοχλίαν " 

εἶτα ὀβελίσκοις πεπυρωμένοις τὸ σῶμα κεντεῖται * 

καὶ κρεμᾶται κατὰ κεφαλῆς καὶ τὴν γλῦτταν 

τέμνεται. Διὸ καὶ χιλίοις διακοσίοις ἑβδομήκοντα 

ἀνδράσι ψυχικῆς σωτηρίας πρόξενος γίνεται" εἶτα 

τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται σὺν ἑτέροις ἑκατὸν 

εἴκοσι. Ἱστόρειται δὲ τὸν μακάριον ? Σαδὼθ πρὸ 

τοῦ κατασχεθῆναι αὐτὸν ἰδεῖν κατ᾿ ὄναρ τὸν πρὸ 

αὐτοῦ ἐπίσκοπον ἱερομάρτυρα Συμεὼν ἱστάμενον 

ἐπὶ κλίμακος καὶ πρὸς τὴν ἄνοδον αὐτὸν ἐκκαλού- 

μένον, δηλοῦντα πάντως τὴν διὰ τοῦ * μαρτυρίου 

ἀνάβασιν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupoc Μνάσωνος ἐπισκόπου Κύπρου. 

5. Καὶ Μοδέστου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων. 

6. Koi τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου 5 Τρύφωνος 

τοῦ ὄντος ἔνδον τοῦ ἀποστολείου τοῦ ἁγίου ἀπο- 

1. — ! Μεθομόρρων Sa. — ὃ ἔφησε καὶ Sa, ont. S. — 3 καὶ add. S. — * supra lin. Sa. 

2. — τ πολὺν χρόνον Sa. 
La ἢ i ὁ τοῦ ó " 3. Zafwpiov Sa. — ? καὶ τέμνεται ἀπὸ τοῦ μετόπου μέχρι τῶν ὀνύχων add. F. --- 5 κατὰ ἁρμονίας Sa. — * κεντᾶ- 

ται Sa, — ὃ τῶ μακαρίω Sa. — ὃ xal add. Sa. — * om. Sa. 
6. — ! om. Sa. — ? μάρτυρος add. Sa. 

Ὁ δὲ μὴ πεισθεὶς ἀλλ᾽ ὁμολογήσας τὸν Χριστόν, γυμνοῦται τῶν ῥακίων καὶ τύπτεται. Εἶτα κρεμᾶται 

καὶ ξέεται καὶ τὰς πλευρὰς καταφλέγεται καὶ τέλος ἔξω τῆς πόλεως ἀποκεφαλίζεται" καὶ τὸ λείψανον 

αὐτοῦ παρὰ φιλοχρίστων ἀνδρῶν ᾿Ανθία " καὶ Σαπρικίου ἐτέθη ἐν ᾿Αναζαρβουπόλει ὅ, — M : 1, 2. — 

Ἰουλιανοῦ (Ian. 177). — Mv : 1. 2. — Ἰουλιανοῦ, — M» : 1. 2. — Ἰουλιανοῦ. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2, 8. 4 5. 6. 7. add. : Τελεῖται δὲ ἣ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μονῇ τοῦ 

Κανστρισίου πλησίον τοῦ ἁγίου Μάμαντος. --- I : 8. 4. 5. — ᾿Αμφιλοχίου (Nov. 255), --- 1. — P 3. — 

Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου ᾿Ικονίου ἐν τοῖς χρόνοις Οὐαλεντινιανόῦ τοῦ μεγάλου καὶ Οὐάλεντος τῶν βασι- 

λέων, παρατείνας μέχρι Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ. 1.9.45.— F:1.2.3. 

Fa: 1.2.3..— Fb: 1.2.3. — B : 3. — Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου. Οὗτος προχειρίζεται 

ἐπίσκοπος Ἰκονίου ὑφ᾽ ἁγίων ἀγγέλων 1, οὐκ ἀνθρωπίνης χειρός, Συναγωνιστὴς δὲ γενόμενος τῶν 

Gov πατέρων Βασιλείου τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ θεολόγου καὶ Γρητορίου τοῦ Νύσσης, κατὰ 

τῶν αἱρετικῶν παρετάξατο 3 ̓Αρείου 8, Εὐνομίου καὶ τῶν ὁμοίων. ΤΙαρετάθη δὲ fj Zum αὐτοῦ μέχρι 

Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου, Ὃν καὶ ἠξίωσε κωλῦσαι τῶν Ἀρειανῶν τὰς ἐν ταῖς πόλεσι συνάξεις. Βαρὺ δὲ 

νομίσαντος τοῦτο τοῦ βασιλέως διὰ τὴν ταραχήν, τότε μὲν ἡσύχασεν", ὕστερον δὲ κατά τινὰ χρείαν 

εἰσελθὼν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἀρκάδιον ἰδὼν τῷ πατρὶ συγκαθήμενον, τὸν μὲν Θεοδό- 

σιον προσεκύνησε, τὸν δὲ υἱὸν παρῆλθε. Τοῦ δὲ βασιλέως εἰπόντος « Ἵνα τί τὸν υἱόν μου παρέ- 

| δραμες; » ἔφη: « Γνῶθι, βασιλεῦ, ὅτι ὥσπερ σὺ ἠγανάκτησας τοῦ υἱοῦ παραβλεπομένου, οὕτω καὶ ὁ 

MOL" Υἱοῦ καὶ Λόγου ὑβριζομένου. » Ὅθεν πεισθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐποίησε τὸ τοῦ ἁγίου 

ue cuc εὐσεβῶς, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 1. — Ba : 1. 2 (— 8). 8 (— S). — Ἄμφι- 

λοχίου. — Bb : 8. — ᾿Αμφιλοχίου, mutil. — T : 1.9, —— 0:1. — &:1. 2. — 0:3. — ᾿Αμφιλοχίου. --- 
1. 4 : τοῦ etfou Μνάσωνος ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων. — Cb : ὃ: Σαδὼθ ἐπισκόπου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 

ΑΝΑΝ pk " τῶν ἐν Περσίδι. Οὗτος ὃ ἅτιος Σαδὼθ ὑπῆρχεν ἐπὶ Σαβωρίου τοῦ βασιλέωις τῶν 

p τὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν τῷ βασιλεῖ προσήχθη καὶ αὐτῷ μὴ πεισθεὶς τύπτεται ἀνηλεῶς 

rola in Passione Aet. 88., Aug. t. H, p. 348. — Β Ἀζαρβουπόλει Cc. 
ἐφ᾽ &y. ἀγγ. B, ὑπὸ ἀγγέλων ἁγίων Ba. — ? παρετάξαντο Ba. — ? καὶ add. B. — * ἡσύχαζεν Ba. — ? correri, pxe' Cb. 
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στόλου καὶ εὐαγτελιστοῦ ᾿Ἰωάννου πλησίον τῆς 

μεγάλης ἐκκλησίας. | 

ἡ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυ- 

ρος ᾿Ανδρέου τοῦ ἐν τῇ 1 Κρίσει. Ὃς ἦν τῆς τῶν 

Κρητῶν νήσου, ἐκ παιδὸς πᾶσαν ἀρετὴν ἐξασκήσας 

καὶ τὸν μονήρη βίον μετερχόμενος. Ἐν δὲ τοῖς τῶν 

εἰκονομάχων χρόνοις καταλαβὼν τὴν Κωνσταντι- 

νούπολιν καὶ πέραν ἐν τοῖς τοῦ μεταλομάρτυρος ? 

Μάμαντος πολατίοις εὑρὼν τὸν βασιλέα Κωνσταν- 

τῖνον τὸν Κοπρώνυμον ἐξέτασιν ποιούμενον ὀρθο- 

bóEuv ἀσκητῶν καὶ μέτα στενάξας φησὶ πρὸς 

MHNI Τῷ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἄρτε- 

μίου. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰουλιανοῦ τοῦ 

παραβάτου, δοὺξ καὶ αὐγουστάλιος τετονὼς Ἀλε- 

ξανδρείας καὶ πατρίκιος διαπρέψας ἀπὸ Κωνσταν- 

τίνου τοῦ μετάλου βασιλέως. Ἀκούσας δὲ ᾿Ιουλια- 

γὸν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τοὺς χριστιανοὺς τιμωρούμενον, 

παρεγένετο πρὸς αὐτὸν αὐτόκλητος τὴν παρανο- 

μίαν αὐτοῦ διελέγχων᾽ τύπτεται οὖν παρ᾽ αὐτοῦ 

βουνεύροις καὶ τριβόλοις ὀξέσι κατὰ τοῦ νώτου 

ξέεται- καὶ ὀγκίνοις τὰς πλευρὰς xoi τὰ βλέφαρα 

αὐτόν’ «Ἄρα χριστιανὸς εἶ, βασιλεῦ; » Καὶ ἅμα τῷ 

λόγῳ ἀνάρπαστος τίνεται καὶ βουνεύροις τύπτε- 

ται καὶ λίθοις τὸ στόμα θραύεται" καὶ φρουρᾷ 

δυσωδεστάτῃ ἐγκλείεται" καὶ αὖθις παρὰ τοῦ 

ὑπάρχου τῆς πόλεως τύπτεται βουνεύροις καὶ 

σχοινίοις ὃ δεθεὶς εἰς τὴν λεωφόρον σύρεται. 

Κατὰ δὲ τὴν τοῦ Βοὸς ἀγορὰν ἀξίνῃ μακελλικῇ 

τὸν δεξιὸν πόδα κοπεὶς τῷ Θεῷ τὴν ψυχὴν παρα- 

τίθεται τὸ δὲ τίμιον αὐτοῦ λείψανον εἰς τὸν 

τῶν κακούργων ἀπορρίπτεται τόπον, ᾧ Κρίσις τὸ 

ὄνομα *. 

ΑΥ̓ΤΩ Κ΄. 

διαπείρεται" καὶ ὑπὸ λιθοξόων πέτρας διαιρεθείσης, 

μέσον ἐμβάλλεται καὶ τῆς πέτρας ἑκατέρων τῶν 

μερῶν ἐπ᾽ αὐτὸν συμπεσόντων ἀποληφθεὶς ἔνδο- 

θεν τὴν ἀφόρητον τιμωρίαν ὑφίσταται, ἐκπεσόν- 

των αὐτοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῶν ἐγκάτων ἐκ τῆς 

κατὰ φύσιν ἱδρύσεως κάτω συνελαθέντων. Εἶτα 

τὴν διὰ ξίφους δέχεται τελευτήν, πολλῶν θαυμάτων 

ἐπιδείξεις καὶ ἐνεργείας καθ᾽ ἑκάστην ποιῶν. ᾿Ἄνε- 

κομίσθη δὲ τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον παρά τινος 

διακόνου τοὔνομα ᾿Αρίστὴς, καὶ κατετέθη εἰς τὸν 3 

ἡ, — 1 ταῖς 5. --- * μεγάλου Sa. — ? σχινίοις S. — * τελεῖται κτλ. add. Sa, inter Synaxaria selecta. 

1. — τ(ἀποληφθεὶς - ἐκπεσόντων) om. Sa, — 3 bis scriptum in Sa. 

μετὰ ῥαβδίων χλωρῶν xoi τέμνεται καὶ χαράσσεται ἀπὸ roO μετώπου μέχρι τῶν ποδῶν καὶ ἀφαιρεῖται 

ἀπὸ τοῦ δέρματος αὐτοῦ λῶρος δακτυλίου τὸ πλάτος" καὶ αὖθις τύπτεται βουνεύροις καὶ ἀκανθῶν 

ἐπάνω καὶ ξύλων καὶ λίθων σύρεται᾽ εἶτα τοὺς δακτύλους καὶ τὰς ἁρμονίας τέμνεται καὶ θλίβεται καὶ 

κατασφίτγεται ἐμβληθεὶς εἰς κοχλίαν στυρακίου. Εἶτα ὀβελίσκοις πεπυρωμένοις τὸ ὑπολειφθὲν σῶμα 

κεντᾶται καὶ κρεμᾶται κατὰ κεφαλῆς καὶ τὴν γλῶτταν τέμνεται᾽ ὅθεν ἰδόντες τὴν καρτερίαν αὐτοῦ 

χίλιοι διακόσιοι ἑβδομήκοντα ἄνδρες καὶ νοήσαντες, ὅτι, ἐὰν μὴ ἔχει μετάλας ἐλπίδας καὶ προσδοκίας, 

οὐκ ἂν τοιαῦτα ὑπέμεινεν, ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστόν. Εἴτα τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται σὺν ἄλλοις 

ἑκατὸν εἴκοσι. --- ᾿Αμφιλοχίου. --- 1. 4. — Co :3 (Σαδιὺκ prius Σαδώθ). — ᾿Αμφιλοχίου. — 1—M:1. 

3.7. —Mv:1.2.3. — Mb:1.3. 7. — Mr :1.2. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2. 3. — E : Κορνηλίου (Sept. 181). — 1. —" Ἄθλησις νεοφανῶν 

μαρτύρων ᾿Ανδρέου, Στεφάνου, Παύλου, Πέτρου καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν (cf. Oct. 197). — P : Κορνη- 

Mov τοῦ ἑκατοντάρχου ἐκ Καισαρείας τῆς ΤΙαλαιστίνης Ἰταλικῆς τοῖς χρόνοις τῶν ἁτίων ἀποστόλων, 

πρῶτος ἐξ ἐθνῶν πιστεύσας τῷ Χριστῷ. --- 1.--- Τῶν ἁγίων νεοφανῶν μαρτύρων Ἀνδρέου, Στεφάνου, 

ΤΤαύλου, ἸΠέτρου καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. --- ἘΠῚ 1. — Ἀνδρέου (Oct. 197). — Fa: 1. — "Avbpéov. — 

Pb: 1. — ᾿Ανδρέου. — B: Κορνηλίου τοῦ éxovoviápyov. — í. — Ba: 1. — Κορνηλίου. — Ἀνδρέου 

(—8.—T:1.—0:1.— Τῶν ἁτίων νεοφανῶν μαρτύρων "Avbpéou, Στεφάνου, ΤΙαύλου, ἸΤέτρου 

καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῶν. -- G: 1, — Ἀνδρέου. — 

C : Κορνηλίου τοῦ ἑκατοντάρχου. — 1. — Στεφάνου, Παύλου, ἸΤέτρου καὶ ᾿Ανδρέου τῶν ἐπὶ Κοπριυ- 

νύμου. — Cb: Κορνηλίου, --- 1. — Τῶν ἁγίων νεοφανῶν μαρτύρων Στεφάνου, TiasAoó, Πέτρου 

καὶ ̓ Ανδρέου ! τοῦ ἐπὶ Κοπρωνύμου μαρτυρήσαντος. Οὗτος ἣν ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ Καβαλλίνου ἐν 

ἀσκήσει διάγων ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ ". »Ἀκούων δὲ τοῦ τυράννου τιμωροῦντος ὅ τοὺς ὀρθοδόξους, 

ἀνέπλευσε πρὸς Κωνσταντινούπολιν ἐλέγξαι αὐτὸν καὶ εὑρὼν αὐτὸν πέραν ἐν τῷ τοῦ ἁγίου Μάμαντος 

παλατίῳ τιμωροῦντα τοὺς μὴ ἀρνουμένους τὰς ἁγίας εἰκόνας, ἔγγιστα γενόμενος ἔφη" « Ἄρα 

» χριστιανὸς εἶ, βασιλεῦ “;» Ὁ δὲ μετ᾽ ὀργῆς πρὸς αὐτὸν στραφεὶς ἐκέλευσε πρὸς αὐτὸν ἄτεσθαι. Οἱ 

δὲ τῶν τριχῶν σύροντες, ἄλλοι τὸν χιτῶνα ῥητνύντες καὶ ἐκ τῶν ὄπισθεν τύπτοντες, ἔσυρον ὅ τὸν ἅγιον 

Καί φησι πρὸς αὐτόν. «Οὕτως ἐδιδάχθης ἀτιμάζειν βασιλέα;» 'O δέ" « Οὐδεὶς ἁμαρτάνει βασιλέα 

» ἐλέγχων ὃ παρανομοῦντα.» Ὁ δέ" « Ἡμεῖς μᾶλλον τοὺς παρανομοῦντας κολάζομεν τοὺς ὡς θεοῖς 

» προσερχομένους καὶ λατρεύοντας ταῖς εἰκόσιν.» Ὃ δέ' «᾿Αγνοεῖς, βασιλεῦ, τί μὲν τὸ σχετικῶς 

» προσκυνεῖν, τί δὲ τὸ λατρευτικᾶις;» Ὃ δὲ τείνεσθαι εἰς μάστιγας τοῦτον ἐκέλευσε, βουνεύροις κατὰ 

νώτου καὶ τοῦ στήθους φραγγελῶν᾽ εἶτα λίθοις τὸ σῶμα προσέταξε τύπτεσθαι" καὶ οὕτως ἐν βορβο- 

ρώδει φυλακῇ ἀποκλείεται. Τῇ δὲ ἐπαύριον ἐκβαλὼν οὐκ ἔπεισεν ἀρνήσασθαι τὰς ἁγίας εἰκόνας" τύψας 

πάλιν κατὰ κεφαλῆς, σύρεσθαι τοῦτον, τῶν ποδῶν τοὺς σχοίνους ἐξάψαντας", ἐν τῇ Κωνσταντινούπολει 

θεατρίζεσθαι προστάττει. Οἱ δὲ τάχιστα περαιωιθέντες καὶ τὸν ἅγιον σύροντες, ἔβαπτον τὴν γῆν τοῖς 

1 Ἀνδρονίκου Cb. — 3 Κρίτη Cb. — " τιμοροῦντα Ch. — * βασιλεῦς Cb. — 5 εὗρον Cb. — ὃ ἐλλέχων Cb, — * ἐξάψαντες Cb. 
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ναὸν τοῦ ἁτίου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿ωάν- 

vou? ἐν τῇ Ὀξείᾳ, ἐν ᾧ καὶ fj σύναξις αὐτοῦ 

ἐπιτελεῖται: 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων 

Τερτίου ἐπισκόπου Ἰκονίου, Μάρκου ἐπισκόπου [i 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν  Ἱλαρίω- 

νος; πρεσβυτέρου γενομένου καὶ ἀναχωρητοῦ τῆς 

ἐρήμου. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου 

100 μετάλου᾽ ἐν τῇ Γαζαίων πόλει, γεννηθεὶς ἐν 

ΤΙαλαιστίνῃ ἐν κώμῃ Θαβαθᾷ 2 ἐξ ἀπίστων τεννη- 

1 [zi 

τόρων᾽ ἔρωτι δὲ τῆς παιδεύσεως. παρεγένετο ἐν 

᾿Αλεξανδρείᾳ' καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι ἀμφοτέρων 

ἔλαβε τὴν γνῶσιν, τήν τε τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν τῶν 

15 γραμμάτων" καὶ τῷ θείῳ βαπτίσματι κατηρτίσθη. 

Περὶ 8 τῆς πολιτείας δὲ ὁ ἀκούσας τοῦ μεγάλου 

᾿Αντωνίου, ζηλωτὴς αὐτοῦ γέγονε, καὶ διέμεινε 

παρ᾽ αὐτῷ ἐπί τινα χρόνον τὴν ἀσκητικὴν διαγώ- 

γὴν καταμανθάνων αὐτοῦ. Καὶ ὑποστρέψας ἐν τῇ 

90 πατρίδι μετὰ τὴν τῶν γεννητόρων αὐτοῦ * τελευ- 

τὴν τὰ προσόντα πάντα διένειμε τοῖς πτωχοῖς, καὶ 

καταλαμβάνει τὴν ἔρημον ἐσθήματι τρυχίνῳ καὶ 

μηλωτῇ σκεπόμενος" καὶ τὴν ἄκραν ἄσκησιν xoi 

ἐγκράτειαν μετελθών, διὰ καθαρότητα βίου προ- 

δὲ λέγειν τὰ μέλλοντα χάριν ἔλαβε: πολλῶν τε καὶ 

μεγάλων ϑαυμάτων αὐτουργὸς γέγονε" πολλὰς δὲ 

διήμειψε χώρας, τὴν ἐξ ἀνθρώπων ὄχλησιν φεύγων 

καὶ τὴν κενοδοξίαν’ καὶ γὰρ πανταχόθεν συνέτρε- 

Xov πρὸς αὐτόν, διὰ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ τελούμενα 

80 θαύματα. Ἐβίωσε δὲ ἔτη ὀγδοήκοντα, τελέσας ἐν 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἰσαποστόλου πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Αβερκίου ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως Φρυγίας 

Σαλουταρίας. Οὗτος τέγονεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

35 Μάρκου Ἀντωνίνου θαυμάτων πολλῶν καὶ ἰάσεων 

δημιουργός 1, Καὶ γὰρ δαίμονας ἐξ ἀνθρώπων 

ἀπήλασε πλείστους, καὶ πρὸς τὴν ρώμην πόλιν * 

—— 8 ἀγίου Ἰωάννου καὶ βαπτιστοῦ Sa. 

2.---τἰτ Ἀπολωνιάδος S. 

4Ὁ 3.-- ᾿Ἀρτεμᾶ Sa, 
1, — ! καὶ θαυματουργοῦ Sa. — Βαμαθᾶ Sa, — 3 δὲ add. 

᾿Απολλωνιάδος 1, ἀνεψιοῦ Βαρνάβα καὶ Ἰησοῦ 

τοῦ λετομένου Ἰούστου ἐπισκόπου Ἐλευθεροπό- 

λεως. 

8. Koi ᾿Αρτεμίου ! τοῦ ἐν Λύστροις ἐπισκοπή- 

σαντος. ᾿ 

ΑὙΤΩ ΚΑ΄. 

τῇ τῆς ἀϊσκήσεως ἀγωγῇ χρόνους ἑβδομήκοντα, 

καὶ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ εὐκτηρίῳ οἴκῳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν ἐπισκόπου γενομένου Κωνσταντίας τῆς 

Κύπρου καὶ θαυματουργοῦ Ἐπιφανίου, πλησίον 

τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φιλήμονος ἐν τῷ Στρατητίῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Δασίου, Ζωτικοῦ καὶ Γαΐου. Οὗτοι ἐν Nixoun- 

δείᾳ διάγοντες, δημοτελοῦς τοῖς εἰδώλοις ἑορτῆς 

γενομένης * παρρησιασάμενοι τὰ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς 

κείμενα κατέστρεψαν, Ὡς ἀσεβήσαντας οὖν εἰς 

τοὺς θεοὺς κατέσχον καὶ τῷ δικαστῇ προσήγαγον. 

Ὁ δὲ πᾶσαν πεῖραν βασάνων αὐτοῖς προσαγαγὼν 

καὶ εἰς τὸ ξύλον ἀναρτήσας καὶ πληταῖς τὰς 

πλευρὰς αὐτῶν διαρρήξας καὶ τριχίνοις ὑφόσμασι 

καταξάνας καὶ λίθους βαρεῖς τοῖς τραχήλοις αὐτῶν 

περιθεὶς κατηκόντισε τῷ βυθῷ, ἔνθα καὶ τὸ τέλος 

τῆς μαρτυρίας ἐδέξαντο. . 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ φωτὸς τοῦ ἐν 

τῷ οὐρανῷ φανέντος. 

4. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου "laxdigou τοῦ γενομέ- 

vov οἰκονόμου τῆς μονῆς τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ 1 

τοῦ Βαθέος "Póakoc* ὃς ὥρμητο ἐκ τῆς δευτέρας 

τῶν Καππαδοκῶν ἐπαρχίας. ! 

AYTQ KB'. B 

κατὰ πρόσταξιν τοῦ βασιλέως "Avrwvivou διὰ τὸ 

τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἰάσασθαι, ἀνακαλουμένου 

τοῦτον τοῦ δαίμονος, παραγενόμενος, ἀσύγχυτον 

φυλαχθῆναι τὴν κρᾶσιν τῶν διαφόρων εἰδῶν τοῦ 

τε οἴνου, ἐλαίου ὃ καὶ ὄξους, ἐν ἑνὶ ἀσκῷ ἐμβληθέν- 

τῶν ὁ κατὰ τὴν ὁδὸν παρεσκεύασεν, ἐκείνης τῆς 

2. —  τελουμένης Sa. 

4. — ! om. Sa. 

Sa. — * om, $a. 

1. — ! αὐτουργὸς Sa, — ὃ πόλιν “Ῥώμην Sa. — 8. om, Sa. — ὁ βληθέντων Sa. 

45 αἵμασιν. "Oc δὲ εἰς τὴν Τοῦ Βοὸς ἀγορὰν πεφθάκασιν, ἰδιὺν αὐτὸν ἁλιεύς τις ἄρτι τοὺς ἰχθύας ἀποφορ- 

τισάμενος, ἠρώτα τὴν αἰτίαν τῆς βασάνου καὶ μαθὼν ἀξίνην μακελλικὴν ὁ ἄθλιος ἁρπάσας, χαριζό- 

μενος τοῖς τοῦ διαβόλου ὑπηρέταις, δρομαῖος ἔρχεται καὶ τὸν δεξιὸν πόδα τοῦ ἁτίου ἔκοψε: καὶ 

παραυτὰ τὴν μακαρίαν αὐτοῦ καὶ ἁγίαν ψυχὴν παρέθετο τῷ Κυρίῳ. ΟἹ οὖν σύροντες νεκρὸν ἰδόντες ὥς 

τ ϑνησιμαῖον ἐν κοπρώδει χωρίῳ ἀπέρριψαν, Νυκτὸς δὲ καταλαβούσης, τινὲς τῶν ὀρθοδόξων ἄραντες 

το τα θν ἐν τόπῳ λεγομένῳ τῆς Κρίσων, — Ge: Κορνηλίου. — 1. — Τῶν ἁγίων νεοφανῶν μαρτύρων. — 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 9. 8, 4. --- Ἡ : 9. 1. --- Ῥ : 9. 1. -τ Β τ 1. 8. ἃ, —Fa:1.2, 4 — 

Fb:1.2.— B:2.1.-— ΒΑ: 1. 3 (-- 5). — T:1.—0:1.—68:1.— 0:2. 1. αν: 8. L— Go: 

2 1. — M: 1. — Τῶν νεοφανῶν πατέρων ἡμῶν "Avbpéou, Στεφάνου, ΤΤαύλου, Πέτρου καὶ τῶν σὺν 
5 αὐτοῖς (εἰ Oct. 197). — Mv : 1 2. — ᾿Ανδρέου κτλ, --- Τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεοδότης καὶ Σωκράτους 

πρεσβυτέρου (Oct. 23*). — Mb : 1. 9. —"Avbpéou κτλ. --- τᾶν: 1. 

. SYNAXARIA SELECTA. δώ: 1. 9, 3, --- H:1.3. — P ;4.8 : ToO ἁγίου μάρτυρος Ἡρακλείου καὶ 

ἱερομάρτυρος ᾿Αλεξάνδρου ἐπισκόπου. --- F: 1, — Fa : f. Fb:1. B:1.3 (om. Ἐλισάβετ). --- 

Ocr. 20. 

Oc. 21. 

f, 60. 

Ocr. 22. 

Ocr. 20. 

Ocr. 21. 

Ocr. 22. 



Ocr. 32. 

f 60", 

Ger. 23. 

Gcr. 22. 

Oar. 23, 

185 SYNAXARIUM "CONSTANTINOPOLITANUM 
156 

ποιότητος ἐξερχομένης ἣν ἐπεζήτει" καὶ λίθος 

παμμεγέθης 5 τῇ κελεύσει. αὐτοῦ παρὰ τοῦ δαίμο- 

γος ἐκ τῆς Ῥώμης εἰς τὴν Φρυγίαν μετεκομίσθη, 

ὃς ἀντὶ στήλης τῷ τάφῳ αὐτοῦ μέχρι τοῦ νῦν 

xaromémnkror καὶ διὰ προσευχῆς θερμὰ ὕδατα 

ἀπὸ τῶν τῆς γῆς λαγόνων ἐξήνεγκε. Βιώσας δὲ ἐν 

ὁσιότητι τὸ λειπόμενον | τῆς ζωῆς πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησε. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων ἑπτὰ 

παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ, Μαξιμιλιανοῦ, "ag- 

βλίχου, Μαρτιανοῦ, Διονυσίου, Ἰωάννου, 

Κωνσταντίνου, καὶ ᾿Αντωνίνου. Οὗτοι ὑπῆρ- 

xov ἐπὶ Δεκίου * βασιλέως " διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν 

ὁμολογίαν διαβληθέντες προσήχθησαν τῷ βασι- 

Aer καὶ καιρὸν λαβόντες βουλεύσασθαι, πάντα τὰ 

αὐτοῖς ὑπάρχοντα πτωχοῖς διανείμαντες καὶ ἐν τῷ 

ὄρει ἀνελθόντες, ὑπέδυσαν εἰς ἕν τῶν σπηλαίων 

καὶ εὐξάμενοι τοῦ δεσμοῦ λυθῆναι τοῦ σώματος 

καὶ μὴ παραδοθῆναι τῷ βασιλεῖ, ἀπέθεντο τὰς 

ψυχάς. Τῆς εἰσόδου οὖν τοῦ σπηλαίου προστάξει 

τοῦ βασιλέως ἀναφρατείσης καὶ τριακοσίων ἐβδο- 

μήκοντα δύο ἐτῶν διελθόντων, ἐπεὶ δόγμα ἐκινήθη 

παρὰ τῶν κακοδόξων ἐπὶ τοῦ βασιλέως Θεοδο- 

σίου 5 τοῦ μικροῦ, τὴν ἀνάστασιν διαβαλλόντων, 

τῆς τοιαύτης ζητήσεως ἐν φροντίδι οὔσης τῷ 

βασιλεῖ, ὡς ἐξ ὕπνου ἀνίστανται οἱ ἅγιοι οὗτοι 

ἑπτὰ παῖδες, κατὰ θείαν οἰκονομίαν τῆς εἰσόδου 

τοῦ σπηλαίου διανοιχθείσης παρὰ τῶν ἐγγιζόντων 

τῷ τόπῳ. Γνωσθέντες οὖν παραδόξως διὰ τὴν 

ἄγνοιαν --- καὶ γὰρ diovro χθὲς εἶναι καὶ πρὸ Bpa- 

χέος τὸν Δέκιον καὶ ἔτι τὰ τῆς ἀσεβείας κρατεῖν --- 

τῆς μελλούσης ἀναστάσεως ἐγίνοντο κήρυκες, καὶ 

τάφον αὖθις ἔσχον αὐτὸ τὸ σπήλαιον καθὼς καὶ 5 

πρότερον 9. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου ἱερομάρ- 

τυρος ᾿Αλεξάνδρου ἐπισκόπου καὶ τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Ἡρακλείου καὶ τῶν ἁγίων γυναικῶν 

καὶ μαρτύρων ᾿Ἄννης, Ἐλισάβετ, Θεοδότης 10 

καὶ Γλυκερίας. Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς ᾿Αλέξαν- 

ὃρος ἐπίσκοπος ὧν καὶ πολλοὺς διδάσκων τὸν 

λόγον τῆς ἀληθείας, κρατηθεὶς παρὰ τοῦ ἡγεμόνος 

καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι τοῖς θεοῖς, πολλὰ τιμωρηθεὶς 

καὶ ξεσθεὶς καὶ mávra γενναίως ὑπομείνας, ἐπι- 15 

σπᾶται πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ * πίστιν Ἡράκλειον 

στρατιώτην ὄντα' ὃς καὶ αὐτὸς πολλὰ τιμωρηθεὶς 

ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν. Ὃ δὲ ἅγιος ᾿Αλέξανδρος 

ἐκ᾿ τῶν πλητῶν ὑγιὴς τεγονὼς τῇ τοῦ Κυρίου 

ἐπισκέψει καὶ θαυματουργήσας ἔτι ἐπισπᾶται πρὸς 20 

τὴν πίστιν τυναῖκάς "voc? τέσσαρας "Avvav, 

Ἐλισάβετ, Θεοδότην καὶ Γλυκερίαν. Αἵτινες παραυ- 

τίκα ἀντιστᾶσαι | τῷ ἡγεμόνι καὶ τὴν τῶν εἰδώλων 

πλάνην ἐλέγξασαι, τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν᾽ 

ὕστερον δὲ πάντων καὶ ὁ ἅγιος ᾿Αλέξανδρος τῷ 535 

ξίφει κρουσθεὶς ἐτελειώθη. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῶν πλησίον τοῦ ἁγίου 

Γεωργίου ἐν τῷ Κυπαρισσίῳ. 

MHNI T9 AYTQ9 ΚΓ'. 

4. ἼἌἌθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος xoi ἀπο- 

στόλου Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου. Οὗτος ó 

ἅπος Ἰάκωβος ἦν υἱὸς Ἰωσήφ, ἀδελφὸς δὲ τοῦ 

Κυρίου διὰ τὴν τοῦ Ἰωσὴφ πρὸς τὴν ἁτίαν Θεο- 

τόκον μνηστείαν᾽ ἐκαλεῖτο δὲ τὸ πρότερον ᾿ἸΙοβλίας, 

ὃ ἑρμηνεύεται περιοχὴ παθῶν, Ἰάκωβος δὲ πτερ- 

γιστής. Ἐχειροτονήθη δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἐπίσκο- 

πος Ἱεροσολύμων καὶ πρῶτος τὴν θείαν λειτουρ- 

χίαν ἐγτράφως ἐξέθετο, παρὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτὴν 

διδαχθείς᾽ ἣν ὕστερον συντομωτέραν ἐποίησεν ὃ 

— 8 λίθον παμμεγέθη S. 

2. — 1 τοῦ add. Sa. — 5 Θεοδωσίου S. — ὃ προτοῦ 8. 

8. — τὴν εἰς Χριστὸν Sa, — ? om. Sa. 

μέτας Βασίλειος, xoi μετ᾽ αὐτὸν ὁ Χρυσόστομος 30 

διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀσθένειαν. Καὶ διὰ τὴν 

ἄταν αὐτοῦ ἐγκράτειαν καὶ παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις 

αἰδέσιμος ἦν καὶ τὸν δίκαιον ἔσχε προσηγορίαν. 

Περὶ δὲ τοῦ λέγεσθαι τὸν μακάριον Ἰάκωβον 

ἀδελφόθεον καὶ δίκαιον, φέρεταί τι τοιοῦτον ἐκ 35 

παραδόσεως. Τοῦ μνηστῆρος Ἰωσὴφ μερίζοντος 

τὴν Tfjv αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τοῖς ἐκ τῆς προτέ- 

pog τυναικὸς καὶ βουλομένου μερίδα ποιήσασθαι 

καὶ τῷ τῆς ἁγίας παρθένου υἱῷ καὶ Θεῷ, οἱ μὲν 

4 

C:1.3.— Cb:1.3. — Ce:1.3. M:1.2. 
Ba:1.9(—8)2.— T:1.2.—0:1.— G:1.2. 

3. — Mv :1.2.9. — ΜῈ: 1. 3, 8. — Mr :1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 2. 3. add. : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη 100 ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 45 

Ἰωάννου τοῦ συστησαμένου τὴν ἐν τῷ Χαρσιανῷ σεβασμιωτάτην μονήν (ef. Oct. 

Τῶν ἑπτὰ παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ (Oct. 22?). — 3 (. 

οὔσῃ πέραν ἐν τῷ Σατύρου). — P: 9: Τῆς ἁγίας μι 

πρεσβυτέρου ἐπὶ ᾿Αλεξάνδρου βασιλέως, ὑπαρχούσης ! τῇ 

προσηλωσάσῃς ? ἐπὶ Σιμπλικίῳ ἄρχοντι. Τὸ δὲ τίμιον αὐτῆς 

8, 1: ἐγκαίνια ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου 

Συνέφθασεν δὲ καὶ τοῦ ἁγίου Ζαχαρίου τοῦ ἱερέως 

ἁτίῳ αὐτοῦ ἀποστολείῳ τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς παναγί 

ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας. --- F : 1.— Τῶν ἁγ 

Fa:1.— τῶν ζ' παίδων. --- 2. 3. — Fb : 1. — τῶν ζ΄ παίδω 

σεως τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων τῶν ἐν ᾿Ἐφέσψ. — 

σταντινουπόλεως. Οὗτος ἔγγονος Νικηφόρου τοῦ βασιλέως χρηματί: 

1 ὑπάρχουσα P. — ? προσηλώσασα P. 

945. — H : 1.2. — 

τ τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μονῇ αὐτοῦ τῇ 

ἄρτυρος εὐγενεστάτης Θεοδότης καὶ Σωκράτους 

ς Ποντικῆς χώρας, ἐν. ἀσκητηρίῳ ἑαυτὴν 

Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου κατὰ σάρκα. 

καὶ Συμεὼν τοῦ δικαίου. Συναγόμεθα δὲ ἐν τῷ 

ας Θεοτόκου πλησίον τῆς 

(ων Z' παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ (Oct. 339). — 2. 8.-- 

3.— Bg : 1 2.8: Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Κων- 

σας ζώννυται παρ᾽ αὐτοῦ ἱκανάτος" 

λείψανον κεῖται ἐν τῇ Nixoétuv. πόλει. — 50 

y. — B : 1. 2. — Ἀνάμνησις τῆς φανερώ- 55 
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ἄλλοι οὐ κατεδέξαντο. Ὃ δὲ Ἰάκωβος παραλαβὼν 

αὐτὸν εἰς τὴν αὐτοῦ μερίδα συγκληρονόμον, οὐ 

μόνον ἐκλήθη ἀδελφόθεος ἀλλὰ καὶ δίκαιος. Τοῦ- 

TOV οὖν τὸν ἀδελφόθεον καὶ δίκαιον ὁρῶντες οἱ 

5 γραμματεῖς καὶ σί Σ΄ Φαρισαῖοι πολλοὺς τῶν Ἰου- 

δαίων καὶ τοὺς 5 ἐξ ἐθνῶν πείθοντα καὶ πληροφο- 

ροῦντα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς Θεός ἐστιν 

ἀληθινὸς καὶ αὐτὸς κάθηται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐν 

δεξιᾷ 9 τῆς δυνάμεως τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐρχόμε- 

10 νος μετὰ ταῦτα ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ 

κρῖναι τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, μανέντες διὰ 

τὴν τοῦ νόμου καταφρόνησιν καὶ ἀναγαγόντες 

αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐπερωτή- 

σαντες παρρησίᾳ, εἰ ὃ Ἰησόῦς Θεός ἐστιν, καὶ 

16 ἀκούσαντες αὐτοῦ μεγάλῃ φωνῇ κράϊζοντος ὅτι 

Θεὸς ἀληθινός ἐστιν, μέγα τι ἀναβοήσαντες" « Ὦ, 

» ὦ, καὶ ὃ δίκαιος ἐπλανήθη» εὐθὺς καταβάλ- 

λουσιν αὐτὸν koi λίθοις βάλλουσιν καὶ ξύλῳ 

κναφέως κατὰ κεφαλῆς αὐτὸν κρούσαντες τῷ 

30 θανάτῳ παρέπεμψαν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις 

ἐν τῷ σεπτῷ αὐτοῦ ναῷ τῷ ὄντι ἔνδοθεν τοῦ 

ναοῦ τῆς ὁ ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκο- 

πρατείοις. 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας εὐγενε- 

35 στάτης Θεοδότης καὶ Σωκράτους πρεσβυτέ- 

ρου. Αὕτη ἦν ἐπὶ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ βασιλέως 

ὑπάρχουσα τῆς Ποντικῆς χώρας, ματρώνα γένους 

ἐντίμου, ἐν ἀσκητηρίῳ ἑαυτὴν τῷ Θεῷ προσανα- 

θεῖσα’ κατεσχέθη δὲ παρὰ Σιμπλικίου * τοῦ ἄρχον- 

τος Καππαδοκίας καὶ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολο- 

víav δὶς κρεμασθεῖσα 5, ξέεται καὶ εἰς κλίβανον 

ἐκπυρωθέντα ἐμβάλλεται. Τῇ τοῦ Χριστοῦ δὲ χάριτι 

ῥυσθεῖσα ἄγεται παρὰ τοῦ ἄρχοντος ἐπὶ τὸ Βυζάν- 

τιον *, εἶτα év ᾿ΑΥκύρᾳ' ἔνθα ὃ πρεσβύτερος 

Σωκράτης τῶν ἀπίστων θυόντων καταβαλὼν τὸν 

βωμὸν ἐτμήθη τὴν κεφαλήν. Ἡ δὲ ἁγία βληθεῖσα 

ἐν τητάνῳ 5. καὶ ἀβλαβὴς διαμείνασα, τὸ τέλος 

τοῦ μαρτυρίου διὰ ξίφους ἐδέξατο. Τελεῖται δὲ ἡ 

αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ Ξυλοκέρκῳ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό- 

Aeuc. Ὃς πατρίδα μὲν ἔσχε τὴν βασιλίδα τῶν 

πόλεων, γεννήτορας ' δὲ Mujer καὶ TIpokoníav 

τοὺς εὐσεβεστάτους βασιλεῖς. Οὗτος ἀπὸ τοῦ 

ἁγίου βαπτίσματος Νικήτας προσκληθεὶς καὶ 

δεκαετὴς γεγογὼς παρὰ Νικηφόρου βασιλέως καὶ 

πάππου αὐτοῦ δομέστικος τῶν ἱκανάτων προχειρί- 

ζεται" δι᾿ αὐτὸν δὲ τὸ τοιοῦτον τάγμα ἀρχὴν ἔλαβε 

μηδέποτε ὄν. Τοῦ δὲ Νικηφόρου τὸν βίον κατα- 
λύσαντος, κρατεῖ τῆς βασιλείας Μιχαὴλ ὁ πατὴρ 
αὐτοῦ ἔτη δύο καὶ ἐξίσταται τῆς βασιλείας, ἀπά- 
ρας τῆς πόλεως πανοικὶ ἑκουσίως" καὶ πρὸς τὰς 

Πρεγκιπίους * νήσους προσχωρήσας τὸν μονήρη 
ὑπῆλθε βίον 8 ἅμα τυναικὶ καὶ τέκνοις, Λέοντος 

1. — 1 om. Sa. — ? τῶν Sa, — ὃ ἐκ δεξιῶν Sa. — (ναῷ . . — (ναῷ - ναοῦ τῆς) να τῇ 
M — 1 ματρώνης S. — ? Συμπλικίω 8. — 8 διακρεμασθεῖσα Sa, Ae εἰς Beidvaov & E i f 

30 . — ! γεννητόρων Sa. — ? τοὺς ΤΙριγκιπείας S. — 3 βίον ὑπεισῆλθεν Sa. ἐπ τ τντάναι Se γάνω δα, 

καὶ " R πα ln "M i κρατήσας Μιχαὴλ ὁ πατὴρ αὐτοῦ τῆς βασιλείας ἔτη δύο kai ταύτης -ἐκστὰς τὸν μονήρη βίον ὑπέ 
Ὁ H n ^ LA H ^ tov 7 xovrot πανοικί, Λέοντος τοῦ εἰκονομάχου τῆς βασιλείας δραξαμένου. Οὗτος Νικήταν τὸν ie á ν τὸν ' ἐνάτον TOV 

ἐν τῷ ἀγγελικῷ σχήματι ᾿γνάτιον μετονομασθέντα, ιδ΄ χρόνων ἄγοντα τὴν ἡλικία! t v, τῇ εὐνουχίᾳ κατεδῇ . n ; - , " ατεδίκασεν. Κρατήσας δὲ Θεοῦ παραχωρήσει ἑπτά που ἥμισυ ἔτη, ἀναιρεῖται ὑπὸ Μιχαὴλ τοῦ Τραυλοῦ ραυλοῦ᾽ 85 Η ^ 2, ^ ^X t H H €x xai κρατεῖ αὐτοῦ Μιχαὴλ koi Θεόφιλος ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ Μιχαὴλ ὁ ἔγγονος σὺν μητρὶ Θεοδύ εοδώρᾳ 3 ἔτῃ 
π' καὶ μ΄. ᾿Επεὶ δὲ περιέστη fi ἀρχὴ εἰς τὴν εὐσεβεστάτην Θεοδώραν 3 καὶ καθ f € ἣν Θεοδιώραν 8 καὶ ἴται Ἰωάννης ὁ ἀνόσιο ᾿ T : ἢ ἀρ 1 αἱρεῖται Ἰωάννης ὁ dvó 
καὶ χειροτογεῖται Μεθόδιος ὁ μέγας καὶ αὐτὸς κρατήσας ἔτη τέσσαι ' 1 Μεθόδι, «yag καὶ αὐτὸς κρατήσας ἔτη τέ po τοῦ βίου μετέστη χαιροτονεῖτα, à ἴται 
ἀντ᾽ αὐτοῦ ὁ θεῖος Ἰγνάτιος, πολὺς τὴν ἀρετὰν ὧν καὶ τῶν, nd ; Us τὴν ἀρετὴν ὧν καὶ τὴν σύνεσιν δόκιμος᾽ kot κρατήσας τῆς ἐκκλησίας 
τοὺς οἴακι Ó ü 3 5 n 

» τς ue ἂς χρόνους. ἕνδεκα ἥμισυ, ἀπελαύνεται τοῦ θρόνου ἐπὶ χρόνους ἐννέα" εἶτα πάλιν ἀνακληϑεὶς τῇ 
ἐρᾳ ῇ i n A εἰ 

ἢ ἡμέρᾳ ἐν f) καὶ κατῆλθεν καὶ Κρατήσας χρόνους δέκα, πάλιν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀνεπαύσατο N ες τῇ 

ὺ | 2 εἰρήνῃ 
καὶ κατετέθη ἐν τῇ τοῦ Σατύρου μονῇ. Ὁ δὲ ἅπας χρόνος τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἐστιν ἔτη ἑβδομήκοντα καὶ Aou ΜΝ ἐννέα, — T — 0:1. — μνήμη τοῦ ἁγίου Ζαχαρίου τοῦ ἱερέως καὶ Συμεὼν τοῦ δικαίο ἐλεῖται & nen " 2v onm Don A a 1 ^ TAP Fut N - fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ναῷ τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ σεβασμίου ναοῦ τῆς ἁτίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκο- 
πρατείοις. --- 29. 1.2. — Ἡ ς τι ἁ Com —$8.—GaG 2,.— JV 

G6:1.3. c «Qavépuotc Tuy ἁγίων ait. b ὧν Yi 
45 C moí ὧν ἐν Ἐφέ £y ^a Suy τῶν & Ἐφέσῳ, Μαξιμίνου *, Ἰαμβλίχου, Μαρτινιανοῦ, Διονυσίου 

καὶ ντωνίου 5, Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως ἐν Ἐφέσῳ τῇ πόλει 
τοῦ περὶ αὐτῷ € i Ü - ; pi αὐτῶν σκέψασθαι καὶ βουλεύσασθαι, πωλήσαντες πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς τοῖς, 

Ἰωάννου, Κωνσταντίνου 

Καὶ καιρὸν αἰτησάμενοι 

ἐπεμερίσαντο 
τοῖς πτωχοῖς καὶ ἐν τῷ ὄρει ἀνελθόντες, εἰσῆ n i j ς, εἰσῆλθον ἕν τῶν σπηλαίων xoi εὐξά i 
τοῖς πτυχοῖς καὶ | ᾿λθόντει ᾿ | i εὐξάμενοι ἐν εἰρήνη ἀποθανεῖ 

) "md P ἥναι τῷ βασιλεῖ, ἀπέδωκαν τὰς ψυχάς. Τῆς εἰσόδου δὲ προστάξει o βασι λέως 
γαφρ " B καὶ τριακοσίων ὀγδοήκοντα δ δύο ἐτῶν διελθόντων, ἐπὶ τῆς βασιλείας Ocoboot pe K οὔ, n 2. n ^ ^ n / ? À up met δόγμα ἐκινήθη παρὰ τῶν διαβαλλόντων τὴν ἀνάστασιν, ἔσχε φροντίδα περὶ ταῦ τὸ , i ταύτης ὁ 

βασιλεύς. Θέχων δὲ ὁ Θεὸς πληροφορῆσαι πάντας 
ὅτι ἐ ΜΝ z 2 τί ἐκ παντὸς ἀνάστασις ἔστιν, ἐποίησεν οἰκονομίαν 

στε ἀνοιγῆναι τὴν θύραν τοῦ ort ου ναστῆναι! ντὰς τοὶ τὰ παῖδ᾽ ἘΣ ὧν εἶς ὀ ἡλαίου καὶ dvac: "n ü ς τοὺς ἑπτὰ mod ας. Uv € 
8 Avo: ἐπτὰ παῖ: € Ovouc E ὧν Tt 

Ἰάμβλιχος " λαβὼν νόμισ᾽ ὧν ἐπὶ μὰ ἐκ τῶν ἐπὶ Δεκίου καὶ κατελθὼν ἐν τῇ πό 
B5 γθὲς 8 tud . 2 TeÀOUv ἐν τῇ πόλει ἀγοράσαι di 

χθὲς" κοιμηθεὶς καὶ σήμερον ἀναστάς, ὑπωκτεύθη ἐξ αὐτῶν. Καὶ ἀχθεὶς πρὸς τὸν ἐπίσκοπον, d ἐπίσκοπον, 
ὡς ἤδη 

ἀνεδίδαξε 
πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Ἐτέ ὧν κή fc à Üü γένοντο οὖν κήρυκες τῆς ἀναστάσεως καὶ πάλιν θανέντες ἐτέθησαν εἰς τὸ 
αὐτὸ σπήλαιον. — 8: 

- ? Θεοδότη Ba. — * Μαξιμιανοῦ C ii. : " i .— EP μι et alii. 

Ἰτνατίου marpiá 
"DP m pxov Κωνσταντινουπόλεως. Οὗ ὁ ἅ Η ^ 

l'vénos γέγονεν. υἱὸς Μιχαὴλ βασιλέως καὶ ΤΙροκοπίας τῆς βασιλίσσης, ἀδε φὰς δὲ Gegen od ἀδελφὸς δὲ Θεοφίλου τοῦ 

"m ; 
Avvwvivou C et al. — 5 ἑβδομήκοντα S et al, — 1 "AuBAuxoc Cb. — 

Ocr. 23. 

Ocr. 23, 



Qcr. 23. 

f. 62. 

Qr, 24 

Ocr. 23. 

Gcr, 24, 
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τοῦ εἰκονομάχου τῆς βασιλείας ^ δραξαμένου. 

Οὗτος Νικήταν ὃ τὸν ἱκανάτον τὸν ἐν τῷ ἀγγελικῷ 

σχήματι Ἰγνάτιον μετονομασθέντα, δεκατεσσάρων 

χρόνων ἄτοντα τὴν ἡλικίαν 5, τῆ εὐνουχίᾳ κατεδί- 

κασεν. Κρατήσας δὲ | Θεοῦ παραχωρήσει ἑπτά 

πού ἥμισυ ἔτη, ἀναιρεῖται ὑπὸ Μιχαὴλ τοῦ Τραυ- 

λοῦ. Καὶ κρατεῖ ὁ αὐτὸς Μιχαὴλ καὶ Θεόφιλος ὁ 

υἱὸς αὐτοῦ καὶ Μιχαὴλ 6 ἔγγονος σὺν μητρὶ Θεο- 

δώρᾳ τὰ πάντα ἔτη σαράκοντα ὀκτώ. Ἐπεὶ δὲ 

περιέστη ἡ ἀρχὴ εἰς τὴν εὐσεβεστάτην Θεοδώραν 

καὶ καθαιρεῖται Ἰαννὴς * ὁ ἀνόσιος ἱεράρχης καὶ 

χειροτονεῖται Μεθόδιος ὁ μέγας, ὁ πολλοὺς κινδύ- 

MHNI Τῷ 

1." Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀρέθα καὶ τῶν 

σὺν αὐτῷ χιλίων διακοσίων πεντήκοντα. Ὁ ἅγιος 

μάρτυς Ἀρέθας ὑπῆρχε πρῶτος τῆς πόλεως Νεγρᾶς 

καλουμένης, ἐν Αἰθιοπίᾳ κειμένης *, ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Ἰουστίνου, τῆς Αἰθιοπίας μὲν βασιλεύοντος, 

Ἐλεσβαὰν τοῦ χριστιανικωτάτου, τῶν δὲ 'Ounpr- 

τῶν βασιλεύοντος Δουναὰν Ἑβραίου, Οἱ δὲ Ὅμη- 

ρῖται οὗτοι οἱ καὶ Σαβαῖοι καλούμενοι ἐκ τῆς Χετ- 

τούρας τῷ Ἀβραὰμ τετόνασι. Τοῦ οὖν Ἐλεσβαὰν 

βασιλέως Αἰθιοπίας καταδυναστεύσαντος τὸν 

Ὁμηρίτην καὶ φρουρὰν τῇ πόλει αὐτοῦ καταστή- 

voug ὑπὲρ τῶν ἁγίων εἰκόνων ὑποστάς, καὶ kpa- 

τήσας ἔτη. τέσσαρα τοῦ. βίου μετέστη ?, χειροτο- 

νεῖται ἀντ᾽ αὐτοῦ ὁ θεῖος Ἰγνάτιος, καὶ αὐτὸς 

πολὺς φανεὶς ἐν ἀρεταῖς καὶ δόκιμος ἐν συνέσει" 

ἰθύνας ὃ. καὶ αὐτὸς τοὺς τῆς ἐκκλησίας οἴακας 

χρόνους ἕνδεκα ἥμισυ, -καὶ ἀπελαθεὶς χρόνους 

ἐννέα, εἶτα πάλιν ἀνακληθεὶς τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐν ἢ 

κατῆλθε, καὶ κρατήσας ἑτέρους χρόνους δέκα, 

ἀνεπαύσατο ἐν εἰρήνῃ. Καὶ κατετέθη ἐν τῇ τοῦ 

Σατύρου 15 μονῇ, ἐν ἧ καὶ ἀπεκάρη, ἔνθα καὶ ἧ 

σύναξις αὐτοῦ ἐπιτελεῖται. Ὃ δὲ ἅπας "' χρόνος 

τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἔτη οθ΄. 

AYTQ KA'. 

οὖσαν ὑποτελῆ Ἐλεσβαάν vip τῶν Αἰθιόπων βασι- 

Ad: ἣν καὶ παρεστήσατο οὐ μηχανήμασιν ἀλλ᾽ 

ἐπιορκίαις μετὰ δὲ τὸ ταύτην λαβεῖν, πρῶτον μὲν 

ἀνορύξας τὸν τάφον τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου 

ΤΤαύλου, πυρὶ παρέδωκε τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ καὶ τὴν 

τέφραν ἐλίκμησεν. Ἔπειτα " δὲ ἱερεῖς καὶ λευΐτας 

καὶ μονάζοντας καὶ μοναζούσας ἐν καμίνῳ πυρὸς 

ἀπορρίψας, θανάτῳ παρέδιωυκε ψυχὰς τὸν ἀριθμὸν 

τετρακοσίας εἴκοσι 8 ἑπτά" τῶν δὲ λαϊκῶν | vuvat- 

κῶν ἀπέτεμεν ὑφὲν τὰς κεφαλὰς τὸν ἀριθμὸν 

τελούσας ἑκατὸν εἴκοσι ὃ ἑπτά. Καί τινα εὐγενε- 

σαντος, ἐπαναστὰς ὁ Δουναὰν τούς τε φρουροὺς στάτην καὶ τιμίαν γυναῖκα ἐνώπιον αὑτοῦ παρὰ- 

ἀνεῖλε καὶ πρὸς τὴν Νεγρὰν πόλιν ἐστράτευσεν στησάμενος καὶ τὴν κεφαλὴν τῆς θυγατρὸς αὐτῆς 

— 5 τῶν σκηπτρῶν Sa. — 5 Νικήτα 8. -- ὃ τὴν ἡλικίαν om; Sa. --- * "lavvic S. — 5 μετέστη τοῦ βίου Sa. — ? δὲ add. 58. --- 

τὺ Σατήρου Sa. — 1 πᾶς Sa. 

1. — 1 év Αἰθιοπίᾳ κειμένης om. Sa. — 3 ἐπεὶ Sa. — ὃ καὶ add. Sa. — ὁ αὐτοῦ Sa. 

βασιλέως. Εὐνοῦχος δὲ γεγονώς, εἶτα μοναχὸς vérove καὶ ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ ἀρχαγγέλου τοῦ 

ἐπιλεγομένου ᾿Ανατέλλοντος. Εἶτα προεχειρίσθη καὶ πατριάρχης, καὶ ἐκράτησεν ἔτη ἕνδεκα καὶ μῆνας 

πέντε. Καὶ μετὰ ταῦτὰ ἐξεβλήθη ὑπὸ Μιχαὴλ βασιλέως ἀντ᾽ αὐτοῦ πατριάρχην ποιήσαντος Φώτιον 

πρωτοσπαθάριον καὶ πρωτασηκρήταϑ, τενόμενον μοναχόν᾽ εἶτα ἐξεβλήθη καὶ αὐτὸς ὑπὸ Βασιλείου βασι- 

λέως καὶ ἀντεκατέστη Ἰγνάτιος πάλιν" καὶ ἔμεινεν πατριάρχης ἔτη ἕνδεκα καὶ πάλιν ἐξεβλήθη καὶ ἐγένετο 

πατριάρχης Στέφανος ὁ ἐν ἁγίοις. Ὁ δὲ ἅγιος Ἰγνάτιος, ἀπελθὼν ἐν τῷ Σατύρου μοναστηρίῳ !9, ἐν 

εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. --- Ce : 1. 9. — Τῶν Z παίδων. --- 3. — M : 1. 3. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικη- 

φόρου τοῦ τὴν ἐν τῷ Χαρσιανῷ συστησαμένου μονήν. --- Μακαρίου τοῦ Ῥωμαίου. Τρεῖς τινες 

ἡμμασμένοι γέροντες Σέργιος καὶ Ὑτῖνος καὶ Θεόφιλος, ἐκ τῆς μονῆς τοῦ ἁτίου ᾿Ασκληπιοῦ τοῦ ἐν 

τὴ 'Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας... --- Des. : xod προσκυνήσαντες ἅπαντας τοὺς ἁγίους τόπους, ὑπέστρεψαν 

εἰς τὴν μονὴν αὑτῶν, ἐκδιηγούμενοι πρὸς τοῖς ἄλλοις οἷς ἔπαθον καὶ εἶδον καὶ τὰ κατὰ τὸν ἅγιον 

Μακάριον. --- Mtv : 1. 8. --- Μακαρίου. — Mb : 1,3. Νικηφόρου. --- Μακαρίου, --- Mr : 1. 

i SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add. : καὶ ἐν τῇ βασιλικῇ μονῇ τῆς ἁγίας Εὐφημίας πλησίον τῆς 

Πλάτης ἔνθα ἡ ἁγία αὐτοῦ κάρα ἀπόκειται. --- 3. — H: 1. 8. 4. — Πρόκλου (cf. Nov. 90) —P:1: 

'ApéOa καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ τετρακισχιλίων σντ΄. Οὗτος ὑπῆρχεν πρῶτος τῆς πόλεως Nejpüg ἐν 

Αἰθιοπίᾳ κειμένης ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰουστινιανοῦ τοῦ φιλοχρίστου, Φήλικος * ἐπισκοποῦντος τῆς 

Ῥωμαίων ἐκκλησίας, τῆς Ἱερουσαλὴμ Ἰωάννου, ᾿Αντιοχείας Εὐφρατίου, βασιλεύοντος Ἐλεσβαὰν ἐν 

Αὐξούμῃ τῇ πόλει τῆς Αἰθιοπίας, τῶν 'Ounprrüv δὲ Δουναὰν᾽ Ἑβραῖος παρανομώτατος. --- 3 (Μάρκου, 

Σωτηρίχου, Οὐαλεντιανοῦ). --- Y : 1: ᾿Αρέθα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ χιλίων διακοσίων πεντήκοντα τριῶν. 

Οὗτοι ἤθλησαν ἐν Νεγρᾷ πόλει τῶν Ὁμηριτῶν, βασιλεύοντος “Ῥωμαίων μὲν Ἰουστίνου, Αἰθιόπων δὲ 

Ἐλεσβαὰν ὃ τοῦ χριστιανικωτάτου, τῶν δὲ “Ομηριτῶν Δουναὰν ὁ τοῦ Ἑβραίου, ὃς. δόλῳ καὶ ὅρκῳ 

ἐγκρατὴς γενόμενος Νεγρᾶς τῆς πόλεως πρῶτον μὲν ἀνορύξας τὸν τάφον Παύλου TOO ἁγιωτάτου 

ἐπισκόπου πυρὶ παρέδωκεν τὰ ὀστᾷ αὐτοῦ καὶ τὴν τέφραν ἐλίκμησεν. Τοὺς δὲ ἱερεῖς καὶ λευΐτας 

ὡσαύτως ὃ καὶ μοναζούσας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρὸς ἀπορρίψας, θανάτῳ παρέδωκεν ψυχὰς τὸν ἀριθμὸν 

υκζ' 5, τῶν δὲ λαϊκῶν γυναικῶν ἀπέτεμεν ὑφὲν τὰς κεφαλὰς τὸν ἀριθμὸν τελούσας ρκζ' καί τινα εὐγε- 

νεστάτην καὶ τιμίαν τυναῖκα ἐνώπιον αὑτοῦ παραστήσας καὶ τὴν κεφαλὴν τῆς θυγατρὸς αὐτῆς 

ἔμπροσθεν αὐτῆς ἀποτεμὼν ἐκέλευσεν τοῦ αἵματος ἀπογεύσασθαι: καὶ veucopévnv. τῆς ζωῆς ἀπεστέ- 

ρῆσεν. Ἔσχατον δὲ πάντων ἀχθεὶς. ὁ μέγας ᾿Αρέθας καὶ ὑπὸ δύο στηριζόμενος, ἀπετμήθη καὶ αὐτὸς 

— 9 προτασικρίτα Cb. — 1" Σατήρου μοναστήριον Cb. 

! Φίληκος P. — ? Δουναὰς P. -- ὃ Ἐλεσβαᾶ F. — * Δουνᾶ F, — ὃ ὡς αὐτὸς F. — 8 vk«Z F. 
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ἔμπροσθεν αὐτῆς ἀποτεμών, ἐκέλευσε τοῦ ^ αἵμα- 

τὸς ἀπογεύσασθαι καὶ οὕταις καὶ αὐτὴν τῷ θανάτῳ 

διὰ τοῦ ξίφους παρέπεμψεν. Ἔσχατον δὲ πάντων 

τὸν μέταν ᾿Αρέθαν μεθ᾽ ἑτέρων τμ' ἀπέτεμεν" 

οὗτος γὰρ εἰς ἔσχατον τήρως ἐλθὼν καὶ κατάκοπος 

τῷ σώματι γεγονὼς καὶ. μηκέτι χρήσασθαι δυνά- 

μενος τοῖς ποσίν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ μέλλειν τέμνε- 

σθαι στηριζόμενος ὑφ᾽ ἑτέρων, οὕτως τὸν τοῦ 

μαρτυρίου στέφανον ἀνεδύσατο δ, Τοὺς δὲ λοιποὺς 

εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας τοῖς ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν 

αὐτοῦ ἄρχουσιν καὶ μεγιστᾶσιν ἐχαρίσατο. Τελεῖται 

δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ σεβασμίῳ οἴκῳ τῆς 

ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς ΤΤρωτασίου ". 

MHNI TQ 

1. ᾿Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαρκιανοῦ 

καὶ Μαρτυρίου τῶν ἀναγνωστῶν καὶ νοταρίων..- 

Οὗτοι φοιτηταὶ ὑπῆρχον καὶ ὑπογραφεῖς ΤΤαύλου 

τοῦ ὁμολογητοῦ, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

γεγονότος ? μετὰ τὴν κοίμησιν ᾿Αλεξάνδρου, ἐπὶ 

τῆς βασιλείας Κωνσταντίου * τοῦ ἀρειανοῦ. Ἐπεὶ 

οὖν ὁ ἐν ἁγίοις ΤΤαῦλος παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως 

διὰ τὸ μὴ καταδέχεσθαι τὴν τῶν ἀρειανῶν κοινω- 

νίαν, ἀλλὰ τούτους ἀποκηρύττειν ὑπερόριος ἐν 

᾿Αρμενίᾳ γέγονεν, ἔνθα καὶ τὸ μακάριον τέλος 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Νικηφόρου 1 τοῦ συστησαμένου Tiv? ἐν 

τῷ Χαρσιανῷ σεβασμιωτάτην μονήν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρῳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Μάρκου, Σωτηρίχου καὶ Οὐαλεντίνης, Οἵτι- 

veg ὑπῆρχον ἐν τῇ "Acíg: διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν 

ὁμολογίαν ὑπὸ τῶν ἀπίστων κατασχεθέντες καὶ 

ἐπιμήκεσι λίθοις τὰ σώματα διαπαρέντες καὶ ἀπη- 

γῶς ἑλκόμενοι καὶ συρόμενοι ἐπὶ γῆς, τὰς ψυχὰς 

αὐτῶν παρέθεντο τῷ Θεῷ ἐν εἰρήνῃ Π. Μετετέθησαν 

δὲ τὰ τίμια αὐτῶν λείψανα ἀπὸ τῆς ᾿Ασίας ἐπὶ 

Θάσον ? τὴν νῆσον, ἔνθα νῦν ἀπόκεινται. 

4. Καὶ μνήμη τῆς ἁγίας Γχυκερίας. 

AYTQ ΚΕ΄. 

ἐδέξατο ἀποπνιγεὶς παρὰ τῶν ἀρειανῶν διὰ τὴν 

ὀρθόδοξον ὁμολογίαν ὑπὸ Φιλίϊππου τοῦ ἐπάρχουϑ, 

ἀρειανοῦ καὶ αὐτοῦ ὄντος καὶ τοὺς ὀρθοδόξους 

-διώκοντος, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ οὗτοι oi 

μάρτυρες ἀνῃρέθησαν μαχαίρᾳ" xai ἐτάφησαν ἐν 

τῇ Μελανδησίᾳ πόρτῃ ἐν αὐτῇ τῇ Κωνσταντινου- 

πόλει ἐν τῷ Δευτέρῳ. "Qv καὶ τὸν βίον ὁ καὶ τὸν 

ναὸν μετὰ ταῦτα ὁ ἅγιος ἢ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο- 

μος ἐκ βάθρων ἀνήγειρεν, ἔνθα καὶ τελεῖται fj 

αὐτῶν σύναξις. 

— δ ταύτης add. Sa. — 9 (οὗτος - ἀνεδύσατο) om. Su. — * καὶ ἐν τῆ κτλ. add. Su, inter Synaxaria selecta, 

9, — 1 Ἰωάννης ín Sa ad diem praecedentem. — ὃ τοῦ S. 
8. — 1 ἐν εἰρήνῃ oin. Sa. — ? Odocov Sa. 

1; — ! χετονότες S. — ? Κωνσταντίου Sa, Κωνσταντίνου S. — 3 ὑπάρχου Su. — * ifa S. in. qun forte quaedam ezcide- 

runt ; καὶ τὸν βίον om. Su, — ὃ ἐν ἁγίοις Sn. 

τὴν κεφαλὴν μεθ᾽ ἑτέρων τμ΄. Τοὺς δὲ λοιποὺς παῖδας καὶ παιδίσκας τῆς πόλεως ἐκείνης δούλους 

ἐχαρίσατο τοῖς ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ ἄρχουσι καὶ μεγιστᾶσιν 7, — 3. — Fa: 1.3. — Fh:1.3. 

B: 1. — ΤΤρόκλου. — Ba: 1 (—- F). — ΤΙρόκλου. --- 3 (2 S. — T:1.— 0:1.— G: 1—30:1.— 
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μήτηρ καιομένη, ibóv τὸ βρέφος ἐπιρρῖψαν ἑαυτὸ τ. — Σεβαστιανῆς (Sept. 163). — Τρόκλου 

ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως μαθητοῦ τοῦ ἁγιωτάτου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ὁ ἐν ἁγίοις 

πατὴρ ἡμῶν ΤΙρόκλος «εὐλαβὴς ὧν καὶ ἐνάρετος ἐχειροτονήθη παρὰ τοῦ ἁγίου Σισινίου πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως ἐπίσκοπος Κυζίκου: ἀπελθὼν δὲ καὶ μὴ δεχθεὶς παρὰ τῶν ἐκεῖσε ? κληρικιῶν 

ὑπέστρεψεν ἐν Κωνσταντινουπόλει, τὸν μεταξὺ σχολάζων χρόνον. Τελευτήσαντος δὲ Μαξιμιανοῦ τοῦ 

πατριάρχου, ἔτι τοῦ λέιψάνου αὐτοῦ κειμένου ἐν τῷ iepareíu τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, προχειρίζεται 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐνθρονίζεται ?? κατ᾽ αὐτὴν τὴν μεγάλην πέμπτην τοῦ σωτηρίου 

πάθους τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 13 καὶ καλῶς πολιτευσάμενος καὶ ἐπισκοπήσας ἔτη διύδεκα 

καὶ μῆνας τρεῖς ἐν εἰρήνῃ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- Mv: 1. — Μνήμη μιᾶς γυναικὸς καὶ τοῦ βρέφους 

αὐτῆς. --- Σεβαστιανῆς. -- ΤΤρόκλου. — Mb: 1. — 'H ἁγία μήτηρ κτλ, — Σεβαστιανῆς. --- ἸΙρόκλου. --- . 

Mr:1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2.8.— H : 1. — Νέστορος τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (Oct. 271), — 

9,8, — P : 1. — Νέστορος ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν βασιλέων, --- Τοῦ 

ἁγίου μάρτυρος Οὐάρου (Oct. 195). — 2 (Obacke»píou- xoi Χρυσαφίου). --- 3.— F:1.2.3. —Fa:1. 

9.9. — Fb:1.2. 3. — B: 1. — Οὐάρου (Oct. 185. — Ba: 1. — T:1.— 0:1.—G: 1. — Νέστορος 

(Oct. 277). — € : 1. — Oódpov. — 2. 3. — Νέστορος, sed in margine fol. 38 : τοῦ ἁγίου Νέστορος 

ἔασον αὐτὸ εἰς τὰς KZ' τοῦ μηνός, — Ob: 1..- Οὐάρου. --- 9, 3. — Ce: 1. — Οὐάρου. --- 3, 3. — 

Νέστορος. — Μ: 1. — Μνήμη. τοῦ. ἁγίου μάρτυρος ᾿Αναστασίου, Οὗτος αὐτόκλητος πρὸς τοὺς 

τυράννους ἀπελθὼν καὶ τὸν Χριστὸν Θεὸν ἀληθινὸν καὶ τοῦ παντὸς ποιητὴν κηρύξας πεπαρρησιασμέ- ᾿ 

νως, ἐξέπληξεν ἅπαντας καὶ τὸ ἀμετάθετον αὐτοῦ ἰδόντες, ξίφει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπέτεμον καὶ τῇ 

θαλάσσῃ évoméppnyav. Γυνὴ δὲ εὐλαβὴς ἐκ τοῦ βυθοῦ ἀναλαβοῦσα τὸ ἅτιον αὐτοῦ λείψανον, μύροις 

καὶ ὀθονίοις εἰλήσασα, ἐν d κατεσκεύασεν εὐκτηρίῳ οἴκῳ ἐναπέθετο᾽ οὗ τῇ καταθέσει πολλαὶ ἰάσεις 

γετόνασι καὶ μέχρι τοῦ νῦν γίνονται εἰς δόξαν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ ἡμῶν. — Οὐαλλερίνου. — 

Σαβῖνος m. t. — 3 (Οὐαλλερίνου καὶ Χρυσάφου ἔ, 1.). — 9. — Mv : 1. — ᾿Αναστασίου. --- Οὐαλλε- 

ρίνου. — Σαβίνου. --- 3 (Οὐαλλερίου καὶ Χρυσάφου). --- 3. — ΜῈ: 1. — ᾿Αναστασίου. --- Τοῦ ἁγίου 
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2. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη" τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Οὐαλερίου 3 καὶ Χρυσαφίου. 

8. Καὶ μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Ταβηθᾶ 

τῆς ἐν Ἰόππῃ ἥτις καὶ Δορκᾶς ἐκλήθη. 

ΜΗΝΙ TQ ΑὙΤΩ Κςας'. 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μεγαλομόρτυρος Δημη- 

τρίου, Οὗτος ὁ πανένδοξος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ 

Δημήτριος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ 

τῶν βασιλέων, ἐκ τῆς Θεσσαλονικέων ὁρμώμενος 

πόλεως, εὐσεβὴς ὧν ἄνωθεν καὶ τῆς εἰς Χριστὸν 

διδάσκαλος πίστεως. Ἐπιδημήσαντος δὲ τοῦ 

Μαξιμιανοῦ τῇ Θεσσαλονίκῃ, κατεσχέθη ὁ ἅγιος. 

ν γὰρ ἐπ᾽ εὐσεβείᾳ διαβόητος" σεμνυνομένου δὲ 

τοῦ βασιλέως ἐπί τινι ἀνδρὶ ὀνόματι Λυαίψ καὶ 

προτρεπομένου εἰ δύναιτό τις τῶν τῆς χώρας 

ἐξελθεῖν καὶ διατωνίσασθαι πρὸς αὐτὸν καὶ μονο- 

μαχῆσαι" ἦν τὰρ ὁ Λυαῖος μεγέθει σώματος καὶ 

ῥώμῃ τοὺς κατ᾽ αὐτὸν ὑπερβάλλων. Ἐπεὶ 56! 

γεανίας τις τοὔνομα Νέστωρ τοῖς τοῦ ἁγίου Anun- 

τρίου ὑποθήκαις καὶ ἀοράτοις διὰ προσευχῶν 

βοηθείαις --- καὶ γὰρ αὐτῷ καὶ νίκην καὶ τὴν ὑπὲρ 

Χριστοῦ προεθέσπισεν ἄθλησιν, — θαρρήσας 

ἀντέστη τῷ Λυαίῳ καὶ τὴν ἀλαζονείαν αὐτοῦ κατέ- 

βολεν ἀποκτείνας αὐτόν, ὅ τεῦ βασιλεὺς αἰσχύνης 

ἐπλήσθη καὶ τὸν μὲν Νέστορα εὐθέως ἀνεῖλε, τῇ 

δυνάμει τοῦ Χριστοῦ φήσαντα ? περιτενέσθαι τοῦ 

Λυαίου. Μεθ᾿ ἡμέραν δὲ ὡς «τῷ Νέστορι τῆς νίκης 

συναίτιον τὸν ἅτπιον Δημήτριον * αὐτοῦ ποῦ ἔνϑα 

καθεῖρκτο παρὰ τὸ θέατρον διακοντισθῆναι ἐκέ- 

λευσε τὴν πλευράν. Ἐπὶ τὸ βάθος οὖν τοῦ σιδήρου 

. συνελαθέντος καὶ θανατηφόρου τῆς πλητῆς Yevo- 

μένης, τὴν ψυχὴν ἀφῆκεν ὁ ἅγιος. Πολλῶν δὲ 

θαυμάτων καὶ ἰάσεων μετὰ τὴν τελευτὴν ὁ ὅτιος 

Δημήτριος καὶ παραδόξων δυνάμεων τέτονε ποιη- 

τῆς, ἃ κατὰ λεπτὸν ἡ περὶ αὐτοῦ βίβλος δηλοῖ. 

Τέως δὲ κἀντεῦθεν ὃ ὀλίγων τινῶν ἐπιμνησθησό- 

μεθα πρὸς ὠφέλειαν ψυχῶν ὅ καὶ ! θυμηδίαν τῶν 

ἐντυγχονόντων. 

Ἰουστινιανὸς ὁ ἀοίδιμος βασιλεὺς τὸν ἐπ’ óvó- 

ματι τῆς τοῦ 7 Θεοῦ Σοφίας κτίσας ναὸν καὶ μέλ- 

λων καθιερῶσαι αὐτὸν καὶ ἁγίων μαρτύρων συνά- 

τῶν λείψανα, ἠβουλήθη καὶ ἐκ τῶν τοῦ μάρτυρος 

Δημητρίου ἀναγαγεῖν ?* καὶ δὴ στείλας ἐν Θεσσα- 

λονίκῃ τοὺς εἰς τοῦτο ὑπηρετήσοντας, ἤλπιζε τοῦ 

ποθουμένου τυχεῖν. Ἐκεῖνοι δὲ ἀπιόντες καὶ épro- 

λείοις τισὶ τὸν: τάφον τοῦ ἁγίου ἀνοίγειν πειριίι- 

μένοι, πυρὶ ἀθρόον φωτοβολοῦντι καὶ φλογὶ 

ἐκεῖθεν ἐξαλλομένῃ τὰ πρόσωπα βάλλονται’ φωνή 

τε ἐκ τοῦ πυρὸς τὸ ἐξαίσιον I? γέγονε" « ΠΙαύσασθε 

2. — ! ἄθλησις Sa. 
τὰς το om. Sa. 

? Οὐαλλερίου S. 

» περαιτέρω πειράζοντες.» Τούτοις οὖν κατα- 

πλαγέντες καὶ μηκέτι τολμῶντες ἐπιχειρεῖν, χοῦν 

μόνον ἐκεῖθεν ἀνελόμενοι εἰς ἁγιασμὸν καὶ τοῦτον 

πιστεύσαντες ἱκανὸν Τ ἔσεσθαι, ἐπανῆλθον πρὸς 

τὸν βασιλέα τὸ τελεσθὲν διηγούμενοι" λαβὼν δὲ ὁ 

βασιλεὺς τὸν ἀποκομισθέντα χοῦν, τὸ μὲν ἥμισυ 

καθιέρωσε, τὸν δὲ λοιπὸν αὐτὸς εἶχεν εἰς ἁγιασμόν. 

Τὶς ἐπίσκοπος τῆς τῶν ᾿Αφρικανῶν 1 αἰχμάλω- 

τός ποτε [eyovdig καὶ σιδηροπέδῃ ?? κατεσχημέ- 

γος, ἀναμνησθεὶς ἐν τοῖς πειρασμοῖς τοῦ μεταλο- 

μάρτυρος καὶ τοῦτον ἐκ βάθους καρδίας ἐπικαλε- 

σάμενος, παραυτίκα λύεται τῶν δεσμῶν καὶ τῶν 

αἰχμαλωτευσάντων τὰς χεῖρας διεκφυγὼν παραυ- 

τίκα ἐν τῇ Θεσσαλονικέων 18 ὑπὸ τοῦ μάρτυρος 

ὁδητούμενος εὑρίσκεται". ἐπαναζεύξας δὲ παρὰ "ὶ 

τὰ οἰκεῖα μετὰ τὴν πρὸς τὸν μάρτυρα εὐχαριστίαν, 

ἀνεγείρει ναὸν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ διασώσαντος᾽ καὶ 

τοῦτον ἐν πᾶσιν ἀπαρτίσας τινῶν μαρμάρων 

ἐνδεὴς I^ γέγονε πρὸς κατασκευὴν κιβωρίου καὶ 

ἄμβωνος. Λύπῃ δ᾽ ἐπὶ τούτοις καὶ ἀπορίᾳ συνεχό- 

μενος, ὁρᾷ κατ᾽ ὄναρ τὸν ἅτιον 15 λέγοντα αὐτῷ * 

« Τί λυπῇ ; κάτελθε εἰς τὸ νῦν  προσορμισθὲν 

» πλοῖον καὶ εὑρήσεις τά σοι ζητούμενα:» Ἔξυ- 

πνος οὖν τεγονὼς καὶ κατιὼν παραυτίκα 11 καὶ τῷ 

ναυκλήρῳ τοῦ πλοίου συντυχών, ἀνανεύοντα τοῦ- 

τὸν εἶχε περὶ τοῦ πράγματος καὶ ἀρνούμενον. 

Ἐπαναστρέψας δὲ πλείονι ᾽8 τῇ λύπῃ βαλλόμενος 

καὶ ἀφυπνῴώσας πάλιν ὁρᾷ τὸν | ἅγιον ἐν τῇ 

πρώρᾳ λέγοντα τοῦ πλοίου κεῖσθαι τὰ ἐπιζητού- 

μενα, καταλέξαντα 19 xoi τὸν ἀριθμὸν τούτων καὶ τὰ 

εἴδη xoi ὅτι ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συμμάρ- 

τυρὸς ταῦτα ὠνήθησαν καὶ ὡς αὐτῷ παρ᾽ ἐκείνου 

ταῦτα ἀπεχαρίσθη σαν, ἐπεὶ κατὰ τὴν βασιλίδα τὰ 

χρειώδη τῷ ἐκείνου ναῷ εὑρέθησαν. Τούτων οὕτω 

xor ὄναρ λεχθέντων, ὁ ἐπίσκοπος ἀναστὰς καὶ 

μετὰ δρόμου ταῦτα διασαφήσας τῷ ναυκλήριν 

πείθει καὶ λαμβάνει καὶ τὰ λειπόμενα ἀποπερατώ- 

σας εὐχαριστῶν οὐκ ἐπαύετο ? τῷ ἁγίῳ. 

φθόνῳ ποτὲ δαιμόνων ἐν τῷ Θεσσαλονίκης ?! 

ναῷ τοῦ ἁγίου πῦρ εἰσπηδῆσαν ἐδράξατο καὶ τοῦ 

κιβωρίου καὶ τὸν ἐν αὐτῷ ἐμπεπαρμένον ἄρτυρον 

διαλύειν ἤρξατο. Ὃ οὖν ἱεροφύλαξ δείσας μήποτε 

τῷ κοινῷ λαῷ ἀφαιρεθείη, τοιοῦτόν τι ἐξ ἀγνοίας 

τοῦ ἀποτελεσθέντος ?? μηχανᾶται * dg δῆθεν τὸν 

πότε Sa. — 8 Sa, φήσαντος S. — ἔμαθεν add. 8a. —? κἀνταῦθα Sa. — * ψυχῆς Sa. — * om. Sa. — 

5 συναγαγεῖν Sa. — 9 ἐξαλλόμενοι S, — 1? supple v. e. λέγουσα. -- ! χώρας add. Sa. --- 13 σιδηροπέδαις Sa. — τὸ διεκφυ- 

τὼν ἐν Θεσσαλονίκη Sa. — 1" πρὸς Sa. — " ἐνδεὲς S. — 18 τὸν ἅγιον κατ᾽ ὄναρ Sa. 18 πλεῖον Sa. 1 εὐθέως Sa. 

19 τὰ δὲ τὰ λέξαντα corr. Sa, prius καταλέξαντα. --- "Ὁ ἐπάβετιυ S. — 21 Θεσσαλωνίκη S. --- 38 θαυματουργησομένου Sa. 
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ἄργυρον σῶον διαφυλαχθῆναι πειρώμενος, φωνῇ 

μετάλῃ ἀνακράζει᾽ «Ἄνδρες ἀδελφοί, κατὰ ταύτην 

» τὴν ὥραν πολέμιοι τὰ τείχη τῆς πόλεως ἡμῶν 

» ἀνορύττουσιν.» Ἅπαν οὖν τὸ πλῆθος πιστεῦ- 

σαν -- ἦν γὰρ ἄξιος τοῦ πιστεύεσθαι ὁ φωνή- 

σας --- δραμὸν καὶ ἐξιὸν εὑρίσκει τὸ τῶν Σκλαβί- 

νῶν ἔθνος διὰ τειχομοχιῶν ἐπιχειροῦν καταβάλλειν 

τὰ τείχη. Καὶ --- ἢ τοῦ θαύματος’ ἐπιπνοίᾳ γὰρ 

τοῦ ἁγίου καὶ προμηθείᾳ τοῦ τε διαφυλαχθῆναι τὴν 

πόλιν καὶ τὸν ἄργυρον ἡ φωνὴ ἐκείνη παρὰ τοῦ 

ἱεροφύλακος τέγονε --- τὸ μὲν πολέμιον 38 ἔθνος 

παραυτίκα διώκουσι καὶ κατασφάττουσι, τὸ δὲ 

πῦρ, ἐκείνων ἤδη διωκόντων, κατασβεσθὲν τὸν 

ἄρτυρον σῶον κατέλιπε, μόνου ἐκείνου ἀναλωθέν- 

τὸς ὃν κατέφαγε τὸ πῦρ. Γέγονε δὲ ὕστερον τὸ 

θαῦμα τοῦτο δῆλον διὰ τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἱερο- 

φύλακος, εἰπόντος μὴ εἰδέναι εἰ ἔθνος προσκάθηται ! 

τῇ πόλει, ἀλλὰ φῆσαι τοῦτο διὰ τὴν ἀποτροπὴν 

τοῦ λαοῦ, ὅπως διαφυλαχθείη ó ἀἄργυρὸς **. 

Θεοδόσιος δέ, ὁ τηνικάδε τῆς ἐκκλησίας. ταύτης 

ἐπίσκοπος, διαπορούμενος πόθεν ἄρα εὐπορήσας 

ἀργύρου τὸ κιβώριον πόλιν εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος 

ἀποκαταστήσει, καὶ μὴ ἔχων 55. ὃ διαπράξεται, 

εἰς νοῦν ἔθετο τὸν ἐν τῷ βήματι ἀρχιερατικὸν 

θρόνον ἀργυροῦν ὄντα καθελεῖν. | Τούτου δὲ καθ᾽ 

ἑαυτὸν ἤδη τὸ λογισθὲν πληρῶσαι κυρώσαντος, ὁ 

ἅγιος κατ᾽ ὄναρ ἐπιφαίνεταί τινι τῶν εὐλαβῶν 

πρεσβυτέρων, λέγων εἰπεῖν τῷ ἐπισκόπῳ φείσα- 

σθαι τοῦ ἱεραρχικοῦ 35 θρόνου. Ὃ δὲ ἐξαναστὰς 

καὶ εἰπὼν ἔδοξεν αὐτῷ ὡς ὀνειροζόμενος" καὶ 

πόλιν τοῦ ἐπισκόπου τοῦτον καθελεῖν ἀναμφιβό- 

Aw ὁρμῶντος, ὁ ἅγιος δὶς τῷ αὐτῷ πρεσβυτέρῳ 

ἐπιφανεὶς φάσκει εἰπεῖν τῷ ἐπισκόπῳ ὑπενδοῦναι 

μικρὸν τῆς ὁρμῆς καὶ ὡς" «Πλέον σοῦ φροντίζι 57 

» περὶ τοῦ ofkov μου.» Ἐπεὶ δὲ τούτων ἀκούσας 

ὁ ἐπίσκοπος . ἐπεσχέθη τοῦ ἐγχειρήματος; μετὰ 

παραδρομὴν ὀλίγων τινῶν ἡμερῶν ἀρκούντως "8 

λαμβάνει ὧν ἐν εὐπορίᾳ οὐκ ἦν. Φοιτήσας γάρ ?? 

τις παρὰ τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου ἐπιδίδωσιν αὐτῷ 

ἀργύρου ὁλκὴν λιτρῶν ?* ἑβδομήκοντα πέντε, 

εἰπών: « Ἔστωσαν ταῦτα εἰς τὴν τοῦ κιβωρίου 

» τοῦ ἁγίου ἀποκατάστασιν 33,» Φθάνει δὲ τούτου 

τὴν δόσιν καὶ ἕτερος καὶ ἐπιδίδωσιν ἀργύρου 

λίτρας μ΄, φήσας καὶ αὐτὸς τὰ ὅμοια. Λαβὼν οὖν 

καὶ αὐτὰς ὁ ἐπίσκοπος καὶ ὑπερευχαριστήσάς, τοῦ 

ἔργου ἀπήρξατο καὶ ἀρξάμενος ἐτελείωσεν." 

?"AMoré ποτε προσμονάριός τις τοὔνομα ὌὈνησί- 

φορος τῇ σορῷ τοῦ ἁγίου προσεδρεύων ἦν, ἀπο- 

κλέπτων ἐκ τῶν ἐν αὐτῇ προσαγομένων ἐλαίου 

καὶ κηρῶν καὶ λαμπάδων. "Ὄναρ δὲ αὐτῷ ἐπιστὰς 

ὁ ἅγιος ἡμέρως ἐλέγχει λέγων" «Οὐκ ἀρέσκεϊ μοι 

» τὸ πραττόμενον παρὰ σοῦ 33" καὶ ἑαυτὸν γὰρ 

» ζημιοῖς καὶ τοὺς προσάγοντας " ἐπὶ πολὺ τὰρ 

» τῶν λαμπάδων ἁπτουσῶν, ἐπὶ πλεῖον καὶ τὸ 

» θεῖον ἱλεοῦται τῷ προσενέγκοντι. » Ἔκτοτε οὖν 

ὃ Ὀνησίφορος μικρὸν ἀναχαιτισθεὶς τοῦ κλεπτικοῦ 

ἐγχειρήματος, πάλιν τούτου κατήρξατο. "Qc τάρ 

τίς ποτε τῶν εὐσεβῶν νυκτὸς βαθείας κηροὺς 

μεγάλους καὶ διαφανεῖς προσέφερε τῷ vo) καὶ 

τούτους ὁ Ὀνησίφορος ἑώρακε καὶ ἀρεστοὶ 88 

ἦσαν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ἅμα τῷ ἐξιέναι τὸν 

προσενεγκόντα, τὴν χεῖρα ὑφαπλώσας ἀνελέσθαι 

τούτους, φωνὴν ἐμβριθὴ ἀπὸ τῆς σοροῦ évo- 

πέμψας ὁ ἅγιος ἔφη « Πάλιν τὰ αὐτά, Ὀνησί- 

» qope, » ταύτῃ βληθεὶς ἐκεῖνος κατηνέχθη ἐπὶ τὸ 

ἔδαφος καὶ ὥς τις ἄπνους ἔκειτο, ἕως τις τῶν τοῦ 

κλήρου καὶ. συνήθων παρελθὼν ἀνέστησε τοῦ 

πτώματος" αὐτὸς δὲ μόλις ἑαυτοῦ γεϊνόμενος ἐξω- 

μολογεῖτο ἐπὶ πάντων τῆς ἰδίας ἀφροσύνης τὸ 

τόλμημα καὶ τοὺς ἐλεγμοὺς καὶ τὰς ἀπειλὰς τοῦ 

ἁγίου. ᾿ 

Koi?! ταῦτα μὲν ἐκ τῶν τοῦ ἁγίου θαυμάτων 

μικρά. Τὸ γὰρ πάντα πειραθῆναι διεξελθεῖν ὅμοιόν 

ἐστιν τῷ τὴν ἄμμον ἀναμετρῆσαι ἐπιχειρεῖν. Τελεῖ- 

ται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ τῷ 

ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς μετὰ φιλανθρω- 

πίας 1 ἐπενεχθείσης ἡμῖν φοβερᾶς καὶ ἀπορρήτου 

ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ διὰ τὰς πολλὰς ἡμῶν ἅμαρ- 

τίας ἐν τῷ cop" * ἔτει, ἐν ᾧ κύκλος ἦν τοῦ ἡλίου 

€, σελήνης δὲ ig, ἰνδικτίωνος δὲ θ΄ 3, ἐπὶ τῆς 

βασιλείας τοῦ παρανόμου καὶ εἰκονομόχου Λέον- 

τος τοῦ Ἰσαύρου. 

Ἰστέον ὅτι καὶ ἐν: ταῖς ἡμέραις Βασιλείου. καὶ 

Κωνσταντίνου ἐν τῷ ἑξακισχιλιοστῷ -τετρακο- 

σιοστῷ ἐνενηκοστῷ ὀγδόῳ ἔτει διὰ τὰς πολλὰς 

ἡμῶν ἁμαρτίας τέτονε σεισμὸς ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 

ὥρᾳ τρίτῃ τῆς νυκτός, ὅτε καὶ ὁ περιβόητος οἶκος 

τῆς μετάλης τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας συνέπεσε καὶ 

πολλὰ ἕτερα οἰκήματα κατέπεσον καὶ τείχη. 

8. Koi! ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Βασι- 

λείου, ᾿Αρτεμιδώρου καὶ Γλύκωνος. 

— 3Ξ8 πολεμιτὸν S. --- 3: (προμηθείᾳ - ἄργυρος} Aaee ita leguntur in Sa. :προμηθεία τοῦτο ἰκονομήθη γέγονε δὲ ὕστερον 

τὸ θαῦμα τοῦτο δῆλον διὰ τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ἱεροφύλακος εἰπόντος μὴ εἰδέναι εἰ ἔθνος προσκάθηται τῇ πόλει, 

ἀλλὰ φῆσαι τοῦτο διὰ τὴν ἀποτροπὴν τοίι λαοῦ ὅπως διαφυλαχθείη ὃ ἄργυρος" ἀθροισθέντος (cod. ἀθροισθέντες) οὖν 

τοῦ λᾳοῦ, fj τε πόλις διεφυλάχθη καὶ τὸ πολέμιον ἔθνας διάκουσί τε καὶ κατασφάττουσι καὶ τὸ πῦρ ἐκείνων ἤδη διωκόν- 

τῶν κατασβεσθὲν τὸν ἄργυρον σῶον κατελῖπε, μόνου ἐκείνου ἀναλωθέντος ὃν κατέφαγε τὸ πῦρ. -- "ὃ ἔχοντος S, Sa. — 

86 ἀρχιερατικοῦ Sa. --- 51 φροντίζων S. — 588 ἀρκοῦντι Sa. — 39 γοῦν Sa, — ?? λίτρας Sa. — ?! κατάστασιν Sa, — 9? παρά 

σου πραττόμενον Sa, — 85 ἀρεστὴ S. — 53 om. Sa; 
2, — 1 φιλανθρωπίαν corr. Sa. — ? ἐξ S, ἑξακισχιλιοστῶ διακοσιοστῶ τεσσαρακοστῷ méuTU ἔτει Sa, — ? ἰνδικτιῶνος 

ἐννάτης Sa. 
8. — 1 τῇ αὐτὴ ἡμέρα Sa. 

πρότερον ἐπικειμένου τῇ μυροβλύτῳ σορῷ καὶ σκέποντος ταύτην. Καὶ τί τῶν ἐπεράστων καλῶν ἔσται 

τις τῇ μνήμῃ παραδιδοὺς... — Des. δοξάζοντες τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν σὺν τῷ Πατρὶ καὶ. τῷ ἁτίῳ 

Πνεύματι, ὃν σὺ ἐκήρυξας καὶ ἐμεγάλυνας, τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, jj fj δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. --- 2. — Mv: 1 (add. 

müiracula ἐκ τοῦ Μεταφραστοῦ). --- ὃ (Ἀρτεμίδωρος καὶ Βασίλειος), --- Ἡ ἁγία μάρτυς Λεπτίνα κατὰ 

γῆς συρομένη τ. --- Γλύκων £, 7. (cf. 2). — 9. — Mb :1.2. — Mr: 1.2. 

Ocr. 26. 

f. 65. 
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MHNI ΤΩ AYTO KZ' 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νέστορος ". 

Οὗτος κομιδῆ νέος ὧν καὶ ὡραῖος, ἄρτι τὸν ἴουλον 

ἐπανθοῦντα φέρων καὶ γνωστὸς ὑπάρχων τῷ 

πανενδόξῳ 2 μάρτυρι Δημητρίῳ διὰ τὰ ὑπ’ αὐτοῦ 

τινόμενα θαύματα, δραμὼν ἐν ᾧ ἐφυλάττετο τόπῳ 

καὶ πεσὼν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἔφη" « Δοῦλε 

» τοῦ Θεοῦ Δημήτριε, βούλομαι τῷ Λυαίῳ μονο- 

» μαχῆσαι' ἀλλ᾽ εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ τὸν Χριστὸν 

» ὀνομάσας.» Ὁ δὲ ἅτιος, ποιήσας τὴν τοῦ Χρι- 

στοῦ σφραγῖδα εἰς * αὐτόν, εἶπε" « Καὶ τὸν Auotov 

» νικήσεις καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις. » 

Εἰσελθὼν οὖν ἐν τῷ μαγγάνῳ ἐν dp ἐμονομάχουν ὁ, 

θεωροῦντος Μαξιμιανοῦ, καὶ εἰπών « 'O Θεὸς 

» Δημητρίου βοήθει μοι,» εἶτα συμπλακεὶς τῷ 

παλαμναίῳ ἐκείνῳ Λυαίῳ καὶ καιρίαν αὐτὸν βαλὼν 

κατὰ τῆς καρδίας, ἀνήρηκε καὶ τῷ βασιλεῖ ψυχι- 

κὴν περιεποιήσατο σύγχυσιν. Καὶ αὐτίκα κελεύσει 

τοῦ τυράννου τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη, ἅμα δὲ 

τῷ αἰσθητῷ καὶ τὸν νοητὸν | πολέμιον κατειργά- 

σατο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων γυναικῶν 

Καπετωλίνης καὶ Ἐρωτηΐδος τῆς οἰκέτιδος 

αὐτῆς. Αὗται ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλη- 

“πανοῦ καὶ Ζηλικινθίου ἄρχοντος Καππαδοκίας. 

Καὶ fj μὲν Καπετωλίνα εὐγενὴς ὑπάρχουσα καὶ 

πλουσία πάντα τὰ προσόντα αὐτῇ πτωχοῖς διανεί- 

μασα καὶ τοὺς οἰκέτας ἐλευθερίᾳ τιμήσασα, παρ- 

ρησιάζεται πρὸς τὸν ἄρχοντα καὶ τῇ εἱρκτῇ ἐγκλει- 

σθεῖσα ἕωθεν τὴν διὰ ξίφους τιμωρίαν ὑπέστη. Ἡ 

δὲ Ἐρωτηϊΐς, ἡ καὶ δούλη τῆς ἁγίας, ἐπεὶ λίθοις τὸν 

ἄρχοντα ἔβαλε !, ῥάβδοις τύπτεται σφοδρῶς ?, εἶτα 

βουνεύροις - ἔπειτα εἰς κάμινον ὃ πυρὸς ἐναπορ- 

ρίπτεται. Ὡς δὲ χάριτι Θεοῦ διέμεινεν ἀβλαβής, 

ξίφει τὴν κεφαλὴν ἐκκόπτεται καὶ οὕτως τὸ πνεῦμα 

1. — τα ον, prius Νέστωρος S. — ? πανενδοξοτάτῳ Sa. — * ἐπ Sa. — ὁ 88, ἐμονομάχει S. 

Li 1 ἔβαλλεν Sa, — ? τύπτεται σφοδρῶς ῥάβδοις Sa. — ? (elc κάμινον) καμίνω Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.3. H:2. ΒΡ: ἃ. F:1.2. — Τοῦ ἁγίου ᾿Αρτεμιδώρου 

3, - ᾿Ἀρτεμιδώρου. — ΕῸ : 1. 2, -- 'Αρτεμιδώρου. — Β : 3. — Ba: 2. — 

T:1—0:1.2.—8G:2. —6:2. — In margine fol. 39» : Ζήτει τὸ συναξάριον τοῦ ἁγίου Νέστορος 

ὄπισθεν φύλλα f. — Cb : 2, — Ce: 9. — M : 1.2. — Κυριακοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. --- 

Πρόκλη σύζυγος Πιλάτου ἐν εἰρήνῃ v. — Διήτησις περὶ τῶν Ἰβήρων ὅπως ἦλθον εἰς θεογνωσίαν. 

"Ev ταῖς ἡμέραις τοῦ ἐν ἁτίοις μεγάλου βασιλέως Κωνσταντίνου", γυνή τις ἀπαχθεῖσα εἰς τοὺς Ἴβηρας, 

ἄκρως τὴν ἀσκητικὴν ἀγωγὴν παιδόθεν ἐκπαιδευθεῖσα καὶ αἰχμάλωτος γενομένη, τῶν αὐτῶν εἴχετο 

ἀγώνων 2. Καὶ ἐπεὶ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης οἱ Ἴβηρες πάμπαν σπανίζοντες πρὸς ἀλλήλους φοιτᾶν 

εἰώθασιν, ὡς ἀπὸ πείρας ἐπιζητοῦντες ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι νοσήμασι τὸν τρόπον τῆς ὑγείας, ἀφίκετό 

τις πρὸς τὸ ἀξιέπαινον τύναιον, παιδίον “νόσου δεινῇ μάστιγι πιεζόμενον ἐπιφερομένη, τὸ πρακτέον 

τάχα ζητοῦσα μαθεῖν, Ἡ οὖν αἰχμάλωτος τοῦτο λαβοῦσα καὶ ἀνακλίνασα, προσηύξατο λυθῆναι τοῦ 

παιδαρίου τὴν νόσον. Ἤκουσεν ὁ τὰ κρυπτὰ τῶν καρδιῶν εἰδὼς καὶ παρέσχε μὴ μελλήσας τὴν ὑγείαν. 

Ἐντεῦθεν fj θαυμασία γυνὴ πολυθρύλλητος τέγονεν, ὡς καὶ εἰς ὦτα τῆς τοῦ βασιλέως ὁμοζύγου ? 

(cf. Oct. 968). — ἘΔ: 1 

"διελθεῖν τὸ γενόμενον ἥτις καὶ παραυτίκα ταύτην μεταπεμψαμένη (κατείχετο τὰρ καὶ αὐτὴ χαλεπῷ 

πάθει), ἡ * uerpiogpovoüoa τυνὴ ἀναξίαν ἑαυτὴν κρίνασα 7 πρὸς τὴν βασιλίδα ἀφικέσθαι, καταπειθὴς οὐκ 

ἦν. Ἀλλ᾽ ἢ βασίλισσα τὸ τῆς βασιλείας ἐπηρμένον εἰς οὐδὲν λοτισαμένη, πρὸς τὴν δορυάλωτον 

ἔδραμεν. Ἡ δὲ καὶ ταύτην τὴν βασίλισσαν πρὸς τὴν πανευτελῆ ταύτης κοίτην ὅ κατακλίνασα, ἐν fj καὶ 

τὸ παιδάριον, φάρμακον τοῦ πάθους ἀλεξίκακον τὴν προσευχὴν προσενήνοχεν. Ἡ δὲ βασίλισσα τοῦ 

πάθους ἀπαλλατεῖσα, χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ χιτῶνας καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίτα ἐδίδου, ὅσα τῆς βασιλικῆς 

φιλοτιμίας, ἀμειβομένη τὴν οὕτω ταχέως καὶ κεχαρισμένως " τὸ πάθος διώξασαν. "AM" fj θεία ἐκείνη 

γυνὴ τούτων μὴ χρείαν κεκτῆσθαι ἔλεγε, μισθὸν μέγαν δὲ ἴ ἡγεῖσθαι τὴν τῆς εὐσεβείας ἐπίγνωσιν καὶ 

τῷ ἀπαλλάξαντι τοῦ πάθους καὶ σεσωκότι Θεῷ παρηγγυᾶτο ναὸν ἀνετεῖραι. Τούτων ἐκείνη ἀκούσασα, 

κατέλαβε τὰ βασίλεια’ καὶ τὸν μὲν βασιλέὰ ἐξέπληξε τῷ παραδόξῳ τῆς ἰάσεως" διηγεῖτο δὲ καὶ τὸν 

τρόπον τῆς ἰάσεως ὃ καὶ διεβεβαίου τὸν τῆς αἰχμαλώτου Θεὸν τοῦτον εἶναι κυρίως καὶ ἀληθῶς Θεόν" 

καὶ νοὸν bé? δείμασθαι προσῆκον διὰ τάχους ἐστὶ καὶ τὸ ὅλον ἔθνος εἰς τὴν τούτου θεραπείαν μετα- 

θεῖναι. Ὁ δὲ τὸ μὲν θαῦμα ᾿ἐξεπλήττετο καὶ εὐφήμει 15, ναὸν δὲ δείμασθαι οὐκ ἤθελεν. Ὀλίγου δὲ 

διελθόντος χρόνου, εἰς θήραν ἐξελθών, οἱ μὲν σὺν αὐτῷ θηρεύοντες (ἀκωλύτως é0fjpeuov* οὗτος δὲ 

μόνος ὁ βασιλεὺς ὑπολειφθεὶς τοῖς τῆς ἀορασίας κατεσχέθη δεσμοῖς καὶ ? ἐν ἀπορίᾳ 11 γενόμενος P εἰς 

νοῦν τὴν ἀπείθειαν λαβὼν καὶ ? τὸν τῆς αἰχμαλώτου Θεὸν ἐπικαλεσάμενος εἰς ἐπικουρίαν, ἀπηλλάγη τοῦ 

ζόφου 13 καὶ τὴν ἀξιάγαστον δορυάλωτον καταλαβὼν ὑποδεῖξαί oi τὸ σχῆμα τῆς οἰκοδομῆς ἠντιβόλει" 

καὶ f μὲν διέγραφεν, οἱ δὲ τοῦ βασιλέως dikobópovv. Ἐπειδὴ 4 δὲ καὶ πέρας ὃ ναὸς εἴληφε καὶ ὁ 

ὄροφος ἐπετέθη καὶ μόνον ἐδεῖτο τιῦν ἱερέων, εὗρε καὶ τούτου πόρον Ul θαυμασία ἐκείνη 9 τυνή. Ἔπεισε 

γὰρ 16 τὸν τοῦ ἔθνους Ἰβήρων ἡτούμενον πρὸς τὸν τῶν Ρωμαίων πρεσβεύσασθαι βασιλέα καὶ αἰτή- 

σασθαι σταλῆνοι διδάσκαλον εὐσεβείας. ᾿Καὶ 1 ὁ μὲν οὖν δεξάμενος τὴν εἰσήγησιν, τοὺς πρεσβευσομέ- 

νους ἐξέπεμψεν. Ὃ δὲ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος τῆς αἰτήσεως 11 τὴν αἰτίαν μαθὼν τοὺς πρεσβευτὰς 

φιλοφρόνως δεξάμενος, τῷ Θεῷ ηὐχαρίστησεν᾽ ἄνδρα δὲ πίστει καὶ συνέσει καὶ βίῳ κοσμούμενον καὶ 

τῆς ἀρχιερωσύνης ἠξιωμένον κήρυκα τῷ ἔθνει τῆς θεοτνωσίας ἐξέπεμψε, μετὰ δώρων ὅτι μάλιστα 

πόνων My. — ὃ συζύγου Mv. — ὁ δὲ add, Mv. 

? om. Mv. — ἢ καὶ εὐφήμει omn. Mv. — 

16 τε My, — ἴ τῆς αἰτήσεως om. Mv. 

τ ἐν ταῖς ἡμέραις K. τοῦ ἐν ἁγίοις βασιλέως τοῦ μεγάλου Mv. 

5 κλίνην MY. — δ κεχρισμένως Mv. — * δὲ μέγαν Mv. — ὃ τῆς ἰάσεως om. Mv. — 

11 ρῦν add. Mv. — 13 καὶ add. My; — ? τῆς νόσου Mv. — 1’ ἐπεὶ Mv. — 1δ om. Mv. 
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Tu Θεῷ παρατίθησι. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις 

ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτῶν μαρτυρείῳ τῷ ὄντι πέραν 

πλησίον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φωκᾶ. 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου 

xoi Νεονίλλης καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν Nirü?, 

Σαρβήλου32, Θεοδούλου, Ἱέρακος, Βήλη, 

Φωτᾶ καὶ Εὐνείκης. t 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Δομνίνου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Οὗτος ἐκ πρώ- 

τῆς ἡλικίας πᾶσαν τὴν τοῦ βίου ἀποσεισάμενος 

ματαιότητα, τὴν κατὰ Χριστὸν ἧρετίσατο ζωήν. 

Διατῥίβων δὲ ἐν Θέσσαλονίκῃ, προσήχθη τῷ 

βασιλεῖ Μαξιμιανῷ προερχομένῳ διὰ τῆς πόλεως" 

ὃν ὁ τύραννος ἐν διαφόροις μάστιξιν ἀἰκισάμενος, 

ἐκέλευσεν ἐν ὑψηλῷ τόπῳ κατ᾽ ἀνατολὰς συντρι- 

βῆναι τὰ σκέλη καὶ τούτου τενομένου τὴν. ψυχὴν 

ἀφῆκεν ó ἅγιος. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Τερεντίου, ᾿Αφρικανοῦ, Μαξίμου xoi Πομ- 

πηΐου καὶ ἑτέρων τριάκοντα ἕξ. Οὗτοι : ἐπὶ 

Δεκίου ὃ βασιλέως xat Φουρτουνάτου ἡγεμόνος ἐν. 

8. Καὶ μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν καὶ 

θαυματουργοῦ Φευρωνίας ἥτις ἐγένετο θυγάτηρ 

Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως. 

AYTQ KH'. 

τες, δεσμῷ ὑποβάλλονται καὶ σιδήρων πυρωθέν- 

τῶν καὶ ὑπὸ * τῆν τεθέντων σύρονται διὰ τούτων 

γυμνοί᾽ εἶτα ξέονται καὶ εἰς βόθρον ἀπορρίπτονται 

ὄφεων καὶ σκορπίων μεστόν " καὶ ἀβλαβεῖς διαμεί- 

vayteg τὴν διὰ ξίφους δέχονται τιμωρίαν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων !? Φιρμι- 

λιανοῦ ἐπισκόπου Καισαρείας καὶ Μελχίωνος 

σοφιστοῦ καὶ πρεσβυτέρου ᾿Αντιοχείας, τῶν καθε- 

λόντων ἸΤαῦλον τὸν Σαμοσατέα, 

5. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Διομήδους ἐν 

Λευκοπόλει 1, 

6. Καὶ μνήμη τῶν ἐν τῷ Χάσματι ἀνατολι- 

κῶν ἁτίων πατέρων. 

ἡ. Καὶ μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν "Ἄννης 

τῆς νέας, θυγατρὸς γεζονυίας Ἰωάννου διαιταρίου 

τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν. 

8. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφά- 

vou τοῦ Σαβαΐτου ἀνεψιοῦ ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμα- 

σκηνοῦ. ΄ ᾿Αφρικῇ καὶ γεννηθέντες καὶ ἀγωνισάμενοι διὰ τὴν 

εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν 3, νευροῖς ὠμοῖς τύπτονται, 9. Koi! ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ. 

εἶτα ῥάβδοις, εἶτα πυρωθεῖσιν ὀβελίσκοις τὰ νῶτα 10. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

καΐονται καὶ ἐπιχεομένου ὄξους σὺν ἅλμῃ τριχίνοις τυρὸς Κυριακοῦ τοῦ φανερώσαντος τὸν τίμιον 

ὑφάσμασιν ἀνατρίβονται καὶ οὕτω καρατομοῦνται. σταυρὸν ἐπὶ τῆς ἁγίας Ἑλένης. Οὗτός, μετὰ τὸ 

Οἱ δὲ τούτων é|roipor. ἐρωτηθέντες καὶ μὴ εἴξαν. φανερῶσαι τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρὸν καὶ 

1.— ! Νιττᾷ Sa. — ? Σαρβίλου Sa. 
3. — 1 ἤθλησαν add. Sa. — ὃ τοῦ add. Sa. — ὃ καὶ πρῶτα 8a. — ὁ κατὰ Sa. 

4. — τ xai ὁσίων πατέρων fjuwv add. Sa. 

5. — 1 Λευκουπόλει S. 
8. — ! τοῦ add. Sa. 
9. — ! τὰ add, Sa. 

πλείστων" ὃς καὶ ἀπελθὼν θαύμασι καὶ διδασκαλίαις πάντας 18 πρὸς τὴν ἀκραιφνῆ ταύτην καὶ 

ἀμῴμητον πίστιν 15. τῶν χριστιανῶν 39 ἑλκύσας καὶ βαπτίσας καὶ ἱεροὺς οἴκους ?! διαφόρους ἐγείρας 

καὶ ἱερεῖς χρίσας καὶ πᾶσαν τὴν τῶν Ἰβήρων χώραν εἰς θεογνωσίαν μετενεγκὼν ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. 

Οὗτος ὁ τρόπος τῆς τῶν Ἰβήρων πρὸς Θεὸν ἐπιγνώσεως. --- Mv : 1. 2. --- Κυριακοῦ, — ΤΙρόκλης. 

Διήγησις περὶ τῶν Ἰβήρων. --- Mb : 1. — Κυριακοῦ. — Διήγησις. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 3. 8, 4. ὅ. 6. 7.8.9. 10. 11. —  : 2. 11. 8. ὅ, 9, 4 (.. Μελα- 

xiovoc). — 1. — P : Νέστορος (Oct. 27!). — 11. 8. 5. 9 : xoi τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ, --- 4. — ᾿ἘΕΥκαίνια 

τοῦ ἁγίου Ζαχαρίου ἐν τῷ ἸΤαραδεισίῳ. — F : 8. 4. 2.5. 1. 11. — Fa :3. 4 2.5. 1.11. — ἘΔ: ὃ, 4. 2. 

5.1.11, — B: 10. 11. — Ba : 10. 11. 8: Tepevríov, ᾿Αφρικανοῦ, Μαξίμου καὶ ἸΤομπηίου σὺν 

ἑτέροις Aq. Οὗτοι ἤθλησαν ἐπὶ Δεκίου βασιλέως καὶ Φουρτουνάτου ! ἡγεμόνος, ἐν ᾿Αφρικῇ καὶ γεννη- 

θέντες καὶ ἀγωνισάμενοι" νεύροις ὠμοῖς τύπτονται ῥάβδοις τε ὁμοίως, εἶτα πυρωθεῖσιν ὀβελίσκοις τὰ 

νῶτα καίονται’ καὶ ἐπιχεομένου ὄξους 5 Güv ἅλμῃ τριχίνοις ὑφάσμασιν ἀνατρίβονται καὶ οὕτως 

καρατομοῦνται. Οἱ δὲ λοιποὶ τούτων ἐρωτηθέντες καὶ μὴ εἴξαντες, τῷ δεσμῷ ὑποβάλλονται καὶ σιδήρων 

πυρωθέντων καὶ ὑπὸ γῆν τεθέντων, σύρονται γυμνοί’ εἶτα ξέονται καὶ εἰς βόθρον. ἀπορρέπτονται 

ὄφεων καὶ σκορπίων μεστὸν καὶ ἀβλαβεῖς διαμείναντες τὴν διὰ ξίφους δέχονται τιμωρίαν. --- Ἑρμη- 

νιττίλδου 3, Οὗτος ὁ μακάριος πατέρα μὲν εἶχε Λιουβίγιλδον ὁ ῥῆγα τῶν Οὐσιτότθων ὅ ἀρειανὸν 

τυγχάνοντα σὺν παντὶ τῷ τῶν Γότθων ἔθνει" μυηθεὶς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν ὑπὸ Λεάνδρου 5 τοῦ τῶν 

ἀρθοδόξων ἐπισκόπου. 'O μέντοι πατὴρ αὐτοῦ ἐχαλέπαινε, πείθειν αὐτὸν βουλόμενος εἰς τὴν ἑαυτοῦ 

πλάνην ἐλθεῖν᾽ ὡς δὲ οὐκ ἠνέσχετο ἀκούειν αὐτοῦ, στερίσκει μὲν τοῦτον τῆς βασιλικῆς διαδοχῆς, 

χεῖρας καὶ πόδας αὐτοῦ δεσμήσας, εἱρκτῇ ζοφώδει ἐγκατακλείει. Ὥς δὲ τοῦ πάσχα ἐφέστηκεν ἡ ἑορτὴ 

5 καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ διὰ ἱερέως κακοδόξου τῶν δῆθεν μυστηρίων μεταδοῦναι αὐτῷ ἀναγκάζοντος καὶ 

τοῦ ἁγίου μὴ βουλομένου, ὁ θηριότροπος πατὴρ αὐτοῦ ἀναιρεθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ εἱρκτῇ προστάττει. Ὁ 

δὲ στεφοδότης Χριστὸς μελιμδίαις ἀγγέλων καὶ λαμπάδων φωτοχυσίαις τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος 

— 18 om. My. — 19 (ταύτην - πίστιν) om. Mv. — 39 πίστιν πάντας add. My. — ?! ναοὺς Mv. 

1 Φουρτουνατιανοῦ S, ad diem 10 aprilis, n. 1. — 3. ὄξει Ba. — * Ἑρμινιτγίλδου Ba, — * AicuBtqAbov Ba. — τὸν 
'Octro:00v Ba. — ὃ Ἀλεάνδρου hic Ba. 
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. πιστεῦσαι koi βαπτισθῆναι, γέγονεν ἐπίσκοπος 

Ἱεροσολύμων μετὰ Μακάριον - καὶ παρέτεινεν fü 

ζωὴ αὐτοῦ μέχρι τῆς βασιλείας Ἰουλιανοῦ τοῦ 

παραβάτου, ὅστις κατὰ τῶν Περσῶν πορευόμενος 

ἀπῆλθεν καὶ εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ μαθὼν περὶ τοῦ 

ἁγίου καὶ ἀποστείλας καὶ κρατήσας αὐτὸν παρέ- 

στησεν τῷ ἰδίῳ κριτηρίῳ καὶ ἀναγκάσας αὐτὸν 

θῦσαι τοῖς εἰδώλοις ἠλέγχθη ὑπ᾽ αὐτοῦ. “Ὅθεν 

ἐκέλευσεν κοπῆναι τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα εἰπών * 

« Ὅτι σὺ πολλὰς ἐπιστολὰς γράψας μετὰ τῆς 

» χειρὸς ταύτης, πολλοὺς ἀπέστρεψας 5 ἀπὸ τῶν 

» θεῶν" » εἶτα ἐξέχεε μόλιβδον ἐν τῷ στόματι 

αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἐτέθη ἐπὶ κραββάτου χαλκοῦ 

πυρωθέντος. Ἐλθοῦσα δὲ πρὸς αὐτὸν f] μήτηρ 

αὐτοῦ, ἐκρατήθη καὶ αὐτὴ καὶ κρεμασθεῖσα ἐκ τῶν 

τριχῶν καὶ ξεομένη ἀπέθανεν. Εἶτα ἐμβληθεὶς καὶ 

αὐτὸς εἰς λέβητα, ἐπλήγη μετὰ τοῦ κονταρίου καὶ 

ἐτελειώθη. 

MHNI T9 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἀναστασίας. 

Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ Δεκίου καὶ Βαλλεριανοῦ καὶ 

Tipófou! ἡγεμόνος, ἹΡωμαία τῷ γένει, νέαν ἄγουσα 

τὴν ἡλικίαν καὶ ἔν τινι μοναστηρίῳ διατρίβουσα. 

10. — ! ἠλέχθη Sa. — ? Sa, ἀποστρέψας S. 

11. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 

τοῦ Χοζεβίτου. Ὃς ὥρμητο ἐκ Θηβῶν παῖς τεγο- 

γὼς | γονέων μεγάλων καὶ περιφανῶν. Ἀπεβάλλετο 

δὲ τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον καὶ τῆς καθολικῆς 

ἐκκλησίας ἀφίστα ἑαυτόν. ΤΤαραγενόμενος δὲ εἰς 5 

τοὺς σεβασμίους τόπους ὥστε τὸν τίμιον σταυρὸν - 

προσκυγῆσαι καὶ κωλυόμενος τοῦ προσκυνῆσαι 

αὐτόν! -- πάντως 2 γὰρ ἐκρατεῖτο, --- φωνῆς 

ἔδοξεν ἐπακοῦσαι, ὅτι οἱ τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ μὴ 

κοινωνοῦντες ἀνάξιοι τῆς τοῦ σταυροῦ προσκυ- 10 

νήσεως τυγχάνουσιν. Τοῦτο δὲ ἦν ἐν ὁράματι' καὶ 

διυπνισθεὶς προσῆλθεν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ 5 ἐξελ- 

θὼν ἔμεινεν ἐν τόπῳ λετομένῳ Χοζεβᾷ ὁ, ἐν d) 

ὑπερβάλλουσαν ἄσκησιν καὶ ἀρετῆς ἀνάβασιν 

ἐκτήσατο, πολλὰ κατεργασάμενος θαύματα καὶ 15 

πολλῶν μοναχῶν γενόμενος καθηγούμενος. Διὸ 

καὶ ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ τῆς ἐρήμου ὁ μακάριος, 

ἐκοιμήθη, 

ΑΥ̓ΤΩ ΚΘ΄. 

Tlappnoíg δὲ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσασα ῥαπίζεται 20 

τὸ πρόσωπον᾽ καὶ ἐπ᾿ ἀνθράκων πυρὸς ἅπλω- 

θεῖσα, ῥάβδοις μαστίζεται καὶ ἐπὶ ξύλου κρεμα- 

σθεῖσα καθ᾽ ὅλου τοῦ σώματος ξέεται καὶ τοὺς 

11. --- ! τοῦ προσεγγίσαι αὐτῶ Sa. — 3 ἀοράτως Sa. — 5 εὐθέως εἰς τὴν ἔρημον add, Sa. — * Χόζεβᾶ Sa. al. Χοζιβᾷ. 95 

Cf. Vita S. Georgii, Anal. Β6}}.. f. VH, p. 98. 
1. — 1 ΤΙροβάτου Sa, TIpófov S, et Passio in Act. SS, Oct. t. XH, p. 521. 

ἐτίμησε, τὸν δὲ σφαγέα κατέπληττε koi συνετάραττεν. Ὅστις νόσψ ληφθεὶς Aéavopov τὸν ἐπίσκοπον 

μετακαλεσάμενος καὶ τὸν νεώτερον παῖδα "Pekyóápebov *, ἀναγορεύσας βασιλέα, τῷ ἐπισκόπῳ ἐγχειρίζει, 

ἀξιῶν τοῖς ἴσοις τελέσαι τὸν παῖδα, οἷς καὶ τὸν μάρτυρα Ἑρμηνίγγιλδον προετελέσατο, ὀρθόδοξος .30 

τελευτήσας. Ὃ δέ γε Ῥεκχάρεδος * ὁ καὶ ἀδελφὸς τοῦ ἁγίου ὀρθοδοξίᾳ στοιχειωθεὶς καὶ τὸ ὑπήκοον 

ῦ συνορθοδοξεῖν ἐπεσπάσατο, τοῦ Oco διὰ τοῦ μάρτυρος καὶ τὸν πατέρα καὶ ἀδελφὸν σὺν παντὶ τῷ 

ἔθνει τῇ ὀρθοδοξίᾳ ἑλκύσαντος. T: 1(-- Ba). 0:1.2. G:1. €:10. 8 (.. ἀνεψιοῦ : 

Ἰωάννου τοῦ Μανσούρ). — 5.4 (.. καὶ Meloxfuvoc). — 1. — Cb:10. 11. 8 (.. τοῦ Mocoóp). — 

5 (Διομήδους 8 Σελευκοπόλεως). --- 4. 1. — Ge: 10. 11. 8 ( Mavao0p). — 5.4. 1. — M:3. 1. & 11. — 85 

Τῆς ἁγίας Φευρωνίας θυγατρὸς Ἡρακλείου βασιλέως (Oct. 273). — 8. 10. — 'H ἁγία Ἄννα fj μήτηρ τοῦ 

ἁγίου Κυριακοῦ λαμπάσι φλεχϑεῖσα τ. --- Mv : 3. 1. 4. 11. — Ἢ μήτηρ τοῦ ἁγίου Κυριακοῦ. --- Κοσμᾶ 

καὶ Δαμιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἑτέρων τριῶν ἀδελφῶν αὐτῶν (Oct. 175). — Mb :3. 1. 4 11. — 

Φευρωνίας. — 8. 10. 7, — Mr: 1. 8.3. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.add.: Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς μνήμη ἐν τῇ μονῇ τῆς ἁγίας Ἄναστα- 40 

σίας. — 9. add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου τῇ οὔσῃ πλησίον 

τοῦ ἁτίου μάρτυρος Νικήτα καὶ ἐν τῷ vod τοῦ Σωτῆρος τῷ ἐπιλεγομένψ Καθρυτίῳ, πλησίον τῶν ἁγίων 

μ΄. -- 3. 4. 5.6, — ἘΠ: 8. 4. 0. 9. — P: 4. 3: Τὰ ἐγκαίνια τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἸΤέτρου καὶ Ταύλου 

καὶ Ἰωάννου τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Στεφάνου, Βαρνάβα, Ἰωσήφ, 

Τροφίμου, Δορυμέδοντος, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, Σάββα, Βάσσης, ᾿Αβραμίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν 45 

ἐν τῷ Ὀρφανοτροφείψ. --- Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Κλεώπα. — 5.6. — F :1: ᾿Αναστασίας. 

Ἥτις ὑπῆρχεν ἐπὶ Δεκίου καὶ Βαλλεριανοῦ καὶ ΤΤρόβου ἡγεμόνος, ἹΡωμαία τῷ γένει, νέαν ἄγουσα τὴν 

ἡλικίαν καὶ ἔν τινι μοναστηρίῳ διάγουσα. Αὕτη παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν κηρύξασα καὶ τὰ εἴδωλα διαπτύ- 

σασα, ῥαπίζεται τῷ προσώπῳ: καὶ γυμνωθεῖσα ém' ἀνθράκων καταφλέγεται ἐπιρραινομένη ἄνωθεν 

θεῖον καὶ πίσσαν καὶ ἔλαιον, ἑτέρων μαστιζόντων αὐτήν εἶτα ἐπὶ ξύλου κρεμνᾶται μαγγάνοις πιεζομένη so 

καὶ πάλιν ἐν ὀγκίνοις ὀξέσι καταπείρεται καὶ κρεμασθεῖσα καθ᾽ ὅλου τοῦ σώματος ξέεται" εἶτα τοὺς 

μασθοὺς ἐκτέμνεται καὶ τοὺς ὄνυχας τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν ἐκριζοῦται καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς 

πόδας ἀκρωτηριάζεται καὶ τὴν γλῶσσαν. ἀφαιρεῖται' ἔπειτα τοὺς ὀδόντας ἀποσπᾶται καὶ τὴν κεφαλὴν 

ἀποτέμνεται. — ἀ. 3 : Τῶν ἁγίων μαρτύρων Στεφάνου, Βαρνάβα, Ἰωσήφ, Τροφήμου .. Δαμιανοῦ "xoi 

Σάβα καὶ Βάσης. — Καὶ μνήμη τοῦ ἁτίου ἀποστόλου Κλεόπα. — 6. — Καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ὀρφανο- 55 

τροφείου. --- 2. — Fa: 1. 4. 8: Στεφάνου... Ἰωσήφ, Τροφήμου ... Δαμιανοῦ. --- Κλεόπα. --- 6. — 

Εγὐκαίνια κτλ. — 2, — Fb:í.4 8 (-- Fa) — Κλεόπα, --- 6. ᾿ὐκαίνια κτλ. — 2. — B:2.— 

Κλαυδίου, ᾿Αστερίου kai τῶν σὺν αὐτῷ (Oct. 303). -— Ba : 1. 2. — Κλαυδίου, 'Acrepíov. — In margine 

— 3 'Pekxdbepov Bà. — ὃ Διομίδους Cb. 
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μαστοὺς ἐκτέμνεται καὶ τοὺς ὄνυχας ἐκριζόῦται" 

καὶ τελευταῖον τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται ?. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Αβραμίου. Οὗτος ἐκ γονέων ἦν χριστια- 

5 νῶν, ἐζεύχθη δὲ ἀβουλήτως τυναικί '. Διὰ δὲ τὸν 

πρὸς Κύριον πόθον καταλιπὼν αὐτὴν καὶ ἀνα- 

χωρήσας, καθεῖρξεν ἑαυτὸν εἰς σμικρότατον ? 

οἴκημα 8" μετὰ δὲ χρόνους δέκα χειροτονεῖται πρε- 

σβύτερος. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ κατὰ . σάρκα 

1ὸ — τελεῖται δὲ κτλ. add. Sa, infer Synaxaria selecta. 

αὐτοῦ ἀδελφοῦ xoi κατολείψαντος παιδίον θῆλυ 

ὡσεὶ χρόνων ἑπτά, τοῦτο ὁ ἅγιος ἀνολαβόμενος ἡ 

πλησίον τοῦ κελλίου. αὐτοῦ εἰς ἕτερον κελλίον ἐνέ- 

κλεισεν ἡ. Ἐν τῷ εἰκοστῷ δὲ χρόνῳ τῆς ἡλικίας 

αὐτῆς, συνέβη φθόνῳ. τοῦ δαίμονος περιπεσεῖν 

αὐτὴν πτώματι καὶ ἐν πανδοχείιμ μετὰ τῶν ἕταιρι- 

ζομένων τενέσθαι γυναικῶν. Στρατιώτου δὲ σχῆμα 

6 ἅγιος ὃ ὑποδὺς καὶ ἐπιβὰς ἵππῳ, τοῦ πτώματος 

αὐτὴν δ ἐξήρπασε ἴ καὶ πρὸς τὸν ἴδιον κατέστησε 

2. — 1 om, Sa. — ? αἱκρότατον Sa, — 3 καὶ add, Sa, — * ἐνώκησεν Sa. — ^ στρατιωτῶν δὲ ὃ ἅγιος σχῆμα Sa. — ὃ ταὐ- 
τὴν 88. — ἴ ἀνήρπασε Sa, 

fol. 91*, manu recenti : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου Διομήδους μαθητοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Τριφυλλίου ἐπισκόπου [Λευ]κωσίας. --- T:1.2. —0:2.— G:1. — 0:2. 8. 4. 5. — (Ὁ : 9, 8. 

15 4, ὅ. 6, — ας: 9. 8. 4, 5. — M : 1. 2 ('A. καὶ Μαρίας). --- Κύριλλος £, v. — 4:6 ἅτιος μάρτυς Σάβας ὁ 

στρατηλάτης λόγχαις τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερὸν μέρος τρωθεὶς τ. --- Ἄννης τῆς μετονομασθείσης Εὐφη- 

μιανοῦ 1. Αὕτη ἡ ὁσία μήτηρ ἡμῶν [Αννα τεννᾶται ἐν τῷ Βυζαντίῳ παρὰ εὐλαβοῦς τινος διακόνου τοῦ 

ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμιῦν Θεοτόκου. ᾿Απορφανισθεῖσα δὲ τῶν γεννητόρων, 

ἔσπευδεν fj μάμμη αὐτῆς ὃ ἀνδρὶ εὐλαβεστάτῳ συζεῦξαι αὐτήν’ ὃ καὶ πεποίηκε. Καὶ ἐλθὼν ἐκ τοῦ 

20 Ὀλύμπου ὁ πρὸς πατρὸς θεῖος αὐτῆς, ἀνὴρ ἀσκητικώτατος καὶ διορατικώτατος ὁ καὶ ὑπὸ τοῦ εἰκονο- 

μάχου Λέοντος τὴν γχῶσσαν ἐκκοπείς, λαλῶν δὲ καὶ μετὰ τὸ ἐκκοπῆναι ταύτην ? ἀνεμποδίστως, ὡς 

εἶδε ταύτην ἀνδρὶ συζευχθεῖσαν᾽ « Ἵνα τί τὴν πρὸς θείους ἀγῶνας xoi πόνους ἀφορῶσαν ἀνδρὶ 

» συνεζεύξατε;» ἔφη ὁ καὶ ἐπευξάμενος αὐτῇ ἀνεχώρησε. Χρόνων δέ τινων παρερρυηκότων καὶ τοῦ 

δυσσεβοῦς ἐκείνου βασιλέως ἐς ὅ ἄδου ταμεῖα καταχθέντος, Εἰρήνη καὶ Κωνσταντῖνος οἱ ὀρθόδοξοι καὶ 

25 πιστότατοι βασιλεῖς τὸν ἅτιον ἐκεῖνον ἄνδρα μεταστειλάμενοι, ὡς ? οἷα πάθοι ἀναδιδαχθέντες παρὰ τοῦ 

πρὸ αὐτῶν βασιλεύσαντος, τὴν εὐλογίαν ἐκ τούτου ἐλάμβανον καὶ τὰς εὐχὰς ἐκομίζοντο. Οὗτος δὲ 

πάλιν τὰ συνοίσοντα πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ ὑποθείς, τὴν πρὸς τὰ ἴδια ἐβάδιζεν. Τότε πάλιν ἰδὼν τὴν 

μακαρίαν ταύτην «᾿Ανδρίζου καὶ ἴσχυε, τέκνον, φησί" πολλαὶ γὰρ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων. Γινῴσκουσα 

» δὲ ἔσο, μὴ πρότερον τεννηθῆναι τὸ ἐν τῇ κοιλίᾳ cou παιδίον, πρὶν ἢ τὸν ἄνδρα σου τῷ τάφῳ 

30 » καλύψεις".» ὃ καὶ γέγονε" μετὰ γὰρ ἕκτον μῆνα τῆς συλλήψεως τέθνηκεν ὁ ταύτης ἀνήρ. Ἡ δὲ πολλὰ 

θρηνήσασα καὶ τῇ λύπῃ ἑαυτὴν κατατήξασα, τὸ μὲν: παιδίον ἀπογαλακτίσασα δέδωκεν εἰς χεῖρας τοῦ 

ἑτέρου θείου αὐτῆς" αὐτὴ δ δὲ πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἀπεδύσατο, ὁποίους δὲ καὶ ἡλίκους, ἴσασιν οἱ 

μεμυημένοι καὶ ἄκρως τὸν ἀσκητικὸν δρόμον ἐλάσαντες *. "Ev τούτοις οὖν αὐτῆς οὔσης, παραγίνεται 

ἐκ τοῦ Ὀλύμπου ὁ διορατικώτατος ἐκεῖνος ἀνήρ. Ἡ !? δὲ παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ πεσοῦσα καὶ τὴν 

35 εὐλογίαν αἰτησαμένη" « Ἐνδυναμοῦ ἐν Κυρίῳ, τέκνον,» ἤκουε, καί’ « TToO τὸ παιδίον;» ὁ θαυμάσιος 

ἐκεῖνός φησιν. 'H bé: « Τὸ μὲν ἕν τῷ αὐταδέλφῳ H cou καὶ μετὰ Θεὸν εὐεργέτῃ μου 13 ἀνεθέμην τὸ δὲ 

» ἕτερον παρ᾽ ἐμοί ἐστι.» Καὶ τοῦτα εἰποῦσα καὶ ἕτερά τε 15 συγχύσεως καὶ καρδίας ὀδυνωμένης οὐ 
* 

μικρῶς ῥήματα καὶ ἀμφοτέρους τοὺς παῖδας τῷ τιμίψ ἐκείνῳ παραστήσασα γέροντι" « Εὖξαι, ὦ πάτερ 

» τίμιε, ὑπὲρ τῶν τέκνων » δακρυρροοῦσα ἠντιβόλει. Ὃ δέ' « Οὐ χρείαν ἔχουσι τοῦτα εὐχῆς.» Ἡ δὲ 

40 βαρέως τοῦτο τοῖς ὠσὶ δεξαμένη καὶ ἐκ βάθους στενάξασα" « Οἴμοι τῇ ἁμαρτωλῷ, ἔφη" τί ἄρα “καὶ 

» πάλιν τὸ παρ᾽ ἡμῖν; » Καὶ ὁ τέρων « Οὐκ εἶπόν σοι, τέκνον, πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων; εἰ μὴ 

» ἡμεῖς ὑπομείνωμεν, οὐκ ἄν more δικαιωθῶμεν" οὕτω γάρ ἐστι πρέπον καὶ ἀρέσκον Θεῷ.» Ἡ δέ" 

« Μή, κύριέ μου, ἔδοξε τῷ δεσπότῃ ἡ τῶν ἀνηλίκων μου παίδων πρὸς τὰ ἐκεῖθεν μετάστασις;» Καὶ ὁ 

θαυμάσιος" « Καλῶς εἶπας 15, τέκνον’ ἐν τάχει γὰρ λήψεται: ὁ δεσπότης ταῦτα ἀπὸ 16 σοῦ,» Καὶ τῷ 

45 Θεῷ αὕτη ὡς εἰκὸς εὐχαριστήσασα καὶ τοῖς ποσὶ τοῦ τιμίου γέροντος προσπεσοῦσα καὶ τὴν εὐχὴν 

κομισαμένη, τὴν τῶν προσόντων αὐτῇ διανομὴν ποιεῖν 17 ἀμφοτέραις ταῖς 15 χερσὶν ἤρξατο. Καὶ μετ᾽ οὐ 

πολὺ τῶν. παίδων τελευτησάντων, δάκρυα ἐπὶ τούτοις ἐκχέασα καὶ τὰ περιλειφθέντα χερσὶ πενήτων 

ἀποθεμένη, περιΐει τὰς ἐκκλησίας 19 προσευχομένη 309 καὶ φωτογωγοῦσα 31 καὶ τὸν συντακτήριον ἀσπα- 

ζομένη. Τέλος μοναχόν τινα ἐκ τοῦ Ὀλύμπου εὑροῦσα καὶ δι αὐτοῦ ἀποκειραμένη, ἐν τῷ κρυπτῷ 

50 μὲν 5 ὑπεδύσατο στολὴν ἀνδρψαν 38, ἔξωθεν δὲ γυναικείαν" καὶ λαθοῦσα εὑρέθη ἐν τοῖς ᾿Ολύμπου ?* 

μέρεσι τὴν γυναικείαν στολὴν ἀπορρίψασα. Προσρυεῖσα δέ τινι τῶν κοινοβίων καὶ εἰσελθοῦσα τῷ 

πυλωρῷ προσωμίλει, τοῦτο τῶν ἄλλων προτιμότερον ἔχειν λέτουσα εἰς ὄψιν τοῦ προεστῶτος ἐλθεῖν. 

'O γοῦν πυλωρὸς προσελθόντα τινὰ 35 τῷ προεστῶτι κατὰ τὸ σύνηθες μηνύσας καὶ τοῦτον μετακλη- 

θέντα παραστησάμενος, ἐξήει, Τῆς τιμιωτάτης δὲ γυναικὸς παρὰ 36 τοὺς πόδας τοῦ προεστῶτος 

55 κειμένης καὶ τὴν συνήθη εὐλογίαν ἐξαιτουμένης, ὁ θεῖος οὗτος ἀνὴρ τὴν εὐλογίαν δοὺς καὶ ἀναστήσας 

λέγει 38: «Τίς ἡ πρὸς ἡμᾶς σου ἀφιξις καὶ τί σου τὸ ὄνομα;» Ἡ bé: « Τὸ μὲν αἴτιον τῆς πρὸς τὴν 

» ἁγίαν ταύτην μονὴν ἀφίξεως τὸ προσόν μοι, πάτερ ἅτιε, πλῆθος τῶν ἐπταισμένων᾽ ὅπως ἡσυχάσας 

1 Εὐφημιανὸς M, Mv. — ? om. Mv. — ὃ τρανῶς καὶ add, Mv. — ὁ ἔφη ἀνδρὶ συνεζεύξατε Mv. — 9 εἰς Mv. — " καὶ Mv. — 
* συντείνοντα Mv. — ἡ Mv. — ? τελέσαντες Mv. — 3? αὐτὴ My. — 11 ἀδελφῷ Mv. — 12 εὐεργέτῃ μου μετὰ Θεὸν Mv. — 

60 13 ἕτερ᾽ ἄττα Mv. — 1 ὦ add. Mv. — 15 ταῦτα add. Mv. 16 ὑπὸ Mv. — τ om. Mv. — 18 om. Mv. — 15 τὰς ἐκκλησίας 

περιήει Mv. — *? προσερχομένη M. — ?! φωταγωγοῦσα καὶ προσευχομένη Mv. — 33 ἀνδρικὴν add. Mv. — 93 om. Mv. — 
** ἐν τοῖς Ὀλύμπου εὑρέθη Mv. — ?5 προσελθόντι τινὶ M, προσελϑὼν Mv, — ?9 πρὸς Mv. 
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τόπον. Ἥτις τοσαύτην ἐπιστροφὴν ἐπεδείϊξατο, ὡς 

μετ᾽ ὀλίγον χρόνον μεγάλα θαύματα καὶ σημεῖα 

ποιεῖν 3. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστό- 

λων καὶ μαρτύρων ἸΤέτρου καὶ Παύλου, Ἰωάν- 

vov τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ, Στεφάνου 

τοῦ πρωτομάρτυρος, Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου, 

Ἰωσὴφ τοῦ πατριάρχου xoi Κλεώπα !, Τροφί- 

μου, Aopuuébovroc?, Κοσμᾶ, ᾿Δαμιανοῦ, 

Βάσσης καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. Τελεῖται δὲ 1j 

αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ, σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ 

ἁτίου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου ὅ Παύλου ἐν 

τῷ ᾿Ορφανοτροφείῳ, ἅμα δὲ καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ 

αὐτοῦ ναοῦ. ᾿ 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου Σάβα τοῦ 

στρατιώτου. 

— 8 τελεῖται δὲ κτλ. add. Sa, inter Synaxaria selecta. 
8. — 1 Κλεόπα Sa. — ? Δοριμέδοντος Sa. — 5 om. Sa. 

» τὸν τῆς ζωῆς uou περιλειφθέντα χρόνον, ei xoi ἀνάξιος, εὕροιμι τὸ θεῖον ἵχεων ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς 

» κρίσεως" τοὔνομα δὲ Εὐφημιανός.» Ὁ δὲ τέρων πρὸς αὐτήν" « Εἰ τοιοῦτον λογισμόν, ὦ τέκνον ὅτ, 

» ἔσχες ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ τὴν σωτηρίαν ποθεῖς, φεῦγε τὴν παρρησίαν" εὐάλωτος γὰρ fj τῶν 

» εὐνούχων φύσις τοῖς ἐμπαθέσι. λογισμοῖς.» Ταῦτα εἰπὼν καὶ τὴν συνήθη εὐχὴν ἐκτελέσας, συνὴη- 

ρίθμησε ταύτην τῇ ἀδελφότητι. Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ προέκοπτε καὶ ἐπεδίδου τοῖς ἔμπροσθεν ἐν πάσῃ 

ἀρετὴ καὶ ταπεινώσει, ὡς καὶ ὑπογραμμὸς καὶ τύπος γενέσθαι πᾶσι 38 τρῖς ἐν 38 τῇ μονῇ ἀσκουμένοις 

μοναχοῖς. Ὃ δὲ διάκονος τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτῆς, εἰς αὐτὸ τοῦτο προκριθεὶς παρὰ τῆς ἁγίας, οἰκονο- 

μήσας πάντα, ὡς ὑπέθετο δηλονότι τούτῳ "9, ἐξῆλθε πρὸς ἀναζήτησιν τῆς κυρίας αὐτοῦ καὶ ἐντυχὼν 

τῷ μοναχῷ τῷ ἀποκείραντι ταύτην ἐπυνθάνετο, εἰ ἄρα σύνοιδε, ποῦ ἐστιν fj τὰ γήϊνα λιποῦσα καὶ τὰ 

οὐράνια ἐπιζητοῦσα. Ὃ δὲ πρὸς αὐτόν᾽ « Ὅτι δῆλα τὰ 38 περὶ αὐτῆς μοι ἐγένοντο 9, ὦ τέκνον, οὐκ 

» ἀρνήσομαι. Ποῦ “δὲ ἄρα ἐστὶ νῦν 81, ἀγνοῶ, Ἀλλὰ δεῦρο μικρὸν ἅμα πορευθῶμεν εἰς τόδε τὸ μονα- 

» στήριον.» Καὶ φθάσαντες ἔμαθον διὰ τοῦ πυλωροῦ, εἴσω τῶν ἀρκύων ἔχειν τὸ 9? ζητούμενον καὶ 

ἠξίουν διαμηνυθῆναι ταύτην. Τῆς δὲ ἐξελθούσης, ὁ μοναχὸς τὸν διάκονον ὑποδείξας « Ἰδοὺ, φησίν, ὁ 

» πιστότοτός σου οἰκονόμος, πολλὰ παθὼν εἰς ἀναζήτησίν δου, πάρεστι᾽ καὶ εἰ βούλει, πορευθῶμεν 

» εἰς τὴν ἡμετέραν λαύραν, » Τούτων ἀκούσασα fj ἁγία καὶ τῷ προεστῶτι τῆς μονῆς προσελθοῦσα καὶ 

τὴν εὐλογίαν ἐξ ἐκείνου καὶ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν λαβοῦσα, ἐκεῖθεν ἐξήειϑ8 καὶ ἀπῆλθεν ἅμα τῷ διακόνῳ, 

συνόντος καὶ τοῦ μοναχοῦ. εἰς τὴν λαύραν. Ἐν ταύτῃ δὲ ἐφ᾽ ἱκανὸν διατρίψασα, θαυμάτων ἀπείρων 

αὐτουργὸς. ἀνεδείχθη. ᾿Αμέλει τῆς τῶν θαυμάτων φήμης διαδοθείσης, πολύ τι πλῆθος ἀποταξαμένων 

1 

15 

20 

προσερρύη τῇ μονῇ. ᾿Αλλὰ τὸ τοῦ τόπου ἐστενωμένον καὶ βίαιον διεκώλυε τὴν τῶν προσερχομένιων 

ἐπίδοσιν. “Ὅθεν ὁ τῆς μονῆς προεστὼς θεόθεν ἐμπνευσθεὶς τῷ τηνικαῦτα πατριάρχῃ Κωνσταντινουπό- 

Aeuc τῷ ἁγίῳ Ταρασίῳ δηλοποιήσας περί τε 3: τῶν θαυμασίων ἔργων τοῦ μοναχοῦ Εὐφημιανοῦ ὅπως 

τε, διακωδιυνηθέντων τῶν θαυμάτων, οὐκ ὀλίγων ἀνδρῶν πλῆθος $$ ἀποταξαμένων προσερρύη τῇ μονῇ 

καὶ μὴ χωρεῖσθαι τοὺς προσερχομένους διὰ τὸ πάντη ἐστενωμένον τοῦ τόπου καὶ σμικρότατον διεσᾶφη- 

σεν: εὗρε τὸν ἁγιώτατον 3, πατριάρχην συνευδοκοῦντα τῷ ἰδίῳ θελήματι. Καὶ λαβὼν διὰ διυρεᾶς αὐτοῦ 

τόπον ἐρείπιον, τὸν νῦν ἡ μονὴ τῶν ᾿Αβραμιτῶν λεγόμενον, δι᾿ ὀλίγου χρόνου ἐξ αὐτιῦν τῶν κρηπίδων 

φροντιστήριον ἀποκαταστήσας, εἰς πολλῶν ψυχῶν σωτηρίαν, ἐν αὐτῷ τὴν ἁτίαν τὸν "λειπόμενον αὐτῇ 

δρόμον 30 ἀσκητικὸν διανύσαι παρεσκεύασε. Καὶ τούτου τενομένου καὶ τῆς ἀγγελικῆς ἐκείνης διαγωγῆς 

περιβοήτου τοῖς πᾶσι γενομένης καὶ κατὰ μικρὸν διαγνωσθέντος τοῦ κρυπτομένου, εἰς ὅσον ἄρα ποσὸν 

οἱ καθ᾽ ἑκάστην προσερχόμενοι περιίσταντο, οὐ δυνατὸν διαγράψαι. Ἐπεὶ δὲ 34 καὶ πειρασμός τις 

ἐπισυνέβη τῇ ἁγία ἀπό τινος τὸ σχῆμα μὲν 57 μοναχοῦ, ἔργοις δὲ καὶ πράγμασι τὰ πρῶτα φέροντος τῶν 

προσῳψκειωμένων τῷ χαιρεκάκῳ δαίμονι" τούτου μὲν ἔργον αὐτὸ τοῦτο ἀπαραίτητον 88 κεκτημένου ??, 

τραχείας 40 ὕβρεις καὶ αἰσχράς, ὡς κατ᾽ εὐνούχου, τῆς ὁσίας ἐκχέοντος καὶ κατηγοροῦντος ᾿"ἀναφανδόν, 

κἀκείνης δὲ ἀντ᾽ οὐδενὸς ταῦτα λοτιζομένης καὶ «εὐεργεσίας ἡγεῖσθαι μᾶλλον τὰ xar αὐτῆς λεγόμενα 

διαβεβαιούσης, τυνή τις θεοφιλής, τῶν αἰσχρῶν «καὶ “» μυσαρῶν ῥημάτων τοῦ ὄντως βεβήλου καὶ 

φονέως μετὰ ταῦτα ἀποδειχθέντος, ἀκούσασα᾽ « Τρόσεχε, φησίν, ἀδελφέ, μή ποτε οὐκ ἔστιν ὡς 

» λέγεις εὐνοῦχος, οὐδὲ ἐμπαθὴς ὡς ὑπολαμβάνεις, ἀλλὰ γυνὴ καὶ ἀπαθής" καὶ σὺ μὲν ἔχεις εἰς κέρδος 

» τὴν γέενναν τοῦ πυρός, διασύρων τὴν ἀπαθῆ, τοὺς δὲ ἀκούσαντας f? μολύνεις. ΤΙρὸ χρόνων γάρ 

» τινων, γυνή τις πόντα τὰ προσόντα αὐτῇ “8 διανείμασα, τέτονεν ἀφανὴς καὶ μή ποτε, ὃν λέγεις 

» εὐνοῦχον, ἐκείνη ἐστὶ καὶ αὐτὸς εἰς βάραθρον ἀπωλείας τὴν ψυχήν σου κατάγεις, » Ὁ γοῦν μυσαρὸς 

ἐκεῖνος καὶ δόλιος προσθεὶς καὶ τοῦτο τῇ ἰδίᾳ πονηρίᾳ, διετράνωσε τὸν λόγον εἰς πολλοὺς τὰς λοιδο- 

ρίας ἀφείς. Ἔσπευδε δὲ κατακρημνίσαι τὴν ἁγίαν εἰς τόπον κατωφερῆ, ὅπως κουφισθέντων ὧν 

ἠμφίεστο, γετυμνωμένην for καὶ σχῇ τὸ βέβαιον. Οὐκ εἰς μακρὰν δὲ τοῦτο ποιήσας, εἶδε μὲν οὐδέν, 

γέγονε δὲ ἡμίξηρος ἐκ θείας δυνάμεως" κἀκεῖθεν ἀπαναστὰς πρὸς τὰ ἴδια dixero. Ἐκεῖσε τοίνυν 

κατασχεθεὶς ὡς κατάδικος ἐγκλήματι φόνου, τῷ ξύλῳ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 54 ὡς ἐν ἀγχόνῃ ὑποπιεσθεί- 

σῆς, τῷ ἐγχωρίως οὕτω λετομένῳ “5 φούρκῃ, τὴν ὀλέθριον καὶ μιαρὰν ἀπέρρηξε ψυχήν. 'H δὲ ἁγία ὡς 

ἐκ τούτου διαφημισθεῖσα καὶ τὰ σκάνδαλα φεύτουσα, δύο καὶ μόνους ἔχουσα μοναχοὺς μεθ᾽ ἑαυτῆς, 

ἀνέδραμε πρὸς τὰ μέρη τοῦ Στενοῦ- καὶ εὑροῦσα ἐκκλησίαν ὕδωρ καὶ κηπίον ἔχουσαν, κατῴκησεν ἐν 

— *! χέκνον λογισμὸν Mv. — 88 πάσῃ add. Mv. — 99 τῷ τοιούτῳ My, — 89 ἐγένετο Mv. --- ?! νῦν ἄρα ἐστὶ Mv. — ξ3 τὸν 
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5. Καὶ τοῦ "ὁσίου ἸΤαύλου τοῦ Θηβαίου τοῦ 

πρώτου μοναχοῦ. 

MHNI TQ 

4. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Στάχνυος, 

᾿Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ καὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ 

ἅγιος ἀπόστολος Στάχυς ἐπίσκοπος προχειρίζε- 

ται Βυζαντίου παρὰ Ἀνδρέου τοῦ ἁγιωτάτου 

ἀποστόλου, κτίσαντος ἐκκλησίαν πέραν ἐν ̓ Αργυ- 

ροπόλει 5, ἐν fj καὶ συνηθροίζοντο * χριστιανοὶ τὸν 

ἀριθμὸν δισχίλιοι" καὶ διδάσκων αὐτοὺς ἐκρά- 

τησεν ἐπὶ ἔτη ig καὶ ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ. Ὃ δὲ 

᾿Αμπλίας ἐπίσκοπος τῆς ᾿Οδυσσουπόλεως ἐγένετο, 

χώρας Μακεδονίας ὁ, ἀναιρεθεὶς ὑπὸ ἑλλήνων. Ὁ 

δὲ Οὐρβανὸς ἐπίσκοπος Μακεδονίας * ἐγένετο, 

φονευθεὶς καὶ αὐτὸς ὑπό τε Ιουδαίων καὶ ἑλλή- 

vuv μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν ’ καὶ οὕτως ὅ ἐν 

ἡμέρᾳ μιᾷ, οὕτω ὃ συμβάντος, διαφόρως Bacavi- 

σθέντες διαφόροις τόποις καὶ ἔθνεσι καὶ πόλεσι, 

παρέδωκαν τὰς ἁγίας καὶ μακαρίας αὐτῶν ψυχὰς 

τῷ Κυρίῳ. ᾿ 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρος Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῆς ἀδελφῆς 

αὐτοῦ. *O ἅτιος μάρτυς Ζηνόβιος ἦν ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Διοκλητιανοῦ, εὐσεβῶν γεννητόρων υἱὸς 

Ζηνοδότου ! καὶ Θέκλης, Προκόψας δὲ εἰς ἡλικίαν 

καὶ εἰς τὴν κατὰ Θεὸν γνῶσιν καὶ εὐσέβειαν, ἐπί- 

σκοπὸς χειροτονεῖται τῆς Αἰγαίων πόλεως, ἐν f 

καὶ γεγέννηται "" πλείστας δὲ ἰάσεις ἐπετέλει ἐν τῷ 

ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, ὡς καὶ τὰ παρὰ τῶν ἰατρῶν 

ἀπατορευόμενα ὃ πάθη θεραπεύειν. Οὗτος συνε- 

λήφθηῃ καὶ παρέστη τῷ ἡγεμόνι Λυσίᾳ" καὶ πυθο- 

μένη τοῦτο ἡ αὐτοῦ ἀδελφὴ ἐπέδωκεν ἑϊκουσίως 

ἑαυτήν. Τύπτονται οὖν xol ἐπὶ κλίνης σιδηρᾶς 

πεπυρακτωμένης ἐφαπλοῦνται καὶ εἰς λέβητα πίσ- 

σῆς ἐμβάλλονται. ρυσθέντες δὲ τῇ τοῦ Χριστοῦ 

χάριτι τῶν τοιούτων βασάνων, τὴν διὰ ξίφους 

6. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Μήνη: καὶ Μη- 

ναίου. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ Ἑβδόμῳ. 

AYTQ A'. 

δέχονται τελευτήν. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις 

πέραν ἐν Ἰουστινιανοῖς. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Κλαυδίου, ᾿Αστερίου, Νέωνος καὶ Νεονίλ- 

λης, Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασι- 

λέως καὶ Λυσίου ἡγεμόνος τῆς Κιλίκων ἐπαρχίας, 

νέοι τὴν ἡλικίαν, ἀδελφοὶ κατὰ σάρκα ὄντες, τὸ 

γένος Ἴσαυροι ἐκ πόλεως Λαράνδων 7. Διεβλήθη- 

σὰν δὲ παρὰ τῆς ἰδίας μητρυϊᾶς ὡς χριστιανοί, μὴ 

θελούσης αὐτοῖς ὃ τὴν ἐπιβάλλουσαν ἐπιδοῦναι * 

κληρονομίαν" ὅθεν παρὰ τοῦ Λυσίου ἐξετασθέντες 

καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντες καὶ βασάνους 

σφοδρὰς ? ὑποστάντες, ἔξω τοῦ τείχους ἀνεσκο- 

λοπίσθησαν: καὶ οὕτω τὸ τέλος ἐδέξαντο. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Κυριακοῦ ἀρχιεπισκόπου γενομένου Κων- 

σταντινουπόλεως. 

5. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰουλια- 

νοῦ, Κρονίωνος 1, Μακαρίου, Ἀλεξάνδρου 

καὶ λοιπῶν δεκατριῶν ἁγίων 2. Οὗτοι ἤθλησαν ἐπὶ 

βασιλέως Δεκίου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. ΤΤρῶτος δὲ 

᾿Αλέξανδρος ἀχθεὶς καὶ μὴ δυνάμενος στῆναι ὀρθὸς 

διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ποδαλγόν 2, σὺν Κρονίωνι 

οἰκείῳ αὐτοῦ διὰ μέσης τῆς πόλεως θεατρισθέντες 

καὶ καμήλοις ὀχούμενοι" καὶ μετεύρως μαστιχθέν- 

τες, τέλος ἀσβέστῳ ζώσῃ κατ᾽ αὐτῶν ἐκχυθείσῃ 

κατεκάησαν καὶ τὰ πνεύματα ἀπέδωκαν. Τῶν δὲ 

λοιπῶν οἱ μὲν ξεσθέντες διαφόρως, οἱ δὲ καυθέν- 

τες, οἱ δὲ ξίφεσιν ὑποβληθέντες. xoi τὴν πίστιν 

αὐτῶν μὴ προδόντες, ἅπαντες τὸν διὰ μαρτυρίου ὅ 

στέφανον ἀπηνέγκαντο. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ εὐσεβοῦς Λέον- 

TOC? τοῦ φιλοσόφου. 

1. — V Ἀνδραίου S. — 5 Ἀργυρουπόλει S. — ? συναθροίζονται Sa. — ὁ Maxebtoviac S. — ὃ οὗτος Sa. — 9 οὕτως Sa. 
8. — ! Ζηνόδου Sa, Znvóboroc in. Passione, Act. SS., Oct. 1. XIII, p. 259. — ὃ χετένηται S. — 5 ἀπηγορευόμενα Sa. 
8. —  Κιλικίων Sa, — 3 8, Sa, al. Λαρανδῶν Act. SS., L. 

22, Dimponr, I1, p. 231. — ? corr., prius αὐτῆς S, om. S: 

p. 259, n. 2, Napavbéuv ap. Diodorum Siculum, XYHI, 
— * αὐτοῖς δοῦναι Sa, — 5 Sa, σφοδροὺς S. 

5. — ! Kpovíovoc S. — ? om, Sa. — ? εἶναι ποδαλγὸς Sa. — ὁ ὀχούντες Sa. — πυρὸς Sa. 
6. — ! τοῦ εὐσεβοῦς om. Sa. — ? Aéovroc S, Sa, alias Aeovtíov. Cf. Synaxaria selecta ad d. (οἱ. 31. 

αὐτῇ μετὰ καὶ “δ δύο μοναχῶν, τοῦ re Εὐσταθίου καὶ τοῦ Νεοφύτου. Κἀκεῖθεν πάλιν ἀπάρασα μετὰ 

παραδρομὴν χρόνων τινῶν, προσκληθεῖσὰ ἐν τῷ Βυζαντίιν παρά τινῶν μοναχῶν ἐπὶ τὰ μέρη τοῦ 

Σίγτματος, ἐκεῖσε τὸ λειπόμενον ταύτῃ τῆς ζωῆς ἔτος διαβιβάσασα ὁσίως καὶ “7 θεαρέστως ἰάσεις τε 

καὶ θαύματα οὐκ ὀλίγα τοῖς προσιοῦσι χαρισαμένη, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν (Oct. 28"), — Mv: 1.3 

CA. καὶ Μαρίας). --- Κυρίλλου, --- 4: Σάβας... ἔνθεν κἀκεῖθεν κεντηθεὶς v. --- Ἄννης. --- Τῆς ἁγίας 

μάρτυρος Μελιτινῆς (Sept. 16*). — Mb: 1. 2. — Κύριλλος. — 4. —"Avvnc. — Mr : 1. 2. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2.3.4.5.6. 7. — K : 2. 3(.. Néuvog xoi OcovefAnc). — 4. — 

P:2. — Μαρκιανοῦ ἐπισκόπου Συρακούσης τῆς Σικελίας (Oct. 312), — 3. 4. 7. — Β' : Mopiaavot, — 

3.: τῶν ἁγίων μαρτύρων Κλαυδιανοῦ, ᾿Αστερίου, Néuvoc, Νεονίλης καὶ Εὐτροπείνης ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 

βασιλέως καὶ Λυσία ἡγεμόνος. --- 4. 5. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἡρακλείου *. — 6. — Fa : Μαρκιανοῦ, --- 

9 (.. Εὐτροπίου), — 4. 5. — Ἡρακλείου. --- 6. — Fb: Μαρκιανοῦ. — 8, 4. 5. — Ἡρακλείου. --- 6. — 

B : Ἐπιμάχου (Oct. 317). — 7. — B&:2. —.Mopiaavoü. — T:2. — 0:1.2.3. 4, — G : deest. — 

€:2. 8 (.. Néuvog καὶ Θεονίλλας), --- 4. 7. — In margine fol. 40 : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupoc Μαρκιανοῦ ἐπισκόπου Συρακούσης. --- Qb:2. 8, 4. 7.— (ὁ : 2, 3. 4, 7. -— M : 2. — Μαρκιανοῦ. -- 

— *! τῶν Mv, — *' ὁσίως καὶ om, Mv. 
τἩρακλήου F, Fa, Fb. 
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ἡ. Koi ἄθλησις τῆς ἁτίας μάρτυρος EüTpo- 

πίας. Αὕτη ἦν ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας τῆς Αἰτύπτου. 

Ἐπεὶ δὲ πλῆθος μαρτύρων ἐν τῇ φυλακῇ τῆς αὐτῆς 

πόλεως ἀποκέκλειστο, ἐλεοῦσα αὐτούς, ποτὲ μὲν 

ἀπήρχετο καὶ ἐπεσκέπτετο, ποτὲ δὲ ἀπέστελλεν 

αὐτοῖς τὰ πρὸς τὴν xpeíav. Οὕτω δὲ ποιοῦσα 

διεβλήθη τῷ ἡτεμόνι ᾿Απελλιανῷ. ^O δὲ κρατήσας 

αὐτὴν ἐνέκλεισεν εἰς φυλακήν" | εἶτα ἐκβαλὼν 1 

παρέστησε τῷ βήματι αὐτοῦ" καὶ ὁμολογήσασαν 3 

10v. Χριστὸν ἐκρέμασε καὶ λαμπάσι κατέκαιεν. 

Ἥτις καιομένη" « Μεγάλη fi ψυχρότης τοῦ ὕδατος 

» τούτου, ὅπερ por ἐπιχέεται» ἐβόα. Τὰς γὰρ 

φλόγας ὡς ὕδωρ ἐλογίζετο καὶ διεβεβαιοῦτο ὁρᾶν 

ἄνδρα φοβερὸν ὅμοιον υἱῷ Θεοῦ. Τοιαῦτα λέτουσα 

καὶ εὐχαριστοῦσα, ἐν αὐτῇ τῇ βασάνῳ παρέδωκε 

τὸ πνεῦμα αὐτῆς τῷ Κυρίῳ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος 

Ἑρμηνιττγίλδου ἢ ῥηγὸς 2 τῶν Οὐισιτότθων 3, 

ἀρειανοῦ σὺν παντὶ τῷ ἔθνει τυγχάνοντος. Οὗτος 

μυηθεὶς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν ὑπὸ Λεάνδρου τοῦ 

τῶν ὀρθοδόξων ἐπισκόπου καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

διὰ τὴν μεταβολὴν χαλεπήναντος᾽ ὃς καὶ ποικίλως 

αὐτὸν μετήρχετο δωρεαῖς καὶ δεξιώσεσιν Ofpeot 

τε καὶ ἀπειλαῖς καὶ κολακείαις καὶ θωπείαις, ἀκλι- 

νὴς καὶ ἀκαταγώνιστος ὁ παῖς rjv: ὅθεν στερεῖται 

μὲν τῆς βασιλικῆς διαδοχῆς, χεῖρας δὲ καὶ πόδας 

MHNI T9 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ! Μαρκιανοῦ ἐπισκόπου 

Συρακούσης ἢ Οὗτος μαθητὴς ἐγένετο Πέτρου 

τοῦ ἀποστόλου, ἐκ τῶν τῆς ἀνατολῆς μερῶν ἕλκων 

τὸ γένος. Μετὰ δὲ τὴν τοῦ Κυρίου ἀνάληψιν, ὑπὸ 

2. —  ἐκβαλλὼν S. — ? δμολογήσασα s. 

8. — τ Ἑρμηνιγτίλδος Sa. — ὃ ῥιτὸς S. — ? 

δεσμευθεὶς εἱρκτῇ Zoqiiber ἐγκλείεται. Ἐφειστήκει 

οὖν fj τοῦ πάσχα ἑορτὴ καὶ τὸν αὑτοῦ ἱερέα ὁ 

πατὴρ ἀποστείλας πείθειν ἐπεχείρει μετακαλέσα- 

σθαι καὶ μεταδοῦναι τῶν μυστηρίων. Ὃ δὲ οὐ 

μόνον οὐκ ἐπείσθη, ἀλλὰ καὶ βδελυξάμενος ἀπέ- 

πεμψε. Μανθάνει ταῦτα ὁ καὶ θηρίων ὠμότερος 

Διουβίγιλδος", καὶ ἀναιρεθῆναι αὐτὸν πεπεδημένον 

προστάττει ἐν τῇ εἱρκτῇ. Οὗ γενομένου, ᾧδαὶ καὶ 

μελῳδίαι ἀσωμάτων δυνάμεων καὶ λαμπάδων 

φωτοχυσίαι περὶ τὸ σῶμα τοῦ μακαρίου Ἑρμηνιγ- 

χίλδου παρὰ 7 Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καταπέμπονται' 

καὶ τὸ ξένον τοῦ θαύματος ὃ τοὺς μὲν πιστοὺς εἰς 

εὐχαριστίαν ἐκίνει, τὸν δὲ σφαγέα κατέπληττε καὶ 

συνετάραττε καὶ μετανοεῖν ἐπὶ τῷ μιάσματι ἐβιά- 

ζετο. Οὐ πολὺς χρόνος καὶ νόσος ἐπελθοῦσα τῶν 

ἀνθρωπίνων ἀπήλαυνε, καὶ καλεῖ Λέανδρον τὸν 

τῆς ἐκκλησίας ἐπίσκοπον καὶ τὸν νεώτερον παῖδα 

“Ῥεκχάρεδον ? ἀναγορεύσας βασιλέα, ἀξιοῖ τοῖς 

ἴσοις τελέσαι τὸν παῖδα, οἷς kai τὸν μάρτυρα 

Ἑρμηνίγῃλδον προετελέσατο, Καὶ ὁ μὲν ταῦτα 

εἰπὼν θνήσκει, 'Pexyápebog δὲ τῆς ὀρθοδοξίας 

τὰ σπέρματα δεξάμενος, συνορθοδοξεῖν καὶ τὸ 

ὑπήκοον ἔπεισε. Καὶ σκόπει μοι Θεοῦ πρόνοιαν" 

Ἑρμηνίγγιλδον συγχωρεῖ ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας 

σφατῆναι καὶ | ἅπαν τὸ γένος 1 τῇ ὀρθοδόξῳ 

πίστει προστίθεται !!. 

AYTQ ΛΑ΄. 

Τ]έτρου. τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων ἐκλεγείς, 

χειροτογεῖται ἐπίσκοπος καὶ ἀποστέλλεται πρὸς 

τὰ ἑσπέρια 'μέρη τῆς Ἰταλίας ὃ ἐν Συρακούσαις. 

Εὑρὼν δὲ πάντας τῷ ζόφῳ τῆς ἀγνοίας κεκρατη- 

, Ἰουσιγότθων S, — ὁ ἀκλινὲς S. — δ αὐτὸν 8. --- * Λιουβίλγιδος S, 

Λιγβίλγιδος Su, τ * eorr, , pris παρὰ τοῦ Sa. — " θεάματος Sa. — " Ῥεκχάδερον S, Sa, et infra. — 19 ἔθνος Sa. ἵν προ- 

τίθεται S. 
4. — τἱερομάρτυρος adi. Sa, — ? Συρρακούσης S, — v Ἰτταλίας Sa. 

25. 7. — Τοῦ ἁτίου ἀποστόλου Κλεώπα (cf. Oct. 29, F). — Koi τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωσὴφ πατριάρ- 

xou Κωνσταντινουπόλεως. — 3. — Τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ο΄, Τερτίου, Μάρκου, Ἰούστου καὶ 

᾿Αρτεμᾶ. — Ὁ ἅπος ἀπόστολος Ἀριστόβουλος ἐν εἰρήνη v. — Mv: 9, — Τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Μελιτινῆς. --- Μαρκιανοῦ. --- 5. 7. — Κλεώπα. --- Ἰωσήφ. --- 9.— Τῶν ἁτίων ἀποστόλων ἐκ τῶν 

o', Τερεντίου κτλ. — ᾿Αριστόβουλος. — ΜῈ : 2. Μελιτινῆς. ---- Mapktavoü, — 5. 7. — Κλεώπα. --- 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωσὴφ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. — 3. — Τῶν ἁγίων ἀποστό- 

λων ἐκ τῶν ο΄, Τερτίου, Μάρκου, Ἰούστου καὶ Ἀρτεμᾶ. — Ὁ ἅτιος ἀπόστολος Ἀριστόβουλος ἐν 

εἰρήνη τ. -- Mr : 2. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa.: 1.2. add. : Τελεῖται δὲ fj μνήμη αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων ἀποστό- 

λων πλησίον τῆς μονῆς τῶν ἁγίων μαρτύρων Σεργί ov καὶ Βάκχου. --- 8. 4. — H : 1.2, — Ἡρακλείου. --- 

Λεοντίου φιλοσόφου (cf. Oct. 905). — & — P: 9. — Λεοντίου φιλοσόφου. --- 4. — ἘΠῚ Znvofíou xoi 

Ζηνοβίας (Oct. 307). — 9. 3. — Fa : Ζηνοβίου καὶ Ζ. --- 2.9. — Fb: Ζηνοβίου καὶ Z. — 2,3. — B: 

Ζηνοβίου καὶ Z. — Στάχυος, Ἀμπλία κτλ. (Oct. 307). — Ba : 2. — Εὐτροπίας (Oct. 30"). — Ἰουλιανοῦ, 

Κρονίωνος, Μακαρίου, Ἐπιμάχου, Ἀλεξάνδρου (Oct. 805). — Στάχυος. --- 3. — T : Στάχυος (Oct. 307). — 

O : Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τὸ Guva£ópiov προεγράφη εἰς τὴν λ΄ τοῦ παρόντος μηνός (Oct. 805). — 

9, — Ἡρακλείου. — Λέοντος (Oct. 809). — 4, — &: mutil. 9. ---- Ἰουλιανοῦ, Κρονίωνος κτλ. (Oct. 305). --- 

Q.: 9. — Στάχυος κτλ. (Oct. 801), — Ἡρακλείου. --- Λεοντίου (cf. Oct. 305), — Cb: 2. — ᾿Αμπλία κτλ, 

(Oct. 805). Ἡρακλείου. — Λέοντος. — Qe : 2. Στάχυος. 

M 19. — Στάχνος, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ xoi Ναρκίσσου (Oct. 801). --- Διήγησις Θεοδωρήτου t ἐπισκόπου 

περὶ βίου καὶ ἀθλήσεως ὁμολογητοῦ τινος ἀνωνύμου. Ἐν ταῖς ἡμέραις 

3 Θεοδωρίτου M. — ? τοῦ ἀποστάτου Ἰουλιανοῦ Mv. 

Ἰουλιανοῦ ? τοῦ ἀποστάτου 

Ἡρακλείου. --- Λεοντίου (Oet. 309). — 
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μένους *, πολλοῖς ἀγῶσι καὶ ἱδρῶσι προσταλαιπω- 

ἐρήσας καὶ τοὺς τῶν εἰδώλων ναοὺς εὐχαῖς κατα- 

στρεψάμενος καὶ ἐκκλησίας δειμάμενος, πάντας 

πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐπανήγαγεν, υἱοὺς φωτὸς διὰ 

τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἀναδείξας καὶ σημείοις καὶ 

πέρασιπολλοὺς καταπλήξας “Ὅθεν φθόνῳ βαλλόμε- 

νοι οἱ τῶν Ἰουδαίων παῖδες καὶ τὴν παρουσίαν " μὴ 

ἐνεγκόντες τοῦ διδασκάλου, κτείνουσιν αὐτὸν βιαίῳ 

θανάτῳ καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτοῦ ἧ μαρτυρία. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἐπιμάχου. Ὃς ἦν λίαν ὡραῖος τὴν ὄψιν, ἐν ἀγρῷ 

τὴν οἴκησιν ἔχων, ἐκ πόλεως τοῦ Πηλουσίου. Ἤχθη 

δὲ πρὸς τὸν ἡτεμόνα Ἀπελλιανὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ 

πλήθη 1 ἁγίων τιμωρούμενον, μᾶλλον δὲ αὐτὸς 5 

ἑαυτὸν ἐμφανίζει" ὥρμησε γάρ, θύοντος τοῦ ἧγε- 

μόνος καὶ τῶν 8. μετ᾽ αὐτοῦ τὸν βωμὸν κατα- 

«στρέψαι. Συσχεθεὶς οὖν ὡμολόγησε τὸν Χριστὸν 

καὶ ἀναρτηθεὶς ἐπὶ ξύλου γυμνὸς ξέεται ἐπὶ πολύ 

εἶτα τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται, τοὺς τῶν ἑλλήνων 

θεοὺς λοιδορῶν 4. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἐπιμάχου τοῦ Ῥωμαίου. Ὃς μετὰ Γορδιανοῦ 

τινος εὐσεβοῦς ἀνδρὸς διεβλήθη τῷ ἄρχοντι ὡς 

χριστιανός. Koi ἐρωτηθεὶς αὐτὸς ὁ Ἐπίμαχος καὶ 

ὃ Γορδιανός, ei! τὸν Χριστὸν ἐξόμνυνται, ἀπεκρί- 

ναντο᾽ « Θεὸν τὸν ἐκ μὴ ὄντος 5 τὰ ὄντα συστη- 

» σάμενον οὐδεὶς τῶν εὐφρονούντων ἀρνεῖται.» 

Καὶ ὁ ἄρχων᾽ « Οἱ θεοί, ὦ ἀνόσιοι, οὔκ εἰσι τοῦδεϑ 

— * κεκρατημένου Sa. — 9 παρρησίαν Sa, παρρουσίαν S. 

2. — ! πλήθει S, πλῆθος Sa. — ? αὐτοῖς Sa. — ? τὸν S, — τελεῖται bé κτλ, add. Sa, inter Synaxaria selecta. 

8. — ! eorr. Sa, prius eig. — ? ὄντων Sa. — ? om. Sa. . 

νέος τις ἱερέωις υἱὸς ἐν δυσσεβείᾳ τραφεὶς εἰς τὸν τῶν εὐσεβῶν μετέστη χορὸν τρόπῳ τοιῷδε. Γυνή τις 

ἐπίσημος ἐν εὐλαβείᾳ καὶ τοῦ τῆς διακονίας ἠξιωμένη χαρίσματος, συνήθης ἦν τῆς τούτου μητρός ὃ. 

Αὕτη τοῦτον μετὰ τῆς μητρὸς ἀφικνούμενον, ἔτι μειράκιον ὄντα ὁ ἠσπάζετό τε καὶ ἠρέθιζε πρὸς εὐσέ- 

βειαν. Τῆς οὖν μητρὸς τελέυτησάσης, ἀφικνεῖτο πρὸς αὐτὴν ὁ νέος καὶ τῆς συνήθους διδασκαλίας 

ἀπήλαυε ὅ, ἸΤατιωθεὶς οὖν ἤδη ταῖς διδασκαλίαις τῆς θεοφιλοῦς γυναικός, ἐπυνθάνετο᾽ « Πῶς ἂν 

» δυνηθῶ τὴν τοῦ πατρὸς δεισιδαιμονίαν φυτεῖν καὶ τῆς παρὰ σοῦ κηρυττομένης ἀληθείας μετα- 

» λαχεῖν 5;» Ἡ bé: «Χρή σε ποτέρα φυγεῖν, ὦ τέκνον, φησί, καὶ προτιμήσασθαι τὸν αὑτοῦ Τ τε 

» κἀκείνου δημιουργὸν καὶ πόλιν ἑτέραν καταλαβεῖν, ἐν ἧ δυνατὸν διαδρᾶναι τοῦ δυσσεβοῦς βασιλέιυς 

» τὰς χεῖρας» ἐπηγγείλατο δὲ καὶ bU ἑαυτῆς προβῆναι τὴν περὶ τούτου πρόνοιαν. Καὶ ὁ παῖς ὡς 

ἤκουσε, φησί: « Καὶ τὴν ἐμαυτοῦ παραδώσω ψυχήν.» Ὀλίτων δὲ διελθουσῶν ἡμερῶν 5, ᾿Ιουλιανὸς μὲν 

εἰς τὴν Δάφνην δημοθοινίας ἐπιτελῶν * ἀνῆλθε" συνανῆλθε δὲ καὶ ὁ τοῦ παιδὸς πατὴρ ἱερεὺς div: καὶ 

γὰρ συνέπεσθαι εἰωθιὺς ἦν τῷ βασιλεῖ, Τῷ δὲ πατρὶ συνῆν καὶ οὗτος καὶ ὁ τούτου ἀδελφός νεωκόροι 

γὰρ ἦσαν καὶ τὰ βασιλικὰ ἐδέσματα περιρραντίζοντες, Τῇ οὖν πρώτῃ ἡμέρᾳ παραστὰς ὁ παῖς τῇ τοῦ 

βασιλέως στιβάδι καὶ τὰ ὄψα κατὰ τὸ ἔθος διαρράνας καὶ τοῦ μύσους ἐμπλήσας, δρόμῳ χρησάμενος 

τὴν Ἀντιόχειαν πόλιν κατέλαβε καὶ πρὸς τὴν θαυμασίαν ἐκείνην τυναῖκα. ἀφικόμενος" « Ἐτὼ μὲν ἦλθον, 

» ἔφη, μὴ ψευσάμενος τὴν ὑπόσχεσιν: σὺ δὲ σωτηρίας ἑκατέρας ἐπιμελήθητι καὶ τὴν ἐπαγγελίαν 

» ἐκπλήρωσον. » ἸΤαραυτίκα 19 ἀναστᾶσα πρὸς τὸν τοῦ Θεοῦ dvüpumov Μελέτιον τὸν παῖδα ἀπήγαγεν H. 

*O δὲ τέως αὐτὸν ἄνω διάγειν ἐν τῷ κατατωγίῳ προσέταξεν. Ὃ δὲ πατὴρ τὸν παῖδα ἐπιζητῶν, τήν τε 

Δάφνην περιενόστει καὶ 12 περιήει 13 εἰς τὴν πόλιν ἀφικόμενος τὰς ἀγυιὰς 1* καὶ τὰς 15 στενωπούς, 

πάντοθεν περιάγων τὸν ὀφθαλμὸν τοῦτον ἀνιχνεύσασθαι. Ὡς οὖν παρεγένετο, ἔνθα τὸ καταγώγιον 

εἶχεν ὁ θεῖος Μελέτιος, ἀναβλέψας εἶδεν ἐκεῖνον ἄνωθεν προκύπτοντα 1ὸ καὶ ὁραμὼν εἵλκυσέ τε καὶ 

κατήγατε καὶ εἰς τὴν οἰκίαν ἀπαγατῴν, πρῶτον μὲν μάστιξιν αὐτὸν καταξάνας καὶ ὀβελίσκους πυρα- 

κτώσας ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς ποσὶ καὶ τοῖς νώτοις ἐπέθηκεν. Ἔπειτα καθείρξας ἐν τῷ θαλάμῳ καὶ κλεῖθρα 

ἔξωθεν περιθείς, εἰς τὴν Δάφνην ἀνῆλθε U. Ταῦτα ἐγὼ τοῦ ἀνδρός, πρεσβύτου 18 ἤδη τεγονότος, 

διηγουμένου ἀκήκου 15, Πρροσέθηκε ?9 δὲ καὶ ταῦτα, ὡς ἔνθους γενόμενος καὶ θείας χάριτος ἐμπλησθείς, 

συνέτριψε μὲν ἅπαντα ?! τὰ τοῦ πατρὸς εἴδωλα, ἐκωμῴδει δὲ αὐτῶν ?? τὴν ἀσθένειαν. Ὕστερον δὲ εἰς 

νοῦν λαβὼν ὅπερ ἔδρασε, τῆς τοῦ πατρὸς παρουσίας φειδοῖ, τὸν Δεσπότην ἱκέτευέν ἐπινεῦσαι καὶ 

συντρῖψοι τὰ κλεῖθρα καὶ τὰς θύρας ἀναπετάσαι" « Σοῦ γάρ, Κύριε, δὴ 38 ἕνεκα ταῦτα πέπονθά τε 38 καὶ 

» δέδρακα », ἔλεγε. « Ταῦτά μου, ἔφη, λέγοντος, ἐξέπεσον μὲν τὰ κλεῖθρα, ἀνεῴχθησαν δὲ αἱ θύραι 5’ 

» ἐγὼ δὲ πάλιν εὐθὺς πρὸς τὴν τυναῖκα ἔδραμον. Ἡ δὲ σχῆμα γυναικὸς περιθεῖσά «μοι 35» καὶ σὺν 

» αὑτῇ γε εἰς τὴν καμάραν καθίσασα, τῷ θείῳ με πάλιν Μελετίῳ προσήγαγεν. Ὁ δὲ τῷ τῶν Ἱεροσολύμων 

» pe 9! παρέδωκε ἐπισκόπῳ "5, Κύριλλος δὲ τηνικαῦτα ἦν᾽ καὶ οὕτω νυκτὸς εἰς τὴν Παλαιστίνην ὡρμή- 

» σαμέν.» Μετὰ δὲ τὴν τοῦ Ἰουλιανοῦ τελευτὴν καὶ τὸν πατέρα οὗτος πρὸς 31 τὴν εὐσέβειαν ὡδήγησε 

καὶ τοῦτο γὰρ ἡμᾶς μετὰ τῶν ἄλλων ἐδίδαξε 38, πρεσβύτης γενόμενος καὶ τὰ στίγματα ἐν τῷ σώματι 

περιφέρων καὶ πολλοὺς pog?" τὴν ἀλήθειαν 9? ὁδηγήσας, μετῆλθε καὶ αὐτὸς πρὸς τὰς αἰωνίους 

μονάς. --- Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Στεφάνου καὶ Βαρνάβα, Τροφίμου, Δορυμέδοντος, Κοσμᾶ, Δαμιανοῦ, 

Σάβα, Βάσσης:, Ἁβραὸμ xol τῆς συνοδίας αὐτῶν (Oct. 205,7). — 'O ἅγιος μάρτυς Ταῖς λίθῳ τὴν κεφολὴν 

— 8 τῇ .. μητρὶ Mv. — *om. Mv. ὃ ἀπέλαβε Mv. — ὃ μετασχεῖν Mv. — * σαυτοῦ Mv, — ὃ ἡμερῶν διελθουσιὼν My. — 

5 ἐπιτελέσων Mv. — 15 καὶ παυραυτίκα Mv. — 7! ἀνήγαγεν Mv, — 1) περιενόστει καὶ om. My. — ?? καὶ add. My. — 

πὰ τε add, Mv. — 1 τοὺς Mv. — 16 πρασκύπτοντα Mv, — 11 ἀνῆλθεν εἰς τὴν Δάφνην Mv. — 15 πρεσβυτέρου Mv. — 

19 ἀκήκοα διηγουμένου Mv. — 39 προσετίθη Mv, — ?! πάντα Mv. --- ?* αὐτοῦ Mv. — 38 om. Mv. — ?* αἱ θύραι δὲ 

ἀνεάχθησαν Mv. — 9? om. M. — 36 πατριάρχῃ Mv. — 31 εἰς Mv. — ὅ8 ὡς add. Mv, — ?? πολλοὺς πρὸς om. Mv. — 

30 εὐσέβειαν Mv, — ?! Βάσης M. 

Ocr. 81. 

Ocr. 31. 



Ocr. 31. 

Ocr. 31. 
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» τοῦ παντὸς δημιουργοί ; » «Τοὐναντίον μὲν οὖν» 

oi ἅγιοι εἶπον « λοιμοὶ * καὶ φθορεῖς καὶ ἀλιτήριοι 

» δαίμονές εἰσι.»- Τούτοις ὁ ἄρχων ἐξαπορηθεὶς 

. τὸν διὰ ξίφους 5 καταψηφίζεται θάνατον. Καὶ run- 

— 4 χοιμὴ S. — 5 τῶν διὰ ξίφους αὐτῶν Sa. 

βληθεὶς v. — Αἴ ἅτιαι δώδεκα κόραι ἐν μέσῳ στοᾶς κρεμασθεῖσαι T. — Σέλευκος 

σύζυτοι E, τ. καὶ μύρον᾽ ἀεννάως βλύζουσιν. --- Mv : Στἄχυος... 

θέντες οἱ γενναῖοι τὰς κεφαλὰς πρὸς τὰ βραβεῖα 

διέβησαν τὰ οὐράνια. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐτκαίνια τῶν εὐκτηρίων 

τοῦ πατριαρχείου. 

καὶ Στρατονίκη οἱ 

. καὶ Ναρκίσσου 33. — 9. --- Ἰακώβου 

ἐπισκόπου Μυγδονίας, ἑνὸς τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ. — Διήγησις 

. s 398 B 

Ocobuprjrov. —Mb : 2. — Στάχυος ... koi Ναρκίσσου 81. Διήτησις. — Στεφάνου κτλ. (Oet. 999, 2). 

Παῖς. — Δώδεκα κόραι. --- Σέλευκος καὶ Στρατονίκη. — Mr : Τῶν ἁγί 

κοντα, Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου καὶ Ἀριστοβούλου (Oct. 301). — 2; 

— 35 Nápxiaou Mv, Mb. 

wv ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομή- 10 

MHN ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

ἡμέρας ἔχει X, fj ἡμέρα. ἔχει ὥρας v' καὶ ἡ νὺξ ὥρας ιδ΄. 

ΕΙΣ ΤΗ͂Ν 

1. Μνήμη τῶν ἁγίων θαυματουργῶν ἀναρτύρων 

5 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. Οὗτοι εἷλκον τὸ γένος ἐκ 

τῆς Ἀσίας, πατρὸς μὲν ὑπάρχοντος ἕλληνος, μητρὸς ^ 

δὲ. χριστιανῆς Θεοδότης προσαγορευομένης, ἢ ἢ 

πᾶσαν ἰδέαν τελείας ἀρετῆς αὐτοὺς ἐξεπαίδευσε" 

πάσης δὲ ἐπιστήμης ἐν πείρᾳ γενόμενοι, ταῖς λοι- 

10 παῖς χαίρειν εἰπόντες, τὴν ἰατρείαν τῶν ψυχῶν καὶ 

τῶν σωμάτων ἠσπάσαντο, θεραπεύοντες πᾶσαν 

νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν καὶ ὃ οὐκ ἀνθρώποις 

μόνον ἐπικουροῦντες ἀλλὰ καὶ κτήνεσι. Διὸ οὐδὲ 

παρά τινός τι λαμβάνειν ἠνείχοντο πώποτε" οὕτω 

15 δὲ καλῶς τὸν ἑαυτῶν βίον διανύσαντες * καὶ εὐσε- 

βῶς ἐν εἰρήνῃ τελειωθέντες, κατετέθησαν ἐν τόπῳ 

καλουμένῳ Φερεμᾶν. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις 

ἐν τοῖς Δαρείου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων γυναικῶν 

ἸΤΡΏΤΗΝ " 

Μαξιμιανοῦ βασιλέως. Ὑπῆρχον οὖν ἡ μὲν Κυρί- 

ova ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλίκων ἐπαρχίας 1, fj δὲ 

᾿Ιουλιανὴ ἐκ πόλεως Ῥωωσῶν. Συλληφθεῖσαι δὲ ὑπὸ 

Μαρκιανοῦ ἡγεμόνος καὶ ἀναγκασθεῖδαι θῦσαι 

τοῖς εἰδώλοις, οὐκ ἠρνήσαντο τὸν Χριστόν᾽ ὅθεν fi 

Κυρίαινα ξυρᾶται τὴν κεφαλὴν δὺν ταῖς ὀφρύσι, 

καὶ χάρτην ὕβρεων γέμοντα περιτίθεται τῷ μετώπῳ - 

ὄνῳ τε ἐπιβιβασθεῖσα μετὰ ναρθήκων ὑπὸ παίδων 

τῶν ἐν διδασκαλείοιξς τύπτεται καὶ ὑπὸ μίμων καὶ 

ἀτάκτων στρατιώτῶν τὴν πόλιν Ταρσὸν τετράκις 

γυμνὴ περιάγεται᾽' εὐξαμένη δὲ μὴ ὁρᾶσθαι τυμνή, 

ὑπὸ θείας χάριτος ἐσκεπάσθη ̓  καὶ ἀπαχθεῖσα ἐν τῇ 

πόλει Ῥωσῶν, μετὰ τῆς ἁγίας Ἰουλιανῆς τῷ πυρὶ 

παραδίδονται" καὶ οὕτως ἐτελειώθη 5 αὐτῶν ἣ 

μαρτυρία. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων ἱερομαρ- 

30 Κυριαίνης καὶ Ἰουλιανῆς. Αὗται ἤθλησαν ἐπὶ τύρων Ἰωάννου ἐπισκόπου καὶ Ἰακώβου πρε- 

1.— ! om, Sa. — ? ἥτις Sa. — 5 om. Sa. — ὁ ἀνύσαντες Sa. 
2. — τ Κιλικίας Sa. — ? τοῖς S, Sa. — ὃ πληροῦται Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.2.3. 4.5. — Εἰ : 1.9 (Κυριαίνης), --- 3.4.5. — P:1.2.3: 

Ἰωάννου ἐπισκόπου καὶ «Ἰακώβου; πρεσβυτέρου τοῦ ἐπικαλουμένου Ζηλωτοῦ τὸ ἐπίκλην, υἱὸς Μαρίας, 

5 ἐπὶ Σαβωρίου βασιλέως ἐν Περσίδι, --- 4 (... Σάββα, Σαβίνου κτλ.). --- ὅ. -- Ὁ : 1. 28. 4. —  : 1. 3, 

8. 4.5 : Δομνίκας καὶ Δόμνας καὶ Κυριακοῦ μάρτυρος. --- Fa: 1 (— S). 2: Κυριαίνης καὶ Ἰουλιανῆς, 

Αἴτινες ἤθλησαν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ βασιλέως. Ὑπῆρχον οὖν ἡ μὲν Κυρίαινα ? ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλίκων 

ἐπαρχίας, fj δὲ Ἰουλιανὴ ἐκ πόλεως Ῥωσωῶν 3. Συλληφθεῖσαιϑ δὲ ὑπὸ Μαρκιανοῦ * ἡγεμόνος καὶ ἀναγκα- 

σθεῖσαι δ οὐκ ἠρνήσαντο * τὸν Χριστόν. “Ὅθεν fj Κυρίαινα ξυρᾶται τὴν κεφαλὴν σὺν ταῖς ὀφρύσι καὶ 

80 γυμνὴ ὑπὸ ἀτάκτων στρατιωτῶν τὴν πόλιν Ταρσὸν τετράκις περιάγεται᾽ ἀπαχθεῖσά τε ἐν τῇ πόλει 

Ῥωσων μετὰ τῆς ἁγίας Ἰουλιανῆς τῷ πυρὶ παραδίδοται" καὶ οὕτως πληροῦται αὐτιῶν ἣ μαρτυρία. --- 3 : 

Ἰακώβου πρεσβυτέρου καὶ Ἰωάννου ἐπισκόπου. — 4 : Καισαρίου, Δασίου, Σαβινιανοῦ, 

᾿Αγτρίππα, ᾿Αδριανοῦ καὶ Θωμᾶ τοῦ νηπίου, τῶν. ἐν Δαμασκῷ διαφόροις βασάνοις περιπεσόντων 

κἀκεῖσε τελειωθέντων, — 5 : Δομνίνας ᾿ καὶ Δόμνας καὶ Κυριακοῦ μαρτύρων. --- B : 1. 2. 9. — 

85 Ba: 1 (-- S.2(— Fa.3. — T:1. — αὶ τ Ἵ, 9. 8.5. — Οἱ 1. 9. 8.4. — Q: 1.2.8. 4 (.. Σάβα, 
Σαβιανοῦ). — Cb : 1,2. 3. — Qe : 1. 3, 3. 4 (.. Σαβιανοῦ). --- Cd: 1: Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν υἱῶν 

Θεοδότης. Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς ὑπῆρχον υἱοὶ γυναικὸς ὀνόματι Θεοδότης, 

διδαχθέντες παρὰ μὲν αὐτῆς τὰ ἱερὰ γράμματα, παρὰ δὲ τοῦ ἁγίου Πνεύματος τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην. 

Οἴτινες ἰάτρευον οὐ μόνον τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ τὰ κτήνη“ θεραπεύοντες δὲ οὐδὲν παρά τινος 

40 ἐλάμβανον. Ἐθεράπευσαν δὲ καὶ γυναῖκά τινα ὀνόματι Τ]Ταλλαδίαν, ἥτις ὑγιάνασα καὶ κρύφα προσδρα- 

μοῦσα τῷ ἁγίῳ Δαμιανῷ, προσφέρει ψὰ τρία καὶ ὁρκίζει κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ λαβεῖν αὐτά. 

᾿Ακούσας δὲ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς περὶ. αὐτῶν, παρήγγειλε μὴ τεθῆναι τὸ λείψανον Δαμιανοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐν 

τῇ τελευτῇ. ᾿Εκοιμήθη δὲ πρῶτον ὁ ἅγιος Δαμιανός᾽ ἐπιζήσας δὲ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς καὶ πολλὰ θαύματα 

ποιήσας, ἐκοιμήθη “καὶ αὐτός. Καὶ προκειμένου τοῦ λειψάνου καὶ τοῦ λαοῦ ἀθυμοῦντος καὶ διαλογιζο- 

45 μένου, ποῦ ἄρα θάψουσιν αὐτόν, ἐξαίφνης δραμοῦσα κάμηλος, ἥτις κεκλασμένη ὑπῆρχε καὶ ἰάθη παρ᾽ 

αὐτῶν, ἐβόησεν ἀνθρωπίνῃ φωνῇ τοῦ τεθῆναι τὸ λείψανον αὐτοῦ ἅμα τῷ ἁγίῳ Δαμιανῷ, λέγουσα ὅτι ὁ 

1 Κυρίενα Fa. --- Ξ΄Ροσῶν et deinceps Fa. —? συλληφθὴς Fa. --- * Μαριανοῦ Fa. — 5 ἀναγκασθεὶς Fa. — 9 ἀρνήσατω 
Fa. — * Δομνήνας Fa. : 

f. 69 

Nov. 1 

Nov |. 



Nov. 1. 

f. 69. 

Nov. 2, 

Nov, 1. 

Nov. 2. 
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σβυτέρου roO λετομένου Ζηλωτοῦ. Οὗτοι ὑπῆρχον 

ἐπὶ Σαβωρίου βασιλέως ΤΤερσῶν, διδάσκοντεξ τὸν 

λόγον τῆς πίστεως καὶ ἀλεῖπται γενόμενοι πολλῶν 

πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν ἐθεά- 

σατο καθ᾽ ὕπνους ὁ ἐπίσκοπος Ἰωάννης ἄνδρα τινὰ 

κατέχοντα σπάθην, ἧς ἐν τῷ ἄκρῳ ἀπηώρητο στέ- 

qovog: ὅστις ἀνὴρ δραμὼν ἐπέθηκεν ἐν τῇ κεφαλῇ 

αὐτοῦ τὸ κατεχόμενον εἰπών! « Λάβε, ὦ ἐπίσκοπε, 

» στέφανον οὗ ἐπεθύμησας. » Καὶ μετ᾽ ὀλίγας fiué- 

ρᾶς κρατηθεὶς σὺν τῷ πρεσβυτέρῳ Ἰακώβῳ παρὰ 

Σαβωρίου καὶ ποικίλαις θλίψεσι; καὶ βασάνοις προ- 

MHNI T9 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀκινδύνου, 

Πητγασίου, Ἀνεμποδίστου, Ἀφθονίου καὶ 

Ἐλπιδιφόρου", Τούτων ὁ μὲν Ἀκίνδυνος, TInró- 

σιος καὶ Ἀνεμπόδιστος ὑπάρχοντες ἐν ΤΤερσίδι, 

βασιλεύοντος μὲν τῆς ἹΤερσῶν 5 Σαβωρίου, τῆς 

Ῥωμαίων. δὲ3 Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, ἐν 

ἰδιάζοντι καθεζόμενοι τόπῳ, ἐδίδασκον τὸν λόγον 

τοῦ Θεοῦ: ὅθεν ὑπὸ Σαβωρίου κρατηθέντες, 

τύπτονται σφοδρῶς καὶ τὸν βασιλέα βλασφη- 

σομιλήσαντες, ὕστερον ὑπὸ ξίφους ἐτελειύθήσαν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Koicapetou!, Δασίου, Σάβα, Σαβινιανοῦ, 

Ἀγρίππα, Ἀδριανοῦ καὶ Θωμᾶ τοῦ νηπίου καὶ 

τῆς συνοδίας αὐτῶν, τῶν ἐν Δαμασκῷ διαφόροις 

βασάνοις δοκιμασθέντων κἀκεῖσε τελειωθέντων. 

τῶν ἡ σύναξις τελεῖται ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Θεοδώρου τῷ ὄντι πλησίον roO? Τετρα- 

πύλου. 

5. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων * γυναικῶν Δόμνας 

καὶ Δομνίνας καὶ Kupiaxfic. 

AYTQ B'. 

μοῦντα τὸν Χριστὸν ἄλαλον ποιοῦσι διὰ προσευ- 

χῆς καὶ πάλιν θεραπεύουσι" εἶτα τίθενται ἐπὶ κραβ- 

βάτου πεπυρακτῳμένου᾽ ἔπειτα͵ ἐμβάλλονται εἰς 

λέβητας καχλάζοντος μολίβδου πλήρεις᾽ καὶ ἀπα- 

θεῖς ἐξελθόντες ἐπισπῶνται πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ 

πίστιν τὸν Ἀφθόνιον στρατιώτην ὄντα’ ὃς καὶ 

παραυτίκα ἔξω τειχῶν τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. 

Εἶτα ἐμβάλλονται Σ εἰς θυλάκους βοείους καὶ 

ῥίπτονται εἰς ? θάλασσαν' ἀνασωθέντες δὲ ζῶντες 

8. --- 1 Sa, θλίψοις S. 

4. — ! Καισαρίου Su. 
5. — ! μαρτύρων add. 

1. — τ Ἐλπιδηφόρου a. ef deinceps, — ? χώρας add. Sa. - 

αλκοῦ «dd. H. 

— 3 πόλεις add. Sa, — βάλλονται Sa. — ? τὴν add. Sa. 

Θεὸς ἀπεκάλυψε τῷ ἁγίῳ Κοσμᾷ, ὅτι οὐ μισθοφορίας ἕνεκεν ἐδέξατο τὰ ψά, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ παρακούσῃ τοῦ 

ὅρκου. Ἐτάφησαν οὖν ἐν τῷ τόπιμ Φερεμᾶν, πολλὰς ἰάσεις ἐπιτελοῦντες. — 2: Κυριαίνης. Αὕτη ἦν 

ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐκ πόλεως Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας. Ἥτις ὑπὸ τοῦ ἐκεῖσε ἡγεμόνος κρατη- 

θεῖσα, τὸν Χριστὸν ἀρνήσασθαι καὶ εἰδώλοις προσκυνῆσαι οὐκ ἐπείσθη" διὸ ξυρίζεται τὴν κεφαλὴν σὺν 

ταῖς ὀφρύσι ὃ καὶ πιττάκιον ὑβρεότραφον μετὰ μήλων ἑπτὰ προσδεσμοῦσιν αὐτῆς τῷ -μετώπῳ ὄνῳ τε 

ἐπικαθίσαντες καὶ νάρθηκι " ὑπὸ σχολιτῶν παιδίων τύπτοντες, οὕτως ὑπὸ μίμων 15 καὶ ἀτάκτων στρα- 

τιωτῶν τὴν Ταρσὸν πόλιν τυμνὴν περιῆγον τετράκις. Εὐξαμένης δὲ αὐτῆς, ὥστε μὴ δρᾶσθαι γυμνήν, 

ὑπὸ θείας χάριτος ἐσκεπάσθη τὸ σῶμα. καὶ οὐχ ὡρᾶτο τυμνὴ τοῖς εἰδωλολάτραις" ὅθεν ἀπαχθεῖσα ἐν τῇ 

πόλει Ῥωδῷ !', μετὰ τυναικὸς χριστιανῆς, Ἰουλιανῆς λεγομένης ἐκ τῆς πόλεως Ῥωσοῦ πυρὶ παραδί- 

δοται. — 38: Ἰωάννου ἐπισκόπου καὶ Ἰακώβου πρεσβυτέρου τοῦ ἐπικαλουμένου Ζηλωτοῦ, ὅστις 

ἐλέγετο υἱὸς Μαρίας. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Σαβωρίου βασιλέως ἐν Περσίδι, διδάσκοντες τὸν λόγον τῆς 

πίστεως καὶ πολλοὺς ἐπιστρέφοντες ἀπὸ τῶν εἰδώλων ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἐν μιᾷ οὖν. τῶν ἡμερῶν 

ἐθεάσατο ὁ ἐπίσκοπος Ἰωάννης κατ᾽ ὄναρ ἄνδρα τινὰ δήμιον κατέχοντα σπάθην, ἥτις ἐν τῷ ἄκρῳ εἶχε 

στεφάνιον. Ὅστις δήμιος δραμὼν ἐπὶ τὸν ἐπίσκοπον, ἐπέθηκεν ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ εἰπών" «Λάβε, ὦ 

ἐπίσκοπε, στεφάνιον ὃ ἐπεθύμησας.» Koi μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας κρατηθεὶς μετὰ Ἰακώβου τοῦ πρεσβυ- 

τέρου καὶ πολλὰ τιμωρηθέντες πρότερον καὶ διαφόροις βασάνοις προσομιλήσαντες, ὕστερον διὰ ξίφους 

ἐτελειώθησαν, εὐχαριστοῦντες Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν μέχρι θανάτου, ὅτι ὑπὲρ αὐτοῦ παθεῖν ἠξιώθησαν" 

καὶ ἐτάφησαν ἐντίμως ὑπὸ πιστῶν καὶ εὐλαβῶν ἀνδρῶν. — M : 1. 2. 4, 9. --- Ἑρμηνιττίλδου 15 

(Oct. 305), — Κυπριανὸς καὶ Ἰουλιανὴ πυρὶ τ. (εἴ, 2). — 5. — Mv : 1. 2. 4 3. — Ἑρμηνιγγίλδου ??, — 

Mr:1. 

SYNAXARIA SELECTA. 8a: 1.2. — H : 1, 9. — P: 1. 2 (.. Ὠκαιαροῦ ... Καρτερίου, Νικοπολίτου, 

Σταυρακίου, Τοβήλ). — Da : 1: Ἀκινδύνου, Πητασίου, Ἀνεμποδίστου, Ἀφθονίου καὶ Ἐλπι- 

διφόρου. Οὗτοι οἱ ἅγιοι τῆς ἸΤερσῶν γῆς ὄντες καὶ τὰ πρῶτα παρὰ Σαβωρίου 1 βασιλέως Περσῶν 

φέροντες, τὴν εὐσέβειαν ἄκρως ἐκέκτηντο, Συλληφθέντες οὖν τύπτονται κρεμασθέντες καὶ τὰς πλευρὰς 

πυρὶ καταφλέγονται. Ἐπεὶ δὲ βλασφημεῖν ὁ βασιλεὺς εἰς Χριστὸν ἐπεχείρησεν, ἀφωνίᾳ τοῦτον oi ἅτιοι 

καταδικάζουσιν καὶ αὖθις λύουσιν 5" ἔπειτα ἐπὶ κραββάτων σιδηρῶν πεπυρωμένων τίθενται καὶ ὄμβρου 

καταρρατέντος, ἡ φλὸξ σβέννυται' καὶ τοῦ Διὸς τὸ ἄταλμα εὐχῇ κοταβάλλουσιν. Διὰ τοῦτο ὑποχα- 

λῶνται λέβησι μεστοῖς μολύβδου καχλάζοντος καὶ ἀβλοβεῖς διαμείναντες *, Ἀφθόνιον πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν ὃ πίστιν ἐπισπῶνται, ὃς παραχρῆμα καὶ τὴν κεφαλὴν. ἀφῃρέθη" καὶ ἐν μοσχείοις * θυλάκοις 

βληθέντες καὶ τῇ θαλάσσῃ ῥιφέντες, ἀνασώζονται: καὶ τὸν Ἐλπιδιφόρον πρῶτον ὄντα τῆς συγκλήτου 

πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν ἐκκαλοῦνται πίστιν τιεθ᾽ ἑτέρων ἑπτακισχιλίων. Οἵτινες τὰς κεφαλὰς ἀπετμή- 

θησαν. Οἱ δὲ περὶ ᾿Ακίνδυνον, ΤΤηγάσιον καὶ ᾿Ανεμπόδιστον εἰς βόθρον ἀπορρίπτονται. μεστὸν θηρίων" 

— 9 ταῖς φρύες Cd. -- ? νάρθακι Cd, — "Ὲ μίνων Cd. — 1] Ροσῶ οἵ deinceps Cd. — 1" Ἑρμενιγτίλδου M, Mv. o βοείοις B 
! Xojéipn Bj. -- * Ba, λύονται Da. — ὃ καὶ Βα, — * àvénroqot μείναντες Ba. — 9 τῆν τοῦ Χριστοῦ Ba. — " βοείοις Ba. 
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ἐπὶ τὴν ξηράν, πρὸς τὴν πίστιν ἐφέλκονται τὸν 

Ἐλπιδιφόρον ὄντα πρῶτον τῆς συγκλήτου". ᾧ 

συμπροσῆλθε καὶ πλῆθος ἀνδρῶν πολὺ ὡσεὶ πεν- 

τακισχιλίων οἵ ὃ ὑετοῦ διὰ τῆς τῶν ἁγίων εὐχῆς 

γενομένου τὸ ᾿ βάπτισμα ἔλαβον’ καὶ πάντες τὰς 

κεφαλὰς ἀπετμήθησαν σὺν τῷ Ἐλπιδιφόρῳ. 'O δὲ 

ἅγιος Ἀκίνδυνος, ΤἸΤηγάσιος καὶ Ἀνεμπόδιστος εἰς 

βόθρον ἀπορρίπτονται μεστὸν ὄντα θηρίων παντο- 

δαπῶν᾽ ἀβλαβεῖς οὖν ἐκεῖθεν ἐξελθόντες καὶ τὴν 

μητέρα τοῦ βασιλέως i πρὸς τὴν πίστιν ἑλκύσαντες, 

ἔσχατον εἰς κάμινον ἐμβληθέντες πυρὸς σὺν τῇ 

μητρὶ τοῦ βασιλέως καὶ ἑτέροις εἴκοσι καὶ ὀκτὼ 

στρατιώταις, τὸ μακάριον δι᾽ αὐτῆς εὕραντο τέλος. 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀκεψιμᾶ ém- 

σκόπου, Ἰω σὴ φ πρεσβυτέρου καὶ ᾿Αειθαλᾷ δια- 

xóvov. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Σαβωρίου τοῦ βασιλέως 

ἐν ΤΙερσίδι, Ρωμαίων δὲ βασιλεύοντος Κωνσταν- 

τίνου τοῦ μεγάλου, Ἦν οὖν ὁ ἅγιος ᾿Ακεψιμᾶς 

ἐπίσκοπος '"Aviüd, λευκὸς τὴν τρίχα, πρεσβύτης 

ἤδη γεγονὼς ἐτῶν ὀγδοήκοντα, συνεστὼς 1 ἔτι 

ἔχων τὸ σῶμα, εὐμήκης καὶ ὄρθιος, περιουσίαν 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 

αὐτῶν τῷ ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

᾿Αττικοῦ, Εὐδοξίου, ᾿Αγαπίου, Μαρίνου, 

Ὠκεανοῦ, Εὐστρατίου, Kaprepíou, Νικο- 

πολιτιανοῦ, Στύρακος, Τωβία καὶ τῆς συνο- 

δίας αὐτῶν. Οὗτοι ὑπῆρχον στρατιῶται ἐν Σεβα- 

στείᾳ ἐπὶ Λικινίου 1 βασιλέως ἐξετασθέντες b? 

ὑπὸ Αὐξάνοντος ἄρχοντος τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ 

Μαρκέλλου δουκὸς καὶ Μάρκου τοῦ Ἀτγρικολάου 

καὶ ἀνυπερβλήτοις βασάνοις ὑποβληθέντες, πυρὶ 

παραδίδονται᾽ ἐν dj καὶ τὰς ψυχὰς αὐτῶν τῷ Θεῷ 

παρέθεντο. 

AYTQ Γ΄. 

δεσμεῖται" εἶτα ἄγεται ὁ ἅγιος Ἰωσὴφ ἐκ πόλεως 

ὧν ? Βηθλαβουθᾶ καὶ αὐτὸς ἤδη γηραιός" καὶ ávri- ΄ 

στὰς τῷ ἀρχιμάγῳ, τείνεται καὶ μαστίζεται, ὡς 

διαιρεθῆναι τὰς σάρκας αὐτοῦ μέχρι τῶν ὀστέων 

καὶ δεσμεῖται μετὰ τοῦ ἁγίου Ἀκεψιμᾶ' εἶτα ὁ 

ἅὅτιος Ἀειθαλᾶς ὁμολογήσας τὸν Χριστόν, δεσμεῖ- 

ται τὰς χεῖρας ὑπὸ τὰ τόνατα καὶ κάτω “ξύλῳ 

τεθεὶς καὶ μαστιζόμενος ἐξαρθροῦται πάσας τὰς 

κεκτημένος πολλήν' συσχεθεὶς δὲ μετὰ τῶν σὺν ἁρμονίας τοῦ σώματος καὶ εἰς τὴν φυλακὴν μετὰ 

αὐτῷ καὶ παραστὰς Ἀδαρχόσχαρ τῷ ἀρχιμάγῳ καὶ τῶν λοιπῶν παραπέμπεται. Μετὰ ταῦτα ὁ μὲν 

μὴ πεισθεὶς θῦσαι τῷ ἡλίῳ καὶ τῷ Ἄρει 5, μᾶλλον Ἀκεψιμᾶς ὑπὸ τριάκοντα στρατιωτῶν τυπτόμενος 

δὲ εἰς αὐτοὺς ἐξυβρίσας, τύπτεται ἰσχυρῶς καὶ παρέδωκε τὴν ψυχήν. Ὃ δὲ ἅγιος Ἰωσὴφ κατὰ 

— ὅ οἵτινες 8a. 

3. — ! Λικιννίου S, — ? om, Sa. 
1. — ! συνιστὼς Sa. — ?"Apee Sa. — ? om. Sa. — ὁ συνδεσμεῖται Sa. 

xoi ἀβλαβεῖς διαμείναντες, τὴν μητέρα ToO βασιλέως πρὸς τὴν πίστιν καθείλκυσαν. “Ὅθεν καμίνῳ πυρὸς 

ἐμβληθέντες τέλος εὕραντο τῆς ἀθλήσεως. — 3 (Εὐδοξίου, ᾿Αγαπίου, Μαρίνου, ᾽Ωκεανοῦ, Εὐστρατίου, 

Kapreptou). — E : 1.2. — ἘΔ: 1. 2. — B: 1.2. — Ba : 1 (contuli cum Da). — 2 (— S). — Καισαρείου 

κτλ, (Nov. 15, om. Σάβα). --- T:1. — L:1.9.— 0:1.89. —0: 1.2, — €b:1.2, — Ce 11. 2. — Cd: 

1.2: 'Arrixo, Εὐδοξίου, 'Araníov, Μαρίνου, Ὠκεανοῦ, Εὐστρατίου, Kaprepíou, Niko- 

πολιτιανοῦ, Zrupaxíov, Τωβία καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν, Οὗτοι οἱ ἅγιοι στρατιῶται ὑπῆρχον ἐν τῇ 

πόλει Σεβαστείᾳ ἐπὶ Λικινίου τοῦ βασιλέως. Otnvec συνεβούλευον πάσῃ τῇ στρατιᾷ ἐμμένειν τῇ πίστει 

τοῦ Χριστοῦ" διὸ βασανίζονται ὑπὸ Μαρκέλλου τοῦ δουκὸς xoi AüEdvovroc τοῦ τῆς πόλεως Σεβαστείας 

ἄρχοντος εἶτα ἐμβάλλονται εἰς φυλακήν. Ἐκβληθέντες δὲ τύπτονται κατὰ τοῦ νώτου καὶ τῆς κοιλίας 

βουνεύροις ὠμοῖς" εἶτα ἐκριζοῦνται τοὺς ὀδόντας. Τιμωρουμένων δὲ τῶν ἁγίων, ἔλεγεν ὁ δοὺξ πρὸς τὸν 

ἅτιον Καρτέριον ὅτι’ « Σὺ μόνος ἀπέστησας τὸν λαὸν τῆς τοῦ βασιλέως ὑποταγῆς. » 'O δὲ ἔλεγεν 

ὅτι « Οὐ συνεβούλευσα τῷ λαῷ ἐπαναστῆναι τῷ βασιλεῖ, ἀλλὰ προσελθεῖν τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ 

» Χριστῷ.» Μετ’ αὐτοὺς ἄγεται Στυράκιος καὶ ὁμολογεῖ τὸν Χριστόν" καὶ αὖθις Τωβίας ὁ Νικοπολίτης 

καὶ κατακρίνονται πάντες ξύλοις συντριβῆναι, Καὶ ταύτης τῆς βασάνου γενομένης, ἔλαβον τὴν διὰ τοῦ 

πυρὸς ἀπόφασιν’ καὶ οὕτως ἐτελειώθησαν. --- M: 1. --- Of ἅγιοι μάρτυρες οἱ ἀπὸ τῆς συγκλήτου : 

βουλῆς & v. — Μαρκιανοῦ roO ἐν τῇ Κύρῳ (Ian. 187). — Mv : 1. — Oi ἀπὸ τῆς συγκλήτου κτλ. — 

Εὐδοξίου, ᾿Αγαπίου καὶ λοιπῶν ἁγίων ὀκτώ. --- Μαρκιανοῦ. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.9. — H: 1. — Ἰωαννικίου... Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ 1 σύναξις ἐν τῇ 

! μονῇ τῶν Καλλιστράτου (Nov. 45). --- P : 1. — Ἰωαννικίου. --- D& : 1 :᾿Ακεψιμᾶ ἐπισκόπου, Ἰωσὴφ 

πρεσβυτέρου καὶ Ἀειθαλᾶ διακόνου. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Σαβωρίου βασιλέως ἸΤερσῶν᾽ καὶ συσχεθέντες 
παρίστανται εἰς ἐξέτασιν ᾿Αδρασχαγὰρ " τῷ ἀρχιμάγῳ᾽ καὶ εὐθέως τύπτεται ὁ ἅγιος Ἀκεψιμᾶς ῥάβδοις 

ῥοΐναις᾽ ὁ δὲ ἅτιος Ἰωσὴφ τείνεται καὶ μαστίζεται, ὡς διαιρεθῆναι τὰς σάρκας αὐτοῦ μέχρι τῶν ὀστῶν * 
καὶ φρουρεῖται δεδεμένος, Ὁ δὲ ἅγιος ᾿Αειθαλᾶς δεσμευθεὶς χεῖρας καὶ πόδας ὑπὸ τὰ τόνατα, ἐξαρ- 
θροῦται τὰς ἁρμονίας μαστιζόμενος καὶ τῇ εἱρκτῇ ἐγκλείεται' μετὰ ταῦτα ὁ μὲν ἅγιος ᾿Ακεψιμᾶς ὑπὸ 
τριάκοντα στρατιωτῶν τυφθεὶς παρέδωκε τὴν ψυχήν. 'O δὲ Ἰωσὴφ κατὰ κεφαλῆς κρεμασθεὶς καὶ 
ἱκανῶς ξανθεὶς κατελεύσθη. 'O δὲ ἅγιος ᾿Αειθαλᾶς ὑπὸ u'? στρατιωτῶν «ταθεὶς καὶ "» τυφθεὶς κρε- 
μᾶται: καὶ αὐτός, κάτω μὲν ἔχων τὴν κεφαλὴν ἄνω δὲ τοὺς πόδας" καὶ οὕτως τὸ πνεῦμα παρέδωκεν. --- 
3 (-- 8). - F:1. — Ἰωαννικίου. --- ἘΝ : 1. 9. — Ἰωάννικίου, --- B : 1. — Ἰωαννικίου. -- Ba: 

— * αὐξάνονται Cd. 
| ? αὐτῶν H. — *'Abapxocxóp Ba, S, — ὃ τεσσάρων Sa. — * ταθεὶς καὶ add. Ba. om. Da. 
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Nov. 8. 

Xov. 3. 



Nov. 3. 

t0. 

Nos. 3. 

Nos. &. 

1901 .' 

κεφαλῆς κρεμασθεὶς koi ἱκανῶς ξανθεὶς xare- 

λεύσθη ὑπὸ τῶν λίθων χωσθείς. | 'O δὲ ἅγιος 

᾿Αειθαλᾶς ταθεὶς ὑπὸ τεσσάρων ὃ στρατιυτῶν 

καὶ τυφθεὶς κρεμᾶται καὶ αὐτός, κάτω μὲν 

ἔχων τὴν κεφαλὴν ἄνω δὲ τοὺς πόδας " xoi 

οὕτως καὶ αὐτὸς τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθησι. 

Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ προφητείῳ 

τοῦ ἁγίου. προφήτου Ἐλισσαίου τῷ ὄντι ἐν τοῖς 

Ἀντιόχου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου ῖ Ἀκεψιμᾶ, 

ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μετόλου. Οὗτος ἐν 

οἰκίσκῳ καθείρξας ἑαυτὸν ἑξήκοντα διετέλεσεν ἔτη 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Νικάνδρου 

ἐπισκόπου τῆς Μυρέων πόλεως καὶ Ἑρμαίου 

"πρεσβυτέρου χειροτονηθέντος παρὰ Τίτου ἀπο- 

στόλου καὶ ἐπισκόπου Κρήτης . Οὗτοι πολλοὺς 

τῶν εἰδώλων ἀποσπῶντες καὶ τῷ Χριστῷ προσά- 

γόντες διεβλήθησαν τῷ τῆς πόλεως ἄρχοντι 

Λιβανίῳ. Ὁ δὲ τοῖς ἁμιλλητήρίοις αὐτοῦ προσδή- 

σας τούτους ἵπποις ὃ xol ἐλαύνων ἐτιμιύρει. 

Συρέντες οὖν οἱ ἅγιοι ἐπὶ πολύ, τραυματίαι ἐγέ- 

νοντο, τῶν σαρκῶν αὐτῶν κατακοπεισῶν ἐπὶ 

τοσοῦτον, ὥστε καὶ τὴν γῆν πᾶσαν φοινιχθῆναι τῷ 

αἵματι. Εἶτα πάλιν ἐκέλευσεν ἀναρτηθέντας σπο- 

θίζεσθαι καὶ εἰς κάμινον πυρὸς ἀπορριφῆναι" ἀβλα- 

βεῖς δὲ διαμείναντας θείᾳ ῥοπῇ, ἐκέλευσεν ὁ μάταιος 

κατὰ τῶν καρδιῶν αὐτῶν καὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν 

σπλάγχνων ἥλους ἐμπαγῆναι καὶ ἔτι πνέοντας ἐν 

τάφῳ ἀσφαλισθῆναι" καὶ οὕτω τῇ σκλήηρᾷ καὶ 

ἀνυποίστῳ βίᾳ παρέδωκαν τῷ Θεῷ τὰς ἁγίας 

αὐτῶν ψυχάς. . . 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμῃ τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰωαννικίου roO. ] θαυματουργοῦ. Οὗτος ὁ 

μακάριος τεννᾶται τὸ τέταρτον ἔτος τῆς τοῦ 

— δ τεσσάρων Sa, μ΄ S, Ba. 
2. — ! πατρὸς ἡμῶν add. Sa. — * em. Sa. 

1. — τ Κρίτης Sa. — κόμητι Sa. — 9 ἵππους S. 
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μήτε ὁρώμενος μήτε φθεγγόμενος, ἀλλ᾽ εἰς ἑαυτὸν 

νεύων καὶ τὸν Θεὸν φανταζόμενος πᾶσαν ἐκεῖθεν 

ψυχαγωγίαν ἐδέχετο, Τὸ δὲ ὄρυγμα oU δι’ ὅλου ἦν 

κατ᾽ εὐθὺ κατορωρυγμένον, ἀλλ᾽ ἐγκάρσιον ἑλικο- 

εἰδῶῶς κατεσκευασμένον" τροφὴ δὲ αὐτῷ ἐκομίζετο 

φακὸς διάβροχος ὕδατι’ ἅπαξ δὲ τῆς ἑβδομάδος 

νύκτωρ ἐξιὼν. τὸ ἀρκοῦν ὕδωρ ἀπὸ τῆς ἐγγιζούσης 

ἀνιμᾶτο πηγῆς παρὰ μηδενὸς βλεπόμενος. Οὕτω 

θεαρέστως ὁ μακάριος πολιτευόμενος καὶ πολλῶν 

θαυμάτων. γενόμενος αὐτουργὸς καὶ τὴν τοῦ πρε- 

σβυτερίου ἀξίαν βίᾳ καταδεξάμενος, ἐν εἰρήνῃ 

βαθείᾳ ? τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. 

AYTQ Δ', 

Κοπρωνύμου Λέοντος τυραννίδος, χώρας μὲν φὺς 

τῆς Βιθυνῶν κώμης τῶν Μαρυκάτων, πλησίον 

Ἀπολλωνιάδος κειμένης λίμνης, πατρὸς μὲν Μυριτ- 

ζίκη *, μητρὸς δὲ Ἀναστασοῦς- καὶ εἰς μέτρον ἧἣλι- 

κίας πεφθακώς, τῷ gi ἡ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἡλικίας 

κατὰ Βουλγάρων ἐστράτευσεν᾽ οὗς κατακόψας καὶ 

τοὺς ὁμοφύλους διασώσας ὅ ἐπ᾽ ὄψεσι τοῦ βασι- 

λέως καὶ ἀπωσάμενος τὴν ἐκ τῆς νίκης ταμιευομέ- 

νὴν αὐτῷ παρὰ τοῦ κρατοῦντος, δόξαν τε καὶ 

τιμήν, καταλαμβάνει τὸ ὄρος, ἐν ᾧ θείας φωνῆς 

αὐτήκοος τετονὼς τὰ τῶν ὀρέων: ὑψηλότερα 

φθάνει, Ἐν οἷς δύο μοναχοὺς $ περιτυγχάνει οὐχ 

ὁραθέντας παρά τινος πώποτε τρίχινά re περιβε- 

βλημένους καὶ βοτάναις ἀτρίαις ̂  τρεφομένους 8, 

οἱ καὶ περὶ πάντων αὐτῷ προήγτειλαν, ἐπιδεδιυκό- 

τες περιβόλαιον ἐξ ὧν εἶχον εὐχῆς χάριν. Ἐκεῖθέν 

τε ἀπολυθεὶς τὸ τοῦ Τριχάλικος ὄρος καταλαμβά- 

v&, εἶτα τὴν τῶν Αὐτάρων μονήν, εἶτα τῆς Κουν- 

10 

20 

δουρίας và ὄρη" xol μαθὼν τριάκοντα μόνους ^ 

ψαλμούς, ἔψαλλε μετά τινος σμικροτάτου τροπα- 

ρίου οὕτω συντεθειμένου" « Ἡ ἐλπίς μου ὁ Θεός, 

» καταφυτή μου ὁ Χριστός, σκέπη μου τὸ Πνεῦμα 

2. — 1 om, Sa. — ? τῶν del, Sa. — 2 Μυριτζήκη Sa, — * μ' καὶ Ba. τοῦ περισώσας Sa. — ὃ μοναχοὺς β' Sa. — Τβοτά- 

vag ἀγρίας S. — "τρεφόμενος 8a. 

(contuli cum Da). — 2 (C 5. — T:1.—L:1. Ἰωαννικίου, Τελεῖται δὲ f αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μονῇ 

τῶν Καλλιστράτου, Ὁ τ1.-- 6:1. — Ἰωαννικίου. --- 2. — Qb : 1. — "luavviktou, — 9. — €e:1.— 

Ἰωαννικίου, --- 2, — € : 1. — Ἰωαννικίου. --- 2. — M : 1.2. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολο- 

γητοῦ Θεοδιύρου ἐπισκόπου ᾿Αγκύρας, — Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Σεβήρου, ᾿Ανδρωνᾶ, Θεοδότου καὶ 

Θεοδότης E. τ᾿ (Nov. 45). — Ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν "Hag ἐν εἰρήνῃ τ. — Οἱ ἅτιοι ἐννέα μάρτυρες E. τ᾿ --- 

Οἱ ἅτιοι κη΄ μάρτυρες m. t. — Mv: 1. 2. — Θεοδώρου. Σεβήρου κτλ. — Οἱ dior ἐννέα μάρτυρες. --- 

Οἱ ἅγιοι κη΄ μάρτυρες. --- Ἑορτάζομεν τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου μεταλομάρτυρος Γεωργίου ἐν 

Λύδδη ἤτοι τὴν κατάθεσιν τοῦ ἁγίου σώματος αὐτοῦ. --- ᾿Αχεμενίδου τοῦ ὁμολογητοῦ τοῦ Πέρσου. — 

Mrd (Ἀκεψιμᾷ, Ἰωσὴν καὶ Ἀειθαλᾶ)---- Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ "τοῦ ἁγίου μεταλομάρτυρος Γεωργίου 

κτλ, -- 2. 

SYNAXARIA SELECTA. 568: 1. ὃ. 8. 4.5.6. — H:3. 1. ὅ (Θεοδώρου). — 6 (Δασίου, Σευήρου, 

᾿Ανδριωνᾷ, Geobórou καὶ Θεοδότης). — P : 3. 1.5 (Θεοδώρου — 6 (Δασίου, Σεβήρου, ᾿Ανδρωνᾶ καὶ 

Θεοδότου καὶ Θεοδότης μάρτυρος). --- Da.:2. 1.8.— F:1.3.—Fa: 1.3.— Β: 8, Δ. — Ba:2(— S). 

1(— 8) 3(— 8) &(— S) — T : 1.2. — L:3. 1. 5 (Θεοδώρου). — 6 (add. Θεοδότης). — 0:2. 1.3.— 

€ :3. 4. 5 (Θεοδώρου). -- 1. — Cb : 3. 4. 5 (Θεοδώρου). --- 6 (Δασίου, Σεβίρου ...). — j1.— 0e:3.45 

(Θεοδώρου). -- 1. — Cd: 3. 4 5 (Θεοδώρου). -- 1: Νικάνδρου ἐπισκόπου Mópuv καὶ Ἑρμαίου 

ἐπίσκοπος Κρήτης παρὰ τοῦ ἀποστόλου 

ρεσβύτερον. Otrivec 
πρεσβυτέρου, Τίτος ὁ τοῦ μετάλου ἀποστόλου φοιτητής, 

ἐτένετο, ὅστις τὸν Νίκανδρον ἐπίσκοπον Μύρων ἐποίησε καὶ τὸν Ἕρμαϊον πὶ 

-- 5 Λυδδίᾳ M. 
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» τὸ ἅγιον.» Οὗτος ὁ μακάριος πολλοὺς τόπους 

καὶ πόνους διομειψάμενος xol. μέγιστὰ ἐργασάμε- 

vog τεράστια καὶ περὶ τῶν μελλόντων προεμτὼν 

καὶ πρὸς τὴν Ἀντιδίου μονὴν ἐλθὼν πλήρης Te 

ἡμερῶν γενόμενος, μετὰ τρίτην ἡμέραν τῆς τοῦ 

ἁγίου Μεθοδίου ἐν Κωνσταντινουπόλει πατριαρ- 

χείας, ἣν προεῖπεν αὐτῷ ", ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ, 

ἐτῶν ὑπάρχων ἐνενήκοντα τεσσάρων. Τελεῖται δὲ 

ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μονῇ τῶν Καλλιστράτου. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ΤΤορφυ- 

ρίου τοῦ ἐκ μίμων. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Αὐρηλιανοῦ ἐκ τῆς Ἐφεσίων πόλεως ὁρμώ- 

μένος καὶ ἐκ μικρᾶς ἡλικίας μίμοις καὶ θεάτροις 

ἐντραφείς. Ὃς διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τῷ κόμητι 

Ἀλεξάνδρῳ ἐφεπόμενος. ἤχθη εἰς Καισάρειαν. 

Οὗτος τὰ ὃ τῶν χριστιανῶν ποτε ὑποκριθείς, ὑφ᾽ 

ἑτέρου. μίμου, τὸν ἐπίσκοπον σχηματισαμένου 

βαπτίζεται, | καταπαίζοντος δῆθεν xoi ἐπιχλευά- 

ζοντος τὰ ἡμέτερα. Οὗ γενομένου καὶ στολὴν λευ- 

κὴν ἀληθῶς ὑποδύντος, ἀγγέλων ἁγίων αὐτοῦ 

προπορευομένων μετὰ λαμπάδων καὶ ψαλλόντων᾽ 

« Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθησαν,» αὐτὸς μὲν 

τέλειον τὸν χριστιανισμὸν ὑπεδέξατο καὶ κατὰ 

ἀνατολὰς προσηύχετο καὶ τῷ μετώπῳ καὶ παντὶ 

τῷ σώματι τὸν σταυρὸν διέγραφε, τοῦτο διδα- 

χϑεὶς παρὰ τῶν ἀγγέλων. Πολλοὶ δὲ προσῆλθον τῇ 

τοῦ Χριστοῦ πίστει τοῦτον ἰδόντες οὕτω λαμπρῶς 

ἔχοντα᾽ oi καὶ διὰ νεφέλης ἐβαπτίσθησαν καὶ τῇ 

καθολικῇ ἐκκλησίᾳ προσῆλθον' εἶτα τοῦ κόμη- 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Γαλακτίω- 

νος καὶ Ἐπιστήμης. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς 

βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ Σεκούνδου ἡγεμόνος. 

— β αὐτὸς Sa. d 
8, — τ Αὐριλιανοῦ 5, — ? αὐτοῦ Sa. — 3 τῇ Sa. 
4. — ! καὶ αὐτοῦ ὃ αὐτὸς μέγας Sa. 
5. — τ τῇ αὐτῇ ἡμέρά Sa. 

1. — τ Κλειτοφώντου Sa. — ? μαθόντων Sa. 

τὸς τὸν ἅγιον προσκαλεσαμένου, ἐπεὶ μὴ τὰ τῶν Nov. 4. 

χριστιανῶν ἐξωμόσατο, ξίφει αὐτοῦ τὴν κεφα- ’ 

λὴν ἀποτέμνει: καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτοῦ f 

μαρτυρία. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων 

ἐκ τῶν ο᾽, ἸΤΓατρόβα, Ἑρμᾶ, Λίνου, Γαΐου καὶ 

φΦιλολόγου. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα 

μαθητῶν καὶ ἀποστόλων. Καὶ ὁ μὲν ἸΤατρόβας, οὗ 

καὶ ó μέγας Παῦλος ἐν ταῖς αὐτοῦ ἐπιστολαῖς 

μέμνηται, ἐπίσκοπος ἸΤοτιόλων ἐγένετο, πολλοὺς 

βαπτίσας καὶ προσαγαγὼν τῷ Χριστῷ. 'O δὲ 

Ἑρμᾶς; οὗ καὶ αὐτοῦ ὁ μέγας αὐτὸς ! ἀπόστολος 

μέμνηται ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ, ἐπίσκο- 

πὸς Φιλιππουπόλεως “ἐγένετο. Ὃ δὲ Λῖνος μετὰ 

Tiérpov τὸν ἁγιώτατον ἀπόστολον τῆς μεγάλῃς: 

Ῥώμης ἐπίσκοπος ἐχρημάτισεν. 'O δὲ Γάϊος, οὗ 

καὶ αὐτοῦ ὁ αὐτὸς ἀπόστολος μέμνηται, μετὰ τὸν 

ἅγιον Τιμόθεον ἐπίσκοπος ᾿Εφέσου ἐγένετο. Ὁ 

δὲ Φιλόλογος, οὗ καὶ αὐτοῦ ὁ αὐτὸς ἀπόστο- 

Aog μέμνηται, ἐπίσκοπος Σινῴπης ἐτένετο. ὑπὸ 

Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου τῶν ἀποστόλων, Καὶ 

ἐπισκοπήσαντες ἐν ταῖς δηλωθείσαις πόλεσι καὶ 

πλείστους πειρασμοὺς καὶ θλίψεις διὰ τὸν τῆς 

εὐσεβείας λόγον ὑπομείναντες καὶ πολλοὺς προσα- 

γαγόντες τῷ Χριστῷ, ἐτελειώθησαν. 

5. Koi! ἄθλησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Oco- 

δότου ὁμολογητοῦ, ἐπισκόπου. Ἀγκύρας. 

6. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Δασίον, 

Σευηριανοῦ, Ἀνδρονᾶ καὶ Θεοδότου. 

AYTQ Ε΄. 

Koi ó μὲν Γαλακτίων υἱὸς ἦν Κλειτοφῶντος ! καὶ » 
Λευκίππης, ἀμφοτέρων ἑλλήνων. Mera|uagóvrec ? 

δὲ τὴν εὐσέβειαν παρά τινος μοναχοῦ ᾿Ονουφρίου 

πολλοὺς διδάσκοντες τῶν ἑλλήνων, διαβάλλονται Λιβανίῳ κόμητι τῆς πόλεως. Ο δὲ θέαν ἐπιτελῶν τοῖς 

δαίμοσιν, ἀγαγὼν αὐτοὺς καὶ μὴ πείσας ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, τοῖς ἁμιλλητηρίοις ἵπποις προσδήσας, 

οὕτως ἐτιμωρεῖτο. Συρέντες οὖν οἱ ἅγιοι bi! ὅλου τοῦ σταδίου ἔτι τοῖς ζῶσι κατηριθμοῦντο" γόητας δὲ 

αὐτοὺς ἀποκαλέσας, ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀναρτηθῆναι καὶ σπαθίζεσθαι καὶ λαμπάδας πυρὸς προσά- 

γεσθαι αὐτοῖς. ΤΤαρείθησαν δὲ αἱ χεῖρες τῶν δημίων. Τότε λέγει « Γινώσκετε" εἰ μὴ θύσετε, ἀποθγνή- 

» Gkere. » Οἱ δὲ εἶπον" « Οὕτως αἱρούμεθα.» Ὁ bé « Καὶ οὐ θέλετε ζῆν;» OÍ δέ" « Εἰ ἐᾷς ἡμᾶς μεθ᾽ 

» ὧν ἐγνώκαμεν καὶ πιστεύομεν, βουλόμεθα εἰ δὲ μή, ἀναίρει.» Τότε κελεύει αὐτοὺς ἐμβληθῆναι εἰς 

κάμινον᾽ καὶ διαφυλαχθέντας προστάσσει κατὰ κεφολῆς καὶ καρδίας ἥλους πηχθῆναι καὶ ἔτι ἐμπνέοντας 

ἐν τύμβῳ ἀσφολισθῆναι. Καὶ οὕτως ἐν τῇ τοιαύτῃ τιμωρίᾳ ἐτελειώθησαν. — M: 2.1.3. — Διήγησις 

εἰς τὸν θρῆνον τοῦ προφήτου Ἱερεμίου περὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ εἰς τὴν ἅλωσιν ταύτης καὶ περὶ 

τῆς ἐκστάσεως ᾿Αβιμέλεχ. Ἱερεμίας οὗτος ó μέγας προφήτης ἐξ ᾿Αναθὼθ τυγχάνων τῆς κώμης, περὶ 

Ἱερουσαλὴμ καὶ Βαβυλῶνος πολλὰ προητόρευσεν ... Des. fj δὲ παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἔσται τὸ σημεῖον, 

ὅταν ἔθνη πάντα προσκυνήσωσι ξύλον, δοξάζοντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν, ip πρέπει πᾶσα δόξα εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. --- Mv : 2. 1.3. — Διήγησις εἰς τὸν θρῆνον τοῦ προφήτου Ἱερεμίου. --- 

Mr:2.1. 

SYNAXARIA SELECTA. 86: 1. 9: 8. ἃ. 5. — x : 1. 9. ἃ. δ. --- P: 1.8, 4 5. 3 (.. ἐν τῷ Σπαρακίᾳῳ). --- 

Ὅα : 1 (-- Ε). 2. -- 1:1: Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Σεκούνδου ἡγεμόνος, 

Τούτων ὃ Γαλακτίων υἱὸς ἦν Κλητοφῶντος καὶ Γλευκίππης 5 ἀμφοτέρων ἑλλήνων. Στείρας οὖν οὔσης 

τῆς Γλευκίππης, διά τινος μοναχοῦ ᾿Ὀνουφρίου λεγομένου ἀγρευθεὶς εἰς τὴν πίστιν, ἐβαπτίσθη σὺν 

1 λαμπάσι Cd. 
1 Γαλακτίον F, — 3 Γλευκίπης F. 

SYNAXARIUM, 
18 

Rom. 16, 14. 

Rom. 16, 98. 

Rom. 16, 15. 

Nov. 5. 

f. 72. 

Nov. & ὁ 

Nor. 5. 



Kov. 5. 

Nov. 5. 
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λετομένου καὶ τὸ πρὸς σωτηρίαν αὐτοί τε καὶ ὁ υἱὸς 

αὐτῶν Γαλακτίων δέχονται βάπτισμα. CH δὲ Ἔπισ- 

τήμη καὶ αὐτὴ ὁμοίως ἕλληνας τοὺς γεννησαμένους 

ἔχουσα, ἐπεὶ τῷ Γαλακτίωνι εἰς γάμον ἐπεδόθη, 

παραυτίκα BomriZerav καὶ διατηρήσαντες ἀμφότε- 

pot τὴν παρθενίαν ἄτρωτον, τὸν μοναδικὸν βίον 

ὑπέρχοντοι. Πᾶσαν δὲ σκληραγωγίαν καὶ κακουχίαν 

διενεγκόντες συνελήφθησαν παρὰ τοῦ ἄρχοντος 

Οὔρσον: καὶ ἐρωτηθέντες τύπτονται σφοδρῶς καὶ 

καλάμους ὃ ὀξυνθέντας τοῖς ὄνυξιν 5 ἐμπείρονται 

καὶ μαχαίρᾳ χεῖρας καὶ πόδας ἀκρωτηριασθέντες 

τελευταῖον καὶ αὐτὰς τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται. 

2. Καὶ ! ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 

Δομνίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Οὗτοι ὑπῆρχον 

ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ τυράννου καὶ Οὐρβανοῦ τοῦ ? 

ΤΙαλαιστίνης ἄρχοντος. Ὃ δὲ ἅγιος Δομνῖνος 

πολλὰ μὲν καὶ πρὸ τῆς τοῦ μαρτυρίου τελειώσεως 

— 8 καλάμοις S.— * ὀξέσι 88. --- ὅ τοὺς ὄνυχας Sa. 

2, — 1 τῇ αὐτὴ ἡμέρα Sa. — ? τῆς add. 

χὰρ 88. — $ σοφώτατα Sa. 

αὐτῇ καὶ ὅ ταύτης ἀνήρ᾽ οἵτινες τῇ εὐχῇ καὶ τῇ δεή 

πᾶσαν πεῖραν τραμμάτων αὐτὸν ἐξεπαίδευσαν xol τεὶ 

ύτης ἀνδρὸς προσῆλθεν τῇ ἀληθινῇ πίστει. Καὶ αὐτοὶ τὴν παρθενίαν διετήρησαν 
στήμῃ, ἥτις διὰ τοῦ Tod 

καὶ τὰ αὐτῶν ἅπαντα τοῖς δεομένοις σκορπίσαντες 8 τὸν μοναδικὸν ὑπεισί! 

καὶ σκληραγωγίᾳ ἑαυτοὺς ἐκδεδωκότες. Διωγμοῦ δὲ mv 

παρὰ τοῦ ἄρχοντος Οὔρσου καὶ ἐρωτηθέντες, καὶ ἀντιπεσόντι 

ἐν τοῖς τοῦ χαλκοῦ μετάλλοις ἐνήθλησε, πλεῖστα δὲ 

καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ τέλος ὅ, ὅτε καὶ τῇ τοῦ πυρὸς 

κολάσει κατακρίνεται. Θεότιμον δὲ μετὰ τοῦτον 

xoi Τιμόθεον καὶ Φιλόθεον, τὴν ἀκμὴν τοῦ 

σώματος φέροντας καὶ ὡραίους καὶ καλοὺς τῇ ὄψει 5 

ὑπάρχοντας, ἐπὶ πυτμῇ μονομαχίας καταδικάζει ὁ 

τύραννος: Δωρόθεον δὲ σεμνόν τινα καὶ ἱερὸν 

πρεσβύτερον θηρίοις πρὸς βορὰν παραδίδωσι, 

Καρτέριον δὲ καὶ Εὐψύχιον, τελείων ἀνδρῶν 

φέροντας ἡλικίαν, ἀποτμηθέντας τὰ αἰδοῖα ἐπὶ τὸ 10 

τῶν εὐνούχων μεταφέρει γένος " τὸν δὲ Σιλβανὸν 

τοῖς κατὰ Φανὼν ὁ μετάλλοις ἐγκρίνει καὶ παρθέ- 

γνουςδτρεῖς ἀκολάστοις πορνοτρόφοις ἐκδίδωσι καὶ 

ἄλλας δεσμοῖς καθείργνυσιν. Ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ μάρτυς 

Τάμφιλος καὶ πάσῃ σοφίᾳ καὶ ἀρετῇ ἄκρος, σφο- 15 

δρότατα ὃ αἰκίζεται τὰς πλευρὰς ἅπαξ καὶ δὶς καὶ 

τῇ εἱρκτῇ ἐναπορρίπτεται σὺν ἑτέροις ὁμολογηταῖς, 

Sa, — ? αὐτῷ τῷ τέλει 88. --- ὁ καταφανὼν S, καταφανῶ 86, -- $ παρθένοις 

Ge τοῦ μοναχοῦ ἀπέτεκον τὸν Γαλακτίωνα καὶ 

λευταῖον γυναικὶ συζευγνύουσι λεγομένῃ Ἐπι- 

ῆλθον βίον, τῇ ἄγαν νηστείᾳ 

ες, αὐτίκα ἀποδυθέντες τύπτονται σφοδρῶς 

καὶ καλάμους ὀξυνθέντας τοῖς ὄνυξιν ἐμπείρονται᾽ καὶ μετὰ ταῦτα τέμνονται μαχαίρᾳ χεῖρας καὶ πόδας. 

Τὸ δὲ τελευταῖον καὶ τὰς κεφαλὰς καρατομοῦνται, καὶ οὕτω 

τριακοστὸν ἔτος ἄγων “ὁ γενναῖος Γαλακτίων, ἡ δὲ Ἐπιστήμη 

γητοῦ ἐπισκόπου Ἀγκύρων (cf. Nov. 45). — Δασίου, Xeufjpou, 

ς ἐπληρώθη αὐτῶν ἡ μαρτυρία. Ἦν δὲ τότε 

8E καὶ δέκατον. --- Θεοδώρου. τοῦ ὁμολο- 

(Nov. 9. — 4.5. 3. — Fa εἴ. — Δασίου κτλ. — 4. δ. 3. — 5.τ1. 8. το Bail 8.-- Tib bis 

4 5.8 (.. ἐν τοῖς ΤΙαρακίου). -- 0:1.2, — C: 1. 

Καισαρείᾳ τῆς ΠΠαλοιστίνης. — ὦ : ᾿Αγαθαγγέλου. — 8: 

Δομνίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Τιμοθέου, Θεὸ 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως" 

ἐπιστρέφοντες ἐπὶ τὸν Κύριον, διεβλήθησαν τῷ βασιλ 

| ἐν τοῖς τοῦ χαλκοῦ μετάλλοις καὶ μετὰ χρόνον 

| τοῖς εἰδώλοις καὶ μὴ πεισθέντες ἐκρεμάσθησαν καὶ ἰσχυρῶς" εἶτα κατέδικάσθησαν ταλαιπωρεῖσθαι 

πολὺν ἐκβληθέντες καὶ κατανογκασθέντες θῦσαι 

ἐξέσθησαν ἀνηλεῶς. Ὁρῶν δὲ τὴν καρτερίαν αὐτῶν 

ὅτι εἰ μὴ εἶχον οὗτοι μεγάλας ἐλπίδας, τοιαύτας τιμωρίας οὐχ ὑπέμενον, 

γυναιξὶ παρθένοις τρισί" καὶ οὕτως μετὰ τῶν λοι 

Δομνίνου τοῦ ἐν Καισαρείᾳ. — 4. 5 (Κάτωνος). — 2. — Ge: 1. 

9. — Qd : 1. — Δομνίνου τοῦ ἐν Καισαρείᾳ. — 45.2, — M 

ΤΙατρώβα, Ἑρμῆ, Λίνου, Γαΐου xai Φιλολόγου (Nov. 4*). 

πυτμοῖς βαλλόμενοι τ. — Θεόδωρος ὁ πρεσβύτερος θηρίοις ἐκδοθεὶς T. 

αἰδοῖα ἀποτμηθέντες τ. --- Σιλβανὸς εἰς μέταλλα βληθεὶς τ, --- Πάμφιλο 

Fpnropíou ἀρχιεπισκόπου »Ἀλεξανδρείας ὁ, Οὗτος ὁ 

ἡλικίας τὸν Χριστὸν ἀγαπήσας, κατεκόσμησεν ἕαυτ' 

τὴν τελευτὴν τοῦ ἁγιωτάτου πάπα ᾿Αλεξανδρείας ἐκ θείας προνοίας X6 

ληλυθότων ἐπισκόπων καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ ἀρχιε 

τῆς ὀρθοδοξίας ἀκριβής, πρᾷος, ταπεινός, ἐλεήμων, ὀρφανῶν Tr 

τῶν πεπλανημένων, ἰατρὸς τῶν νοσούντων 5, παράκλησις τῶν 

χαίροντας καὶ εὐφραινομένους. "ANN. 6 σκανδαλουργὸς o 

τῷ ὃ εἰκονομάχῳ, πείθει τὸν ἅγιον ἀπὸ ᾿Αλεξανδρείας uero 

Καὶ τούτου γενομένου, παραστὰς ἤλεγξεν αὐτὸν ἐνώπιον πάσης 

ἀσεβῆ τοῦτον ἀποκαλέσας. 'O δὲ μὴ φέρων τὰς ὕβρεις, βουνεύροις Κι 

καθεῖρξε λιμαγχονήσας. Ὁ δὲ ἅγιος εὐχαρίστως πάντα ὑποφέρων ?, ἔλεγε mp 

» τῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μου ἁγίας εἰκόνος ἑτοίμως ἔχω μεληὸ ὃν κα 

— 3 κορπήσαντες F. — * τοῦ ὁμολογητοῦ add. Mv. —5 om. Mv. — $ τιῦν νοσούντων ἰατρὸς My.— 

— Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Δομνίνον τοῦ ἐν 

Κάστωρος τοῦ ἐπισκόπου. — 2: 

τίμου, Δωροθέου, Καρτερίου καὶ Σιλβανοῦ. 

διδάσκοντες δὲ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ πολλοὺ 

εἴ Μαξιμίνῳ καὶ κρατηθέντες ἐτιμωρήθησαν 

Tláuqióg τις ἀνὴρ πανάριστος καὶ λογισάμενος 

πῶν ἁτίων διὰ ξίφους ἐτελειώθησαν. — Cb : 1. — 

- Δομνίνου τοῦ ἐν Καισαρείᾳ. — & 5. 

4. — Τῶν ἁτίων ἀποστόλων ἐκ τῶν οἱ 

— 9, — Θεότιμος, Θεόφιλος καὶ Τιμόθεος 

ς ξεσθεὶς καὶ φυλακισθεὶς τ. — 

ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Γρητόριος ἐκ νεαρᾶς 

ὃν πάσαις ταῖς κατὰ Θεὸν ἀρεταῖς" ὅθεν καὶ ὃ μετὰ 

ροτονεῖται παρά τε" τῶν συνεέ- 

ατήρ, χηρῶν ὑπερασπιστής, ὁδηγὸς 

θλιβομένων ἴ. Καὶ ἦν ἰδεῖν πάντας 

ιάβολος ὑποβαλὼν τῷ τότε βασιλεύοντι Λέοντι 

στείλασθαι δέσμιον ἐν Κωνσταντινουπόλει. 

ατέξανε τὰς σάρκας αὐτοῦ καὶ 

ὡς τοὺς παρόντας" « Ὑπὲρ 

τατμηθῆναι.» Ταῦτα μεμα- 

τ τῶν θλιβομένων 

παράκλησις Mv. — 5 τῷ τότε Λέοντι ὑποβαλῶν My. — ? φέρων Mv. 
* 

εὖὐσαντος κατὰ τῶν χριστιανῶν, συνελήφθησαν ΕΣ 

᾿Ανδρονᾶ, Θεοδότου καὶ Θεοδότης 80 

c 95 

ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ σὺν Ὁ 

ὡς Εὔψυχος καὶ Καρτέριος τὰ £ 

πίσκοπος ᾿Αλεξανδρέίας καὶ τέγονε διδάσκαλος 50 

ς τῆς συγκλήτου, αἱρετικὸν καὶ ἄθεον καὶ 99 

60 

f£ Τῶν 
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ἔνθα τὸ τέλος αὐτῶν. ἐπληρώθη καὶ ἡ μαρτυρία. 

8. Τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου 1 Θεο- 

δώρου ἐν τοῖς Σπαρακίου ἢ, 

MHNI TQ 

5 4. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ápyiem- 

σκόπου | Κωνσταντινουπόλεως Τ᾽ αύλου τοῦ ὁμο- 

λοτητοῦ. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν ἐκ τῆς 

Θεσσαλονικέων ὥρμητο πόλεως, ὑποτραφεὺς 

γενόμενος Ἀλεξάνδρου τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου 

10 Κωνσταντινουπόλεως, Τοῦτον οἱ ὀρθόδοξοι μετὰ 

τὴν κοίμησιν Ἀλεξάνδρου προχειρίζονται ἀρχιεπί- 

σκοπὸν Κωνσταντινουπόλειυς, τοῦ Κωνσταντίου * 

ἐν Ἀντιοχείᾳ διάγοντος. Καταλαβὼν δὲ ὁ Κωνστάν- 

τιος ἐξ Ἀντιοχείας τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἐκβάλ- 

15 he τοῦτον τοῦ θρόνου. 'O δὲ πρὸς τὴν Ῥώμην 

ἀφίκετο μετὰ Ἀθανασίου ἀρχιεπισκόπου Ἄλεξαν- 

δρείας, καὶ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου θρόνου. ἀπελαθέντος᾽ 

γράμμασι δὲ τοῖς παρὰ Ἰουλίου πάπα Ῥώμης 

ὀχυρωθέντες, τὰς οἰκείας ἐκκλησίας ἀπολαμβά- 

eo νουσὶ καὶ αὖθις παρὰ τοῦ βασιλέως ἐκβάλλονται, 

σπουδῇ τῶν Ἀρειανῶν συμφρονοῦντος αὐτοῖς. 

Καταλαμβάνουσι δὲ πάλιν τὴν Ῥώμην καὶ τοὺς 

ἰδίους αὖθις θρόνους ἀπολαμβάνουσι διὰ γραμμά- 

τῶν Κώνσταντος τοῦ ἀδελφοῦ Κωνσταντίου καὶ 

25 ἰουλίου πάπα καὶ πάλιν ἐκ τῶν ἰδίων Opóvuv 

ἐλαύνονται. Προσκειμένου 5 δὲ τοῦ Κώνσταντος 

καὶ πρὸς τὸν ἀδελφὸν γράψαντος τοῦ ἀποστεῖλαι 

τοὺς κατὰ Ἀθανασίου καὶ ἸΤαύλου ἐπισκόπους 

διελέγξοντας αὐτούς, εἰ δὲ μή, τὴν εἰρήνην λύσειν 

80 καὶ ἐλθεῖν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀράμενον ὅπλα, 

δείσας ὁ Κωνστάντιος ἀποκαθιστᾷ τούτους ὃ ταῖς 

οἰκείαις ἐκκλησίαις. Μετὰ δὲ τὸ ἀναιρεθῆναι τὸν 

Κώνσταντα ἐν τῇ ῬΡώμῃ πάλιν ὁ ἐκδιώκονται τῶν 

ἐκκλησιῶν koi ὑπερορίζεται ὁ ἅγιος ἸΤαῦλος ἐν 

35 Κουκουσῷ τῆς ᾿Αρμενίας καὶ καθείργνυται ἔν τινι 

δωματίῳ, ἐν ᾧ ὁ τοῦ ἔθνους ἡγούμενος τῇ τῶν 

Ἀρειανῶν συμβουλῇ τοῦτον ἀπέπνιξεν. Τελεῖται δὲ 

4. Καὶ μνήμη τοῦ ἁτίου Ἀγαθαγγέλου. 

που. 

ΑὙΤΩ q^ 

fj τούτου σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ ἐν ἡμέρᾳ 

κυριακῇ. ᾿ 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς μετὰ φιλανθρω- 

πίας κατενεχθείσης κόνεως ἐπὶ Λέοντος τοῦ 

μεγάλου, ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς αὐτοκρατορίας 

αὐτοῦ, ἕκτῃ ! νοεμβρίου μηνός. Περὶ γὰρ τὰς 

μεσημβρινὰς ὥρας ἅπας ὁ οὐρανὸς συννεφὴς 

γετονὼς τὴν συνήθη τῶν ὀμβροφόρων νεφελῶν 

μελανίαν εἰς πυρώδη θέαν μεταβαλών, ἐδόκει τὰ 

πάντα | καταφλέγειν. Εἰς τοσοῦτον γὰρ ἐξέπληξεν 

ἅπαντας, ὥστε καὶ ἐκ μόνης τῆς ὄψεως δοκεῖν ὡς; 

εἰ καὶ βροχὴ κατενεχθείη ἐκ τῶν τοιούτων νεφῶν, 

πάντως πῦρ ἔσται καὶ φλὸξ κατακαίουσα ὡς πάλαι 

τὰ Σόδομα. Διὰ τὴν ἀναμφίβολον 5 οὖν ταύτην 

προσδοκίαν πάντων τοῖς ἱεροῖς ὃ μετ᾽ οἰμωγῶν 

καὶ ἱκετείας προσπεφευγότων ὁ, ὁ φιλάνθρωπος 

Κύριος ὁ ὑπερβαίνων ἁμαρτίας καὶ συγχωρῶν 

ἀδικίας ὃ καὶ μὴ θέλων ὃ ἁμαρτωλῶν θάνατον, 

κερασάμενος τῇ τιμωρίᾳ τὴν ἀγαθότητα, ἐκέλευσεν 

ὕειν τοῖς νέφεσιν ὑετὸν. ἀσυνήθη καὶ ξένον καὶ 

φόβον ἐμποιοῦντα τοῖς ἁμαρτήσασιν "* ἀπὸ γὰρ 

τῶν ἑσπερινῶν ὡρῶν ἀρξάμενος παρετάθη μέχρι 

μεσονυκτίου " τὸ δὲ κατερχόμενον κόνις ἦν μέλαινα 

καὶ σφοδρότατα ζέουσα παραπλησία τῇ καμινιαίᾳ 

αἰθάλῃ καὶ πλείστη 8, ὡς εὑρεθῆναι ὑπεράνω τῆς 

γῆς καὶ τιῶν κεράμων ἐπιτεθεῖσα ἀνδρείας σπιθα- 

μῆς πλεῖον 16’ κατέκαυσε δὲ καὶ κατέφλεξε τὰ ἐκ 

τῆς τῆς ἀνιόντα, βοτάνας τε καὶ φυτά’ ἐγένετο δὲ 

δυσέκπλυτος πάνυ, τήν τε τοῦ Θεοῦ ἀγανάκτησιν 

ὑπεμφαίνουσα καὶ τὴν ἁμαρτίαν εἰκονίζουσα᾽ πολ- 

λῶν γὰρ καὶ !! ῥατδαΐων ὄμβρων ἐπὶ πολλαῖς fiué- 

pate κατενηνεγμένων, μόλις ποτὲ ὑπέστη ἐκπλυθῆ- 

ναι, δηλοῦντος τοῦ πράγματος ὡς, τῆς ἁμαρτίας ἐν 

8. — * μετάλομάρτυρος add. Sa. — 5 Of. ad diem 23 ᾿ 
5. — ! τοῦ ἁγίου add. Sa. ^ Spe d 

40 — 1.— ! βασιλέως add. Sa. —? προκειμένου Sa. — ὃ τούτοις S. — ὁ om. Sa. 
—1 2. Sa, πέμπτη S. — ? ἀναμφίβαλον Sa. — ὃ τῶν ἐκκλησιῶν ναοῖς add. Sa. — ὁ προσφευγόντων Sa. — 5 xal συγχώ- 

8a. 
ρῶν ἀδικίας om. Sa. — € τῶν add. Sa, — * ἁμαρτάνουσιν Sa. — ὃ πλείστο Sa. — ? üávbpuiac Sa. — 19 πλέον Sa, — 1 oin. 

5 One ó ἀλπήριος ἐκεῖνος βασιλεὺς ἐξορισθῆναι τοῦτον 19 προσέταξεν. ᾿Απελθὼν δὲ ὁ μακάριος ἐν τῇ 
MA ἐπὶ χρόνοις τρισὶν ἐκεῖσε διαρκέσας, εἰς χεῖρας Θεοῦ τὴν ψυχὴν παρέθετο. --- 4 — My : 1 — 

ρμοῦ, Λινοῦ κτλ, — 2. — Τιμόθεος κτλ.--- Δωρόθεος θηρίοις ἐκδοθεὶς t. — Εὔψυχος καὶ Καρτέριος. --- 
Σιλβανός. --- Πάμφιλος. --- l'enropíov. — 4, — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. S8a:1.9.3.4 --- H :1. 
λείῳ τῶν ἁγίων Πέτρου καὶ ΤΤαύλου τῷ ὄντι ἐν τῷ Τρικόγχῳ. --- P : 1.9: Συνέφθασε δὲ καὶ f 

2. add. : ἡ δὲ σύναξις αὐτὴ τίνεται ἐν τῷ ἀποστο- 

fi μνήμη B0 τῇ N c , » τῆς μετὰ φιλανθρωπίας κατενεχθείσης κονίας: Συναγόμεθα δὲ ἐν τῷ ἀποστολείῳψ τῶν ἁγίων ΤΤέτρου καὶ 
f Ü ον τῷ ὄντι ἐν τῷ Τρικόγχῳ. Ἕωθεν μέντοι συντρέχομεν ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ καὶ 

οὕτως λιτανεύοντες ἀπερχόμεθα ἐν τῇ εἰρημένῃ συνάξει. --- 98: 1. 3. 8. ἃ. --- F:1.9. 3. — In margine 
ad n. 3: Τὰ λεγόμενα Φωτάρια, Et manu recenti : Koi μνήμη τοῦ ἐν ὁτίοις πατρὸς ἡμῶν Διμι- 
τριανοῦ τοῦ θαυματουρτοῦ ἐπισκόπου Κυθερίας, --- Ἐφ: 1. 9. 8, -- B:1.9, — Ba: 1. 9, — T: 1. — 

5L 1. 3 (σύναξις “ἡ ἐν τῷ Τρικόγχῳ). --- 0:1.2.3. —0:1.2. — αν: 1.9. — Ce: " ΕΝ cà:1.2: 
MAN aes κόνεως ἤτοι στακτῆς. Ἐπὶ Λέοντος τοῦ μεγάλου βασιλέως τοῦ τῆς 
Brei ὥρας, dac o ipa μένου Βέσσου, περὶ τὰ τελευταῖα τῆς αὐτοῦ βασιλείας, περὶ τὰς μεσημ- 

, ς γέγονε συννεφὴς καὶ τὴν συνήθη τῶν ὀμβροφόρων νεφελῶν μελανίαν εἰς 

— 19 τοῦτον ἐξορισθῆναι Mv. 
60 1 Βηρήνης Cd. 

δ. Καὶ! ἱερομάρτυρος Κάστορος τοῦ ἐπισκό-. 

Νον. ὅ. 

Nov. 6. 

Nov. 5. 



Nov. 6. 

Nov. 7. 

Nov. 6. 

Nov. 
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ἡμῖν καθάπερ πυρίνης καὶ μελαίνης κόνειως ἐπίκειῖ- 

μένης καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς ἀναστήματα κατεσθιού- 

σης ὡς πῦρ πολλῶν ἡμῖν δεῖ τῶν δακρύων σφο- 

δροῦ τοῦ θρήνου κάτωθεν ἐξ αὐτῆς 12 ἀβύσσου 

τῆς καρδίας ἐν στεναγμοῖς καὶ πικρίᾳ ψυχῆς 

ἐπιβρεχομένων, ἵνα τὴν τῆς καμινιαίας φλογώδῃη 

αἰθάλην ἐκπλύναντες τὴν καλὴν γῆν τοῦ νοὸς 

πιανθεῖσαν καρποφορεῖν τὰ θεῖα παρασκευάσωμεν 

καὶ τὴν ἐν τῇ τεέννῃ, τιμωρίαν ἐκφύγωμεν, κατας 

φλέτουσαν τῶν ἐμπιπτόντων σὺν τοῖς σώμασι καὶ 

τὰς ψυχάς, καὶ τῆς Is βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἐπιτύ- 

χωμεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Λουκᾶ, Ὃς ὥρμητο ἐκ πόλεως Ταυρομενίου 

τῆς Σικελῶν ἐπαρχίας. Οὗτος ὁ μακάριος, νέαν 

ἄγτων τὸν ἡλικίαν ὡσεὶ χρόνων δεκαοκτώ, νουν
εχῶς 

ἐσχόλαζεν ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ Θεοῦ πορευόμενος 

καὶ τῶν θείων λογίων ἀκροατὴς καὶ ποιητὴς γινό- 

à οἱ τοῦδε γονεῖς ἐβουλεύοντο τοῦτον 

γυναικὶ à συζεῦξαι, αὐτὸς νύκτωρ ἀναστὰς εἰς ἄβα- 

τὸν τόπον ἀναχωρήσας, μετὰ τῶν θηρίων ᾧκει, 

ἡμέρας μ' διατελέσας ἄσιτος " ὅθεν θείας καὶ ἀγγε- 

λικῆς ἠξιώθη ἐπισκέψεως. Καὶ μετὰ ταῦτα κατα- 

λαμβάνει μονήν τινα καὶ περιβάλλεται τὸ ἀγγελικὸν 

σχῆμα, σκληροτέρᾳ ἀγωγῇ ἢ ἑαυτὸν ὑποβαλλόμε- 

νος. Διὰ τριῶν τὰρ ἢ τεσσάρων ἡμερῶν γευόμενος 

ἄρτου καὶ ὕδατος καὶ μηδ᾽ ὅλως σωμοτίκῶς &va- 

παυόμενος διετέλεσε μῆνας τη΄ " ἐκεῖθεν ἀπάρας 

ἔρχεται μετά τινος μοναχοῦ ἐν τῷ τῆς Αἴτνης ὄρει, 

ἐκ τῶν εὑρισκομένων ἐκεῖσεξ βοτανῶν τρεφόμενος. 

καὶ τὰς παννύχους στάσεις τῆς γυκτὸς συνάπτων 

ταῖς τῆς ἡμέρας καὶ τὰς τῆς ἡμέρας τοῖς ὁ τῆς 

νυκτός" διὰ δὲ τὴν τῆς φύσεως ἀνάγκην ἐκάθευδεν 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου * Ἱέρωνος τοῦ ἐν Μελι- 

! τινῇ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ M', ot ἤθλησαν ἐπὶ Διοκλη- 

τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν βασιλέων. Οὗτος ὃ 

Ἱέρων ἀνδρεῖος ἦν κατὰ τὸ σῶμα καὶ εὐσεβὴς κατὰ 

τὴν 2 ψυχήν, γεωργὸς τὸ ἐπιτήδευμα. Τοῦτον ἔν 

— 1? τῆς add. Sa. 

8. τῆς διαγωτῆ Sa. — " ἐκεῖθεν Ba. — ϑπανύχους S. — 

Sa. — ? Κορύνθου S. — ? οἰκήσας Sa.— 

4. — τ Κορυνθίου 8. — ? τοῦ Sa. 

4. — ! μάρτυρος add. Sa. — ? om. Sa. 

πυρώδη θέαν μεταβαλών, ἐδόκει πάντα καταφλέτειν᾽ 

μόνης τῆς ὄψεως δοκεῖν πάντας, ὡς, εἰ καὶ βροχὴ κατένεχ! 

καὶ φλὸξ κατακαίουσα ὡς πόλαι τὰ Σόδομα, Διὰ τὴν à 

τῶν ἱερέων μετ᾽ οἰμωγῶν καὶ ἱκεσίας προσφευτόντων, 

καὶ συγχωρῶν ἀδικίας καὶ μὴ θέλων ἁμαρτωλῶν 

καὶ φόβον &um 
κέλευσεν ὕειν τοῖς νέφεσιν δετὸν ἀσυνήθη καὶ ξένον 

: 
pi μεσονυκτίου" τὸ δὲ κατερχόμενον κόνις ἦν μέλαινα 

τὰρ τῶν ἑσπερίων ὡρῶν ἀρξάμενον παρετάθη μέχ 

καὶ σφοδροτάτη ζέουσα παραπλησία τῇ καμινιαίᾳ 

καὶ τῶν κεράμων ἐπιτεθεῖσα ἀνδρείας σπιθαμῆς πλεῖον᾽ ἥτις κατέκαυ 

ὀλίγον κατακλινόμενος, μονοχίτων ὑπάρχων καὶ 

ἀπέδιλος. “Ὅρος δὲ ἣν αὐτῷ καὶ κανὼν ἠκριβωμέ- 

vog μὴ ἐξιέναι τῆς κέλλης, μέχρις ἂν τὸ ὅλον ἐπι- 

συνάψῃ ψαλτήριον" εἶθ᾽ οὕτως τὸν κανόνα τῆς 

τρίτης ὥρας ἐξετέλει, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τῆς ἡμέρας 5 

τοῦ ἔργου ἥπτετο, μέχρις ἂν ὁ τῆς ἕκτης καιρὸς 

ἐπιστῇ, καὶ πάλιν ἀποθέμενος" τὸ ἔργον ηὔχετο 

ἐφ᾽ ἱκανόν᾽ καὶ οὕτως τὸν κανόνα τῆς ἕκτης ἀπὸ- 

τελῶν, τοῦ μικροῦ σιτηρεσίου ἐφρόντιζε καὶ τῆς 

λοιπῆς 5 ἀκολουθίας" καὶ οὐδέποτε ἦν ἐν ἀργίᾳ δια- τὸ 

τελῶν, ἀλλὰ ποτὲ μὲν εἰργάζετο, ποτὲ δὲ ἔψαλλε, 

ποτὲ δὲ προσηύχετο. Ἐν τούτοις div, χάριτος 

ἠξιώθη θεόθεν μεγίστης σοφίας καὶ γνώσεως καὶ 

μυστηρίων ἀποκαλύψεως καὶ διαλύσεως λόγων 

δυσνοήτων " διὸ καὶ τινες ἔλετον΄ « ΤΤόθεν οὗτος 15 

» οἶδε γράμματα μὴ μεμαθηκώς;» Τὸ δὲ τῆς 

ταπεινοφροσύνης αὐτοῦ ἄπλαστον καὶ τὸ τῆς ἀτά- 

Tre γνήσιον καὶ τὸ τῆς διακρίσεως μέγεθος καὶ * 

συμπαθὲς τίς λόγος διαγράψειε; Merd ταῦτα τόπον 

τινὰ δι’ ἀποκαλύψεως καταλαμβάνει καὶ δώδεκα 90 

μοναχοὺς ἀθροίσας, τούτων ἐπεμελεῖτο. Διὰ ταύ- 

την τὴν αἰτίαν καὶ εἰς τὸ Βυζάντιον ἀφικνεῖται καὶ 

περιελθὼν τὰ τῶν μοναζόντων οἰκίδια καὶ τοῖς 

πατράσι κοινωσάμενος, ὑποστρέψας κατῆλθε μέχρι 

Κορίνθου 9, καὶ ἔν τινι | xdg ἐνοικήσας ἢ οὐ 90 

πλεῖον μῆνας ἑπτά, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη, πολλῶν καὶ 

ἀπείρων θαυμάτων ἐκεῖσε τελεσθέντων καὶ πηγῆς 

ἀειρρύτου βλυσάσης μύρου θείου εἴδος 15, Ἔστι δὲ 

ὁ ἅπας χρόνος τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἔτή τεσσαράκοντα 

«τέσσαρα 1T». 80 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ἸΤαύλου τοῦ Κορινθίου 1 τοῦ διὰ Χριστὸν 

σαλοῦ 3 καὶ σημειοφόρου xerovóroc. 

ΑΥ̓ΤΩ Z. 

τινι τόπῳ κατέλαβον ἐργαζόμενον οἱ τῶν εἰδώ- * 

λων θεραπευταὶ καὶ βουλόμενοι ἑλεῖν. λῃστρικῶς 

οὐκ ἠδυνήθησαν. Ἑκὼν δὲ παραγενόμενος πρὸς 

τὸν ἄρχοντα καὶ παρ᾽ αὐτοῦ ἐρωτηθείς, ἐξ αὐτοῦ 

ἀγκῶνος τὴν δεξιὰν χεῖρα κόπτεται. Οἱ δὲ λοιποὶ 

4 om. Sa. — 5 ἀποτιθέμενος Sa. — 8 λυπῆς S. — * τὸ add. 

30 εἴδους S, Sa. — 11 Sa, Da, Fa, om. S. 

εἰς τοσοῦτο γὰρ ἐξέπληξεν ἅπαντας, ὥστε καὶ ἐκ 45 

θῇ ἐκ τῶν τοιούτων νεφῶν, πάντως πῦρ ἔστα 

ἀμφιβολίαν τοῦν ταύτην καὶ προσδοκίαν πάντων 

ὁ φιλάνθρωπος Κύριος ὁ ὑπερβαίνων ἁμαρτίας 

θάνατον, κερασάμενος τῇ τιμωρίᾳ τὴν ἀγαθότητα, 

αἰθάλῃ καὶ πλείστη, ὡς εὑρεθῆναι ὑπεράνω τῆς τῆς 

σε πάντα τὰ φυτά" ἐγένετο δὲ καὶ 

οιοῦντα τοῖς ἁμαρτάνουσιν. ᾿Απὸ 50 

δυσέκπλυτος καὶ πολλῶν ὄμβρων τενομένων οὐκ ἐπλύσθη ὡς τῆς ἁμαρτίας δηλούσης τὸ ἀσυνέκνιπτον 

καὶ δυσέκπλυτον καὶ ἀντὶ τῶν ὄμβρων δεῖται δακρύων. — In margine, fol. 43, manu multo rente: 95 

καὶ τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Λεονάρδου. — M : 1.9.3.4, — Mv:1.9. 8. 4. — Mr: 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2.3. 4. — H: 3. 9. 1 (ἄθλησις με’ μαρτύρων ... τελεῖται δὲ à αὐτῶν 

σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ 

— — 1.3. 4,4. — 
σεβασμίου οἴκου τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις). — 4. — P : 3,4;1. —D&: 

f. 
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ἐπὶ τῆς ῥιφέντες βουνεύροις καταξαίνονται᾽ τῇ δὲ 

ἕωθεν πάλιν ἐφ᾽ ἱκανὰς. ὥρας ῥαβδισθέντες καὶ 

ἀφανισθέντες τὰ σώματα, ἔξω τῆς πόλεως Μελι- 

τινῆς τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

5 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἄθηνο- 

δώρου, ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θαυ- 

ματουργοῦ. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ 

σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου ἢ Ἰακώβου τοῦ 

ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ σεβα- 

10 σμίου οἴκου τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκο- 

πρατείοις, 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων * Avro- 

νίου καὶ “τῶν γεννητόρων αὐτοῦ Μελασίππου 

καὶ Κασσίνης. Οὗτοι ἤθλησαν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

15 ἰσυλιανοῦ τοῦ παραβάτου ἐν Ἀγκύρῷᾳ τῇ πόλει, τῇ 

πίστει 5 ὄντες χριστιανοί. Καὶ ὁ μὲν ᾿Αντώνιος 

ἐβλήθη εἰς φυλακήν, Μελάσιππος δὲ καὶ Κασσίνη 

κρεμασθέντες ἐξέσθησαν καὶ πυρὶ κατεφλέχθη- 

σαν 8' εἶτα τέμνεται τοὺς μαστοὺς ἡ Κασσίνη. Ὁ 

99 δὲ Μελάσιππος ἀφαιρεῖται τοὺς πόδας ἀπὸ τῶν 

γονάτων ὁ δὲ ᾿Αντώνιος νέος Uv, ἐπεὶ μὴ κολα- 

κείαις ἐπείσθη, τρισκαιδεκάτου τὰρ ἔτους ἐτύγχα- 

γεν, ἀναρτηθεὶς ξέεται διὰ τὸ ἐμπτῦσαι εἰς τὸ 

πρόσωπον Ἰουλιανοῦ καὶ Μελάσιππον μακαρίσαι 

25 καὶ Κασσίνην τοὺς αὐτοῦ γεννήτορας", ἔτι ἐπὶ τῶν 

βασανιϊστηρίων ξύλων κρεμαμένους καὶ τὰς μακα- 

ρίας αὐτῶν ψυχὰς ἀποδόντας Κυρίιμ" καὶ τοὺς 

ἀστραγάλους διαπερονᾶται καὶ βάρει λίθων τοὺς 

πόδας ἀλγύνεται ὃ καὶ ἐπὶ θρόνου σιδηροῦ mupu- 

80 θέντος ἐφιδρύεται καὶ τὴν κεφαλὴν ξυρᾶται καὶ 

τὴν πόλιν περιάγεται ἔχων λίθον ἐπικρεμάμενον 

αὐτοῦ τῷ τραχήλῳ" καὶ αὖθις κρεμᾶται καὶ ξέεται 

καὶ παραπέμπεται Avpurrívu δουκὶ καὶ παρ᾽ αὐτοῦ 

2. — ! ἀποστόλου add. Sa. 
35  8.— "μαρτύρων add. Sa. — ? τὴν πίστιν Sa. — ? κατεφλέγησαν Sa. 

εἰς κλίβανον πυρὸς ἐμβάλλεται καὶ θηρίοις βορὰ 

προτίθεται: ἐξ ὧν κοὶ 7 διατηρηθεὶς ἀβλαβής, 

σαράκοντα παῖδας ἐπεσπάσατο πρὸς τὴν εἰς Xpi- 

στὸν πίστιν, oi καὶ τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

[Ἔπειτα ἐπὶ κραββάτῳ πεπυρωμένῳ ? ἁπλοῦται καὶ 

ῥάβδοις ἄνωθεν τύπτεται καὶ τὰς χεῖρας τέμνεται 

καὶ εἰς κάμινον ἐμβληθεὶς καὶ ἀβλαβὴς * φυλαχθεὶς 

καὶ πολλοὺς τῷ θαύματι πρὸς τὴν πίστιν ἐφελκυ- 

σάμενος, ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρων Αὔκτου xoi Ταυρίωνος καὶ Θεσσαλο- 

νίκης. Οὗτοι ἤθλησαν ἐν Ἀμφιπόλει τῆς Μακεδο- 

νίας΄ καὶ fi μὲν Θεσσαλονίκη πολλὰς βασάνους 

ὑπομείνασα, τὰ πεπυρωμένα βέλη τοῦ ἐχθροῦ δίκην 

ἀχύρων! ποσὶ συνέτριψε. Αὕτη θυγάτηρ ἦν Κλέω- 

νός τινος ἱερέως τοῦ Διονύσου, ἀνδρὸς περιφα- 

νοῦς τὸν βίον καὶ πλούτῳ κομῶντος. ᾿Αλλὰ ταῦτα 

τὴν παῖδα οὐκ ἐχαύνωσαν οὐδὲ τῆς τῶν χριστια- 

νῶν πίστεις ἀπέστησαν. ΤΙολλὰ àp αὐτὴν λιπα- 

ρήσας ὁ 
τοῦτο ὠμοῖς δέρμασι τύπτεται ἐπὶ τυμνοῦ ? καὶ 

ταύτης πατὴρ Κλέων οὐδὲν ἤνυσε. Διὰ 

τὰς πλευρὰς καταθλᾶται" καὶ ἀλλοτριωθεῖσα ὃ τῶν 

προσόντων αὐτῇ πάντων, ὑπερόριος γίνεται παρὰ 

τοῦ ἰδίου πατρός. AUxrog δὲ καὶ Ταυρίων οἱ θεο- 

σεβέστατοι πολλὰ κατειπόντες τοῦ βαρβάρου ἐκεί- 

νου, διαβάλλονται πρὸς Θορύβιον ὑπατικὸν ὡς 

χριστιανοὶ καὶ αὐτίκα ἀποδυθέντες τὸν χιτῶνα 

ῥαβδίζονται σφοδρῶς, ὥστε τὸ ἔδαφος ἅπαν 

φοινιχθῆναι τῷ αἵματι" εἶτα λίθοις βάλλονται ἐπὶ 

τοσοῦτον, ὡς νιφάδας χειμερίους νομίζεσθαι μᾶλ- 

λον ἤπερ λίθων βολάς: μετὰ ταῦτα ἐν καμίνῳ 

ἐμβάλλονται σφοδρῶς ἐκκεκαυμένῃ δ, Ὥς δὲ ἔμειναν 

ἀβλαβεῖς, τοῦ δετοῦ ταύτην ἀποσβέσαντος, τυφλω- 

* cob add. Sa; 5 γονεῖς Sa. — 9 Sa, ἀλγεί- 
verat S. — * om. Sa, — ὃ κραββάτου πετυρωμένου Sa, — ὃ ὑγιὴς Sa. 

4. — ! τοῖς add. Sa. — ? τοῦ σώματος ὑπὸ τεσσάρων add. Sa. — ? ἀλλα τριωθεῖσα Sa. — ὁ ὑπὸ Sa. — 5 ἐκκεκαυμένω 
corr. Sa. 

F:41 (koi τῶν σὺν αὐτῷ ἁγίων λβ΄). — ΠΙαύλου τοῦ Κορινθίου (Nov. 65). — 3. 4, — Fa: 1, — Παύλου 
40 τοῦ Κορινθίου. ---- 8, &, — Β τ 8. 1. 4, — B&:3.1, 4, — T:1.— τὶ : 8, 9. 1: Τῶν ἁγίων τριάκοντα 

τριῶν μαρτύρων τῶν £v Μελετινῇ μαρτυρησάντων Níkxavbpov?, Ἡσύχιον, Ἀθανάσιον, Μάμαντα, 
Βαράχιον, Καλλίνικον, Θεογένην, Νίκωνα, Λοτγῖνον, Θεόδωρον, Οὐαλέριον, Ξανθείαν, 

Θεόδωτον, Καλλίμαχον καὶ Εὐγένιον, Θεόδουλον. καὶ Ὀστρύχιον, Ἱέρωνα , Ἐπιφάνιον, 
Μαξιμιανὸν καὶ Δουκίτιον, Κλαυδιανὸν καὶ Θεόφιλον, Γιγάντιον καὶ Δωρόθεον καὶ Διό- 

4 borov, Καστρίκιον καὶ 'Aviknrov, Θεμελίω καὶ Εὐτύχιον, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 
σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου Ἰακύβου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου τῷ ὄντι ἐν τῷ σεβασμίῳ οἴκῳ τῆς 
ἁτίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις. 

(α: 8.1: ἡ 

μάρτυρες Ἱέρων, Νίκανδρος, Ἡσύχιος, Βάραχος, 

0:1.3. 4. 

ἱέρωνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ λγ' μαρτύρων τῶν ἐν Μελιτινῇ ̓  μαρτυρησάντων. Οὗτοι οἱ ἅγιοι 

α: 8. 1. ἀν — Ὁ 8. 1. 3. ἡς-- Ce:3, 1.4, — 

Μαξιμιανός, Καλλίνικος, Ξαντικός, ᾿Αθανάσιος, 
50 Θεόδωρος, Δουκίτιος, Εὐγένιος, Θεόφιλος, Οὐαλέριος, Θεόδοτος ?, Καλλίμαχος, Ἱλάριος, Γιγάντιος, 

Λογγῖνος, Θεμέλιος, Εὐτύχιος, Διόδοτος, Καστρίκιος, Θεαγένης, Mápac, Νίκων, Θεόδουλος, Βοστρύ- 
κιος, Οὐίκτωρ *, Δωρόθεος, Κλαυδιανός, Ἐπιφάνιος, ᾿Ανίκητος καὶ ἕτερος Ἱέρων. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ 
Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν παρανόμων καὶ ἀσεβεστάτων βασιλέων ἐν Μελιτινῇ 2 πόλει τῆς 
᾿Αρμενίας. Διωγμοῦ δὲ καθολικοῦ γενομένου κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ πανταχοῦ ἀναιρουμένων τῶν εἰς 

5 τὸν Χριστὸν πιστευόντων, ἐκρατήθησαν. καὶ αὐτοὶ παρὰ τοῦ τῆς Μελιτινῆς ἡγεμονεύοντος, καὶ πολλὰ 
τιμωρηθέντες καὶ διαφόροις βασάνοις προσομιλήσαντες οὐ μόνον οὐκ ἐπείσθησαν ἀρνήσασθαι τὸν 
Χριστὸν ἀλλὰ καὶ τὴν πλάνην τῶν εἰδώλων ἤλεγξαν ἀνδρειότατα’ καὶ τὸν ἡγεμόνα καθύβρισαν ὡς 
ἄθεον καὶ ἀσεβῆ παράνομόν τε καὶ ἄδικον᾽ ὅθεν κινηθεὶς ὁ ἡγεμὼν εἰς θυμόν, ξίφει τὰς τιμίας αὐτῶν 
ἀπέτεμε κεφαλάς. --- 4. — M :1. 8, — ᾿Αντώνιος μετὰ πολλὰς τιμωρίας E. τ, --- & 2. — Τοῦ ἁγίου 

60 ' ! lege Νικάνδρου, Ἡσυχίου κτλ, --- 5 Μελετινὴ Cid. — ? Θεοδώτος Cd. — * Οὐήκτωρ Cd. 

Nov. 7. 

Nov. 1. 



Nov. 7. 

f. 75. 

Nov. 8. 

Kos. 7. 

Xov. 8. 

Nov. 9. 
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θεὶς ὁ τύραννος τὰς φρένας | τοξεύεσθαι αὐτοὺς 

ἐκέλευσε συχνότερον καὶ ὡς διέμειναν ὁ ἄτρωτοι,. 

ἐν τῇ παρακειμένῃ ἐκεῖσε λίμνῃ ἐναπορρίπτονται, 

MHNI TQ 

1. 'H σύναξις τῶν ἀσωμάτων. Βουληθεὶς ὁ 

πανάγαθος καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς τοῦτον τὸν 

κόσμον δημιουργῆσαι, πρῶτον ἐνενόησε τὰς ἀγγε- 

λικὰς δυνάμεις καὶ- οὐρανίους καὶ τὸ ἐννόημα 

γέτονεν ἔργον. Ἐνέταξε δὲ ἑκάστῃ τάξει ταξιάρχην 

καὶ ἀρχιστράτηγον᾽ εἷς δὲ τῶν ταξιαρχῶν Σαμαὴλ᾽ 

καλούμενος͵ ὁ καὶ διάβολος, ὑπερηφανευσάμενος 

καὶ ἑαυτὸν νομίσας θεόν, ἐξέπεσε τῆς ἀξίας αὐτοῦ 

καὶ ἐρρίφη ἐκ τῶν οὐρανῶν μετὰ τοῦ ὑπ᾽ αὐτὸν ̓  

τάγματος. Ὑπάρχων δὲ ἑτέρας ἀγγελικῆς τάξεως 

ἀρχιστράτηγος ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ καὶ ἰδιὼν τὸν 

ἀποστάτην πεσόντα, συνήγογε τοὺς τῶν ἀγγέλων 

χοροὺς καὶ εἰπών" « ΤΙρόσσχωμεν, » ὕμνησε μετὰ 

ΜΗΝΙ TQ 

1. Μνήμη τῆς ὁσίας «μητρὸς» ἡμῶν Ματρύ"- 

vnc. Αὕτη ἦν ἐπὶ Λέοντος τοῦ μεγάλου καὶ Βηρί- 

vnc? τῆς αὐτοῦ γαμετῆς" ὑπῆρχε δὲ ἐκ ΤΤέργης 

τῆς Παμφυλίας. Συναφθεῖσα δὲ ἀνδρὶ ὀνόματι 

ἀλλὰ ἴ πάλιν θείᾳ ῥοπῇ ἐπὶ τὴν ξηρὰν ἀνεσώθη- 

σαν. Ὁ δὲ τύραννος ἀπορίᾳ κατασχεθεὶς ξίφει τὰς 

κεφαλὰς αὐτῶν ἀπέτεμεν ὅ. 

AYTQ Η΄. 

φωνῆς τὸν" τῶν ὅλων Θεὸν ὡσανεὶ λέγων ὅτι᾽ 

« ΤΤρόσσχωμεν ἡμεῖς οἱ κτιστοὶ γεγονότες καὶ τῷ 

» Θεῷ παριστάμενοι: τί πεκόνθασιν. οἱ μεθ᾽ ἡμῶν 

» μέχρι τοῦ νῦν φῶς ὑπάρχοντες καὶ νῦν γενόμε- 

» voi σκότος; » Ἡ τοιαύτη οὖν συγκρότησις 

ὠνομάσθη σύναξις τῶν ἀσωμάτων, τοῦτ᾽ ἔστιν 

προσοχὴ καὶ ὁμόνοια καὶ ἕνωσις. Ἧ ὁ σύναξις 

αὐτῶν τελεῖται ἐν τοῖς Ἄδδα καὶ ἐν τῇ Ὀξείᾳ καὶ ἐν 

τῷ Σινάτορος, πλησίον ᾿Αρκαδιανῶν καὶ ἔνδον τοῦ 

ἁτίου μάρτυρος Ἰουλιανοῦ, τοῦ πλησίον τοῦ Φόρου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια Σ τοῦ ἁγίου 

Ἰωάννου τοῦ θεολόγου ἐν τοῖς Βεάτου 5 πλη- 

Giov τῶν ᾿Ανθεμίου. 

AYTQ Θ΄. 

Δομετίψ καὶ μήτηρ μιᾶς παιδὸς γενομένη, ἀνέρχε- 

101 ἐν Κωνσταντινουπόλει μετὰ τοῦ οἰκείου ἀνδρὸς 

δεκαπέντε οὖσα érüv: καὶ γενομένη συνήθης παρ-, 

θένῳ τινὶ ὀνόματι Εὐγενίᾳ καὶ τὴν | αὐτῆς ζηλώ- 

9 διέμενον 88. --- * καὶ add. Sa. — 8 ἀπέτεμον Sa. 

1. — Σαταναὴλ Sa. — ? S2, αὐτοῦ S. — ὃ τοῦ S. — ὁ δὲ add, Sa. 

3. — ! τοῦ ναοῦ add. Sa. — ? Sa, Βεατίου S. 
1. — ! supra lin. corr. Sa, om. S. — ? ΠΓηρίνης Sa. 

Γρηγορίου ἀδελφοῦ τοῦ θαυματουργοῦ (cf. 2). — ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Θεσσαλονικέως διὰ E. v, — Mv : 1 

(τῶν ἁγίων τριάκοντα τριῶν μαρτύρων τῶν ἐν Μελιτινῇ, "lépaxog xrÀ.). — 8, — ᾿Αντώνιος. — ἀ, 9, — 

᾿Αλέξανδρος. — Mr : 1. — Λαζάρου τοῦ ἐν τῷ Γαλησίῳ ὄρει (Nov. 177). 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add. : Μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Δομετίου, --- 2. — H : 1 (ἑορτὴ 

ὠς καὶ ἐν τῇ νέᾳ βασιλικῇ ἐκκλησίᾳ). --- 2. — Ματρώνης (Nov. 9), — P:1. — Τῶν ὁσίων Ματρώνης 

xoi Μαρώνης ἐπὶ Λέοντος τοῦ μεγάλου καὶ Βερήκας ἐκ Πέργης τῆς Παμφύλων ἐπαρχίας (cf. Nov. 97). — 

Da:i(— ΕΔ). — F:1.— Ματρώνης. --- Fa: 1: Μιχαὴλ ὁ διαπρεπέστατος ταξίαρχος τῶν ἀσωμά- 

τῶν δυνάμεων ἔν τε τῇ παλαιᾷ διαθήκῃ ἐν τε τῇ νέᾳ χάριτι πολλὰς αὐτοῦ τὰς εὐεργεσίας τῷ ἀνθρωπίνῳ, 

yéve παρέδειξέ τε καὶ παραδείκνυσι. Ἐπεὶ γὰρ ὁ τῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀντίπαλος τραχηλιάσας κατὰ τοῦ 

κτίσαντος καί" « Τὸν θρόνον μου ἐπάνω τῶν νεφελῶν » νεανϊευσάμενος εἰπεῖν « θήσομαι » καὶ « τῷ 

» ὑψίστῳ ὅμοιος ἔσομαι » καυχησάμενος, τοῦ ἀρχαγγελικοῦ, dic φησιν ὁ Κύριος, ἐξέπεσεν ἀξιώμα- 

τος (ἐθεώρουν τάρ, φησίν, τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα), τὰ παραπλήσια δὲ 

τούτῳ καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτὸν τάγμα᾽ ἀλαζονευσάμενον πέπονθεν,. οὗτος ὁ παναοίδιμος τὴν πρὸς τὸν Δεσπό- 

τὴν εὐγνωμοσύνην ὡς πιστότατος οἰκέτης διαφυλάξας καὶ περὶ τὸ γένος ἡμῶν πολλὴν τὴν κηδεμονίαν 

ἐπιδεικνύμενος, τῶν ἀρχαγγελικῶν καὶ νοερῶν τάξεων πρωτεύειν ἐτάχθη παρὰ τόῦ ἸΤαντοκράτορος" 

ὅθεν καὶ τὰς σωτηριώδεις «αὐτοῦ 3» εὐεργεσίας πρὸς ἅπαντας πλεονάζων xoi ἐξαπλῶν πολλοῖς ὀπτα- 

νόμενος καταφαίνεται. "φθη γὰρ τῷ Ἀβραὰμ koi τῷ Λὼτ κατὰ τὴν καταστροφὴν τῶν. Σοδόμων" ἐφάνη 

τῷ ᾿Ιακὼβ τὸν ἀδελφὸν ? φεύγοντι’ προεπορεύετο τῆς παρεμβολῆς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ τῆς Αἰτυπτίων 

ἐλευθερουμένων κακώσεως" ἐφάνη τῷ Βαρλαὰμ τὸν Ἰσραὴλ ἀπιόντι καταῤάσασθαι᾽ πρὸς δὲ τὸν Ἰησοῦν 

τὸν ὁ Ναυὴδ ἔφη πυθόμενον δ᾽ « Ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου νυνὶ παραγέγονα ». Καὶ πολλὰ 

ἕτερά ἐστιν ἐν τῇ θεοπνεύστῳ γραφῇ ἱστορούμενα ἴ περὶ αὐτοῦ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς προστάτην αὐτὸν 

καὶ φύλακα τῆς ζωῆς ἡμῶν προβαλλόμενοι τὴν πάνσεπτον αὐτοῦ πανήτυριν τανῦν ἑορτάζομεν, ἐξαι- 

τούμενοι ταῖς πρεσβείαις αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι τῶν δυσχερῶν εὑρεῖν ἀπολύτρωσιν καὶ ἐν τῷ 

μέλλοντι τῆς ἐπουρανίου χάριτος καταξιωθῆναι. --- Ματρώνης. B: 1. — Ματρώνης. --- Ba: 1. — 

Ματρώνης. --- T : 1, — 1. :1 (des. : σύναξις ... ἐν τῇ νέᾳ βασιλικῇ ἐκκλησίᾳ). — 0: 1.— 0:1. — Cb: 1. 

Ματρώνης, --- Ce: 1. — Ματρώνης. --- Cd : 1. — Ματρώνης. — M : 1. — Mv:1.— Mr:1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add.: Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῇ μονῇ αὐτῆς τῇ οὔσῃ 

πλησίον τῆς μονῆς τοῦ Μανουήλ. --- 9. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῇ 

μονῇ αὐτῆς τῇ οὔσῃ πλησίον τῆς μονῆς τοῦ ΤΤαναγίου. --- 11. 12, — Ἡ : 6. 7. 10. 8. 2. 4, 11. — P : 11. 

10. 8. 2. et 7 : Ὀνησιφόρου καὶ Πορφυρίου, Χριστοφόρου, Μαύρας καὶ Τιμοθέου" xoi τὰ ἐγκαίνια τῶν 

ἹΤροτασίου καὶ ἁγίων μαρτύρων Ἀρτέμωνος καὶ Napofj. — Da : 1. 9. 10. 11. --- Ὀρέστου (Nov. 105 

1 πεσώται Fa, — 5 om. Fa. — 8 ri ἀδελφῷ Fa. — “τοῦ Fa. — δ Nai Fa. — 9 πυθόμενος Fa. — Τύστερούμενα Fa. 
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σασα πολιτείαν, οὐκ ἀφίστατο τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ 7. Koi τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας 

Θεοῦ, Ἔχουσα δὲ τὸν ὃ πρὸς Θεὸν αὐτῆς ἔρωτα Θεοτόκου τῶν Τροτασίου. 

θερμότερον, παραδίδωσι τὴν θυγατέρα αὐτῆς γνω- 8. Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ πανευφήμου ἀπο- 

ρίμψ τινὶ γυναικὶ ὀνόματι Σωσάννῃ xoi ἀκού- στόλου Ἰακώβου τοῦ ᾿Αλφαίου. 

5 caca: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνη- 9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας Θεοκτί- 

Matth. 16,24. , σάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ στης τῆς Λεσβίας. Ἥτις ἦν * πόλεως Μιθύμνης ?, 

» καὶ ἀκολουθείτω μοι: » ἐνεδύσατο στολὴν ἀνδρι- τὸν βίον μοναχή. Ἐκ γὰρ νηπίας τῆς ὃ ἡλικίας 

xijv καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὸ τοῦ ὁσίου Βασιανοῦ μονα- δεδομένη ἦν εἰς παρθενῶνα “" εἰς δὲ ὃ τὴν πλησίον 

στήριον ὡς ἐν σχήματι εὐνούχου καὶ συνέβαλλε᾽ ἐλθοῦσα κώμην ἀσπασομένη ὃ τὴν ἰδίαν ἀδελφήν, 

1τ0 τοῖς μοναχοῖς. Ὁ δὲ" Βασιανὸς γνοὺς τῷ πνεύματι ἐν τῇ νυκτὶ δ ἐπιδραμόντες Κρῆτες, ὧν ἡγεῖτο ὁ 

γυναῖκα αὐτὴν εἶναι καὶ παρὰ τοῦ ἀνδρὸς émZn- Νίσιρις *, ἐκεῖ 5 πάντας ἐκείνους κἀκείνην συνέλα- 

τουμένην, πέμπει αὐτὴν εἰς Ἱεροσόλυμα, εἶτα εἰς Bov: καὶ προσορμήσαντες ἕωθεν τῇ νήσῳ ταύτῃ 

Βηρυτόν᾽ καὶ αὖθις ἐλθοῦσαν ἴ εἰς Κωνσταντινού- καὶ προσαγαγόντες τοὺς αἰχμαλώτους, τὰ τιμήματα 

πολιν παραδέχεται καὶ προτρέπει μένειν ἐν ἰδια- διετίθεντο. 'H δὲ Θεοκτίστη λαθοῦσα λάθρα πρὸς 

15 ζούσῃ μονῇ, ἥτις κατ᾽ ἐπώνυμον αὐτῆς μέχρι τοῦ τὴν | ὕλην χωρήσασα ἀνεύρετος ᾿ἦν. Ἔκτοτε οὖν 

νῦν λέγεται" βιώσασα δὲ περὶ τὰ ἑκατὸν ἔτη σχε- ἐκεῖσε μείνασα καὶ λιμῷ καὶ κρύει καὶ καύσων! 

δόν, ἐν εἰρήνῃ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε ὅ, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων ἀγρίοις τρεφομένη καὶ ὑπ᾽ οὐδενὸς ? βλεπομένη 

᾿Ονησιφόρου καὶ Πορφυρίου, Χριστοφόρου διήρκεσεν ἐπὶ τριάκοντα πέντε 12 ἔτη, Θεῷ μόνῳ 

go καὶ Μαύρας, Τιμοθέου καὶ ᾿Αρτέμονος καὶ xoi τῇ πανάγνῳ Θεοτόκῳ προσανέχουσα, Ἐν 

Ναρσῆ. ᾿ 

πολλῷ προσπαλαίσασα, θερμίοις καὶ λαχάνοις 

τούτῳ δὲ τῷ καιρῷ κυνηγός τις θηρεύσας θήραν 

8. Καὶ τοῦ ὁσίου Θεοστηρίκτου μοναχοῦ τοῦ καὶ ἐν τῷ τῆς Θεοτόκου ναῷ εἰσελθὼν. περιτυγχά- 

ἐν Συμβόλοις. v& τὴν ἁγίαν H- ἥτις τὸν ἐπιδοθέντα αὐτῇ παρὰ 

4. Καὶ μνήμη τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου τοῦ τοῦ κυνηγοῦ χιτῶνα ἐπενδυθεῖσα καὶ εἰς ὄψιν 

$5 βασιλέως ἐν τοῖς Ἁγίοις Ἀποστόλοις. αὐτῷ καὶ ὁμιλίαν γενομένη ἅπαντά τε τὰ ἀνωτέρω 

5. Koi τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νόννου, ὃς ῥηθέντα εἰποῦσα καὶ τοῦ θείου σώματος τοῦ 

κατήχησε τὴν ὁσίαν TIehayíav. κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μερίδα κομίσαι αὐτῇ 

6. Καὶ ἀνάμνησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν ἀξιώσασα, ἀπηλλάττοντο ἀλλήλων ἑκάτεροι. Ὧς 

τῷ Παροδεισίῳ πλησίον τοῦ ἁγίου μάρτυρος δὲ πάλιν ὁ ἀνὴρ ἐπανῆκε φέρων τὰ θεῖα μυστήρια 

80 Μωκίου. καὶ αὕτη ἐπευξαμένη μετέλαβεν, εὐχαριστίαν τῷ 

— ὃ τὸ Sa, — ἔρωτι Sa. --- 9? συνέψαλλε Sa. — 9 ὅσιος add. 88. -- 1 Sa, ἐλθοῦσα S. — 9 τελεῖται δὲ κτλ. add. Sa, inter 

Synaxaria selecta. 
9. — 1 ἐκ add. Sa. — 3 Μηθύμνης Sa. — 8 om. Sa. — ὁ τη᾿ bé γενομένη ἔτος ἐξέδραμεν add. Sa, — 9 ἀσπασαμένη 

S. — * αὐτὴ bé νυκτὶ Sa. — ἴ Νίσηρος S, Νήσιρις Sa, Νίσιρις Vila. S. Theoctistae, ap. THEoPmiUM loaxxo, Μνημεῖα 

95 ἁτιολοτγικά,»Ὀ. 7, 11 et deinceps, — 9 Sa, ἐκεῖνος S, — ? ὑπὸ μηδένος Sa. — 19 X καὶ γ΄ Sa, πέντε καὶ τριάκοντα Fita, 
1. c, p. 12. — 1 τῇ ἁγία Sa. 

— F). — Db : mutil. 9. 10. 11. — F:2 ('Ovnowópou xoi Πορφυρίου). --- 10. 2 (Χριστοφόῤου καὶ 

Τιμοθέου καὶ Μαύρας καὶ Ἀρτέμωνος καὶ Ναρσεῖ), --- 8 (Θεοστερίκτου πρεσβυτέρου xoi μοναχοῦ ἐν 

Συμβόλοις τοῦ ᾿Ολύμπου). --- 11. 9. — Fa : 2 (Ὀνησιφόρου καὶ Μαρτυρίου καὶ ΤΠορφυρίου). --- 10. 2 

40 (Χριστοφόρου καὶ Τιμοθέου καὶ Μαύρας καὶ ᾿Αρτέμονος xoi Ναρσῆ). --- 3. 11. 9. — B : 11.12, — 

"Opéorov. — Ba: 11. 12. — Ὀρέστου. --- 9: Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας. Ταύτης ὑπῆρχεν ἡ πατρὶς 

Λέσβος, πόλις Μίθυμνα, ἔχουσα τὸ πολίτευμα μοναδικόν. Αὕτη ἐπὶ νηπίᾳ τῇ ἡλικίᾳ παρὰ τῶν συγ- 

γενῶν ἐδόθη εἰς παρθενῶνα᾽ περιεβάλετο οὖν τὸ μοναχικὸν σχῆμα. Δεκαοκτὼ δὲ γενομένη ἐτῶν εἰς 

τὴν πλησιάζουσαν ἐξέδραμε κώμην, ἀσπασομένη τὴν ἰδίαν ἀδελφήν" Κρῆτες ἐπιδραμόντες τῇ νυκτί, 

45 ὧν ἡγεῖτο ὁ Νήσιρις ἐκεῖνος, πάντας ἐκείνους κἀκείνην συνέλαβον !* ἕωθεν οὖν προσορμήσαντες " τῇ 

νήσῳ ταύτῃ καὶ προσαγαγόντες τοὺς αἰχμαλώτους τὰ τιμήματα διετίθεντο. Ἡ δὲ Θεοκτίστη λάθρα 

πρὸς τὴν ὕλην χωρήσασα ἀνεύρετος fjv: αὕτη οὖν ἔκτοτε ἐκεῖσε μείνασα καὶ λιμῷ καὶ παγετῷ καὶ 

καύσωνι προσπαλαίσασα, θερμίοις καὶ λαχάνοις ἀγρίοις τρεφομένη καὶ ὑπὸ μηδενὸς ὁρωμένη διήρ- 

κεσεν ἐπὶ ἔτη λε΄ Θεῷ μόνῳ προσομιλοῦσα καὶ τῇ πανάγνῳ Θεοτόκῳ. Τοῦ δὲ λε΄ χρόνου τελεσθέντος, 

50 κατά τινα οἰκονομίαν κυνηγός τις θηρεύσας ὃ θήραν εἶτα χωρίσας ἑαυτὸν τῶν ἑταίρων * αὐτοῦ καὶ 

ἀνιχνεύων εἰσῆλθεν ἔν τινι τῆς Θεοτόκου ναῷ ἱστορίας χάριν (ἔρημος γὰρ ἦν ὁ τόπος) καὶ εὐξάμενος 

καὶ μικρὸν ἀνανεύσας εἶδε κατὰ τὸ δεξιὸν τῆς ἁγίας τραπέζης μέρος ὥσπερ κρόκην ὑπ᾽ 9 ἀνέμου ῥιπι- 

ζομένην ἢ ὡς ἱστὸν ἀράχνης" ὡς δὲ προβὰς διαγνῶναι τὸ γινόμενον ἠβουλήθη, ἤκουσε φωνῆς 

λετούσης" « Στῆθι, ἄνθρωπε, καὶ μὴ πλησιάσῃς᾽ αἰσχύνομαι γὰρ γυνὴ οὖσα θεαθῆναί σοι.» Αὐτὸς δὲ 

καταπλαγεὶς καὶ τρόμῳ ληφθεὶς ἐβούλετο φυγεῖν: ἀνωρθοῦντο γὰρ αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς αἱ τρίχες" μόλις 

δὲ εἰς ἑαυτὸν γενόμενος, ἠρώτα, τίς καὶ πόθεν εἴη. Ἧ δέ: « Ῥῖψον, ἔφη, τὸ χιτώνιον, δέομαί σου" καὶ 

» καλυψαμένη λέγειν οὐκ ὀκνήσω.» Ὁ δὲ ποιήσας, ἡ δὲ τοῦτο περιεβάλετο, τῷ σταυρῷ τειχίσασα 

ἐφάνη τῷ κυνηγέτῃ, τὸ μὲν εἶδος γυνὴ τὸ δὲ φαινόμενον ὑπὲρ ἄνθρωπον, ἡ θρὶξ λευκή, πρόσῳπον 

μέλαν, δέρματι μόνῳ συνέχουσα τὴν τῶν ὀστῶν ἁρμονίαν, τὸ δὲ ὅλον ἦν σκιά. Αὕτη ἐξειποῦσα τὰ 

60 ἀνωτέρω λεχθέντα, προσέθηκε καὶ ταῦτα, ἐξειποῦσα τῷ κυνηγέτῃ καὶ ἀξιοῦσα κομίσαι μερίδα τοῦ 

9 El 

1 συνέλαβεν Ba. — ? προσορμήσαντι Ba. — 3 ὑπερεύσας Ba. — ὁ ἑτέρων Ba. — ? ὑπὲρ Ba. 

Nov. 9. 

f. 76. 
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Θεῷ ἀναπέμψασα, αὐτὸς ἀπελθὼν xoi θηρεύσας 

καὶ ταχὺ πάλιν πρὸς τὸ ποθούμενον ἐπανελθών, 

εὗρεν αὐτὴν κειμένην νεκράν, Καὶ ὡς ἦν αὐτῷ 

δυνατὸν ὀρύξας τὴν τῆν καὶ πολλὰ δεηθεὶς κατέ- 

θηκε τὴν μακαρίαν ἐκείνην καὶ ἀξιέπαινον τυναῖκα, 

10. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς 

ἡμῶν Εὐστολίας. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Μαυρικίου, γονέων εὐσεβῶν καὶ τὴν Ρώμην 

οἰκούντων, ἐφ᾽ ἁπαλῇ 1 δὲ τῇ ἡλικίᾳ σεμνείῳ 

γυναικῶν ἑαυτὴν ἐκδοῦσα, νηστείαις καὶ ἀγρυ- 

πνίαις ἐσχόλαζε. Θείῳ δὲ πυρπολουμένη ἔρωτι 

καταλιποῦσα τὴν Ῥώμην, τὴν Κωνσταντινούπολιν 

καταλαμβάνει" καὶ περιελθοῦσα τοὺς σεβασμίους 

οἴκους καὶ τὸν πόθον ἀφοσιωσομένη, Σωπάτραν 

τὴν τοῦ Μαυρικίου θυτατέρα πρὸς τὸν ἐν Bhayép- 

ναῖς τῆς Θεοτόκου ναὸν ἀπιοῦσαν ὁρᾷ᾽ καὶ ἐπεὶ 

ἀρετὴ κρυβῆναι οὐ δύναται, ἱκέτευεν fj Σωπάτρα 

τὴν μακαρίαν Εὐστολίαν ἔχεϊν αὐτὴν μητέρα πνευ- 

ματικὴν καὶ σώματος καὶ ψυχῆς φύλακα" καὶ δὴ 

καταλιποῦσα τὴν βασιλείαν, τὸν μονήρη βίον ὑπέδν 

καὶ πρὸς ἀτῶνας καὶ πόνους ἐχώρησεν. Αἰτησα- 

μένη δὲ τὸν πατέρα καὶ βασιλέα τόπον τινὰ ἐπιτή- 

betoy καὶ δειμαμένη οἶκον εὐκτήριον καὶ οἰκήματα, 

κατασκηνοῖ ἐκεῖσε ἅμα τῇ ἀοιδίμῳ Εὐστολίᾳ" | 

πολλαὶ δὲ πρὸς αὐτὰς φοιτῶσαι παρθένοι εὐσεβεῖς 

σὺν αὐταῖς τὸν σκληρὸν καὶ ἐπίπονον βίον μετήρ- 

χοντο. Ἡ δὲ μακαρία Εὐστολία πλείστοις ἔτεσιν 

ἀτωνισαμένη καὶ πολλοῖς αἰτία σωτηρίας γένο- 

μένη, μετ᾽ εἰρήνης πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε, διά- 

δοχον καταλιποῦσα τὴν μακαρίαν Σωπάτραν τὴν 

βασίλισσαν’ ἥτις τὰ ὅμοια τῇ πνευματικῇ μητρὶ 

ἐπατωνισαμένη καὶ εἰς ἄκραν ἀρετὴν ὁ φθάσασα 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν ?. 

11. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Οὗτος ó ἅγιος 

ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ 1 βασιλέως ἐκ τῆς Θεσσάλονι- 

κέων δρμώμενος. Παραστὰς οὖν τῷ αὐτοῦ βήματι, 

τῷ τοῦ Χριστοῦ πόθῳ πυρωθεὶς ἐφήλατοΞ καὶ λὰξ 

τὴν τράπεζαν πατάξας, ἔνθα αἱ σπονδαὶ τῶν εἰδώ- 

λων ἔκειντο, ταύτας ἀνέτρεψε καὶ ἐξέχεεν. “Ὅθεν ὁ 

βασιλεὺς ἐπὶ τούτῳ ἐκκαυθεὶς τῇ ὀργῇ, τὴν διὰ 

ξίφους αὐτὸν προστάττει ὑπομεῖναι τελευτήν᾽ καὶ 

οὕτως ἀποτμηθείς, τὴν μακαρίαν αὐτοῦ ψυχὴν τῷ 

Θεῷ ἐπαφίησι. 

12. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ᾿ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυ- 

ρος ᾿Αντωνίνου, Οὗτος ἦν ἐκ τῆς δευτέρας τῶν 

Σύρων ἐπαρχίας, λιθοτόμος τὴν τέχνην, ἐκ κώμης 

᾿Αριβαζοῦ, Παραγενόμενος δὲ εἰς τόπον τὸν οὕτω 

λετόμενον Καπρουάγνιδον, καὶ ἐν αὐτῷ τοὺς εἰδω- 

λολάτρας καταλαβὼν ἑορτὴν τοῖς εἰδώλοις τελοῦν- 

τας, τὰ ἐν τῷ ναῷ συνέτριψεν εἴδωλα. Εἴτα 

κρατηθεὶς καὶ τυφθεὶς ἰσχυρῶς, ἀπῆλθεν εἰς Ἀπά- 

pev! τῆς Συρίας" καὶ δεηθεὶς τοῦ ὁσιωτάτου͵ 

ἐπισκόπου λαβεῖν ἐξουσίαν τοῦ κτίσαι ναὸν ἐπ᾽ 

ὀνόματι τῆς ἁγίας Τριάδος, ἤρξατο κτίζειν " ὃ 

μαθόντες οἱ ἐκ τῆς αὐτῆς αὐτῷ χώρας ὄντες 

νυκτὸς ἐπιθέντες" ξίφεσι μεληδὸν αὐτὸν κατέ- 

Kowyay* xoi οὕτως τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. 

10. — ! corr., prius ἁπλῆ Sa. — * ἄκρον ἀρετῆς Sa. — ὅ τελεῖται δὲ κτλ. add. So, inter Synaxaria selecta. 

11.— ! τοῦ add. Sa. — 3 ἐφήλλατο Ba. 

42. — τ Andjiav S, — ? ἐπιθέμενοι αὐτῶ τοῖς Sa. 

τιμίου σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, Ὡς δὲ πάλιν ὁ ἀνὴρ ἐπανῆκε φέρων τὰ θεῖα μυστήρια, αὕτη 

ἐπευξαμένη μετέλαβεν, εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ ἀναπέμψασα. Αὐτὸς δὲ ἀπελθὼν καὶ θηρεύσας καὶ ταχὺ 

πάλιν πρὸς τὸ ποθούμενον ἀνελθών, εὗρεν αὐτὴν κειμένην νεκράν, Καὶ ὡς ἦν δυνατὸν ὀρύξας τὴν τῆν 

καὶ πολλὰ δεηθεὶς κατέθηκε τὴν μακαρίαν ἐκείνην καὶ ἀξιέπαινον τυναῖκα. --- 10: Εὐστολίας. Αὕτη 

ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαυρικίου, τέννημα καὶ θρέμμα τῆς Ῥωμαίων πόλεως τυγχάνουσα καὶ 

τονέων εὐσεβῶν καὶ πιστῶν καὶ ἐν αὐταρκίᾳ βιούντων. Ἥτις ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων νηστείαις καὶ εὐχαῖς 

σχολάζουσα καὶ ἑαυτὴν τῷ Θεῷ προσέχουσα, πάντα καταλιποῦσα évi? σεμνείῳ ἐξέδωκε γυναικῶν 

παρθενίᾳ διαλαμπουσῶν καὶ συναρίθμιος αὐταῖς γενομένη ἐπὶ πλεῖον ἐπηύξησε τοὺς θείους καρπούς" 

αὕτη θείῳ ἔρωτι πυρπολουμένη καὶ μὴ στέτουσα, καταλιποῦσα τὴν Ρωμαίων, τὴν Κωνσταντινούπολιν 

καταλαμβάνει. Καὶ περιερχομένη τοὺς θείους καὶ σεβασμίους οἴκους καὶ μάλιστα τὸν ἐν Βλαχέρναις, ὃν 

κατησπάζετο πόθῳ πολλῷ, μιᾷ τῶν ἡμερῶν τὴν πρὸς τοῦτον τὸν θεῖον νεὼν ἐξανύουσα ὁδὸν παρα- 

σκευῆς ὀψὲ ἐν συντυχίᾳ γίνεται γεάνιδός τινος τοὔνομα Σωπάτρας, ἥτις ἦν θυγάτηρ Μαυρικίου τοῦ 

βασιλέως. Αὕτη περιπλακεῖσα τῇ Εὐστολίᾳ καὶ κατασπαζομένη, ἱκέτευεν ἔχειν αὐτὴν μητέρα πνευμα- 

τικὴν καὶ σώματος καὶ ψυχῆς φύλακα. Καὶ καταλαβ οὔσα τὰ βασίλεια τὸν μονήρη βίον ἐπέβη καὶ πρὸς 

ἀγῶνας καὶ πόνους ἐχώρησε καὶ τῆς μακαρίας Εὐστολίας ἦν ἀχώριστος. Αἰτησαμένη δὲ τόπον và? 

ἐπιτήδειον παρὰ τοῦ ταύτης πατρὸς καὶ βασιλέως καὶ περιποιησαμένη οἴκημά τι, ἐν αὐτῷ κατασκηνοῖ 

ἅμα τῇ ἀοιδίμῳ Εὐστολίᾳ. ἸΤολλαὶ γὰρ πρὸς αὐτὰς φοιτήσασαι παρθένοι εὐσεβεῖς σὺν αὐταῖς τὸν σκλη- 

ρὸν καὶ ἐπίπονον βίον μετήρχοντο. Ἡ δὲ μακαρία Εὐστολία πλείστοις ἔτεσιν ἀτωνισαμένη καὶ πολλοῖς 

αἴτιος σωτηρίας γενομένη μετ᾽ εἰρήνης πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, τὴν τῶν ἰαμάτων χάριν παρὰ Θεοῦ 

λαβοῦσα καὶ πᾶσι τοῖς χρηζουσι παρεχομένη, διάδοχον καταλιποῦσα τὴν μακαρίαν Σωπάτραν τὴν βασί- 

λισσαν᾽ ἥτις τὰ ὅμοια τῇ πνευματικῇ μητρὶ ἀγωνισαμένη καὶ εἰς ἄκραν ἀρετῆς φθάσασα πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. --- T: 1.— αν 1 1. 6. 7. 10. 8. 2 (... Μαύρου ...). — 3.11. — 0 : 1. 9. 10. — €: 1 (diem men- 

sis 9 manus recens seripsit). — 10. (it.). — 8. 2 (om. Μαύρας, Τιμοθέου). --- 3. 4. 11. — Cb : 10. 8. 2. 

3.4.11. — Qe: 10. 8.2.8. & 11. — Cd : 10. 8. 2. 3. 4.11. — M: 1. 9. 10. 12, 2 (Χριστοφόρος 

καὶ Μαῦρο). — Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ διὰ τὸ βραχὺ τῆς ἡλικίας μετονομασθεὶς Κολοβὸς ἐν εἰρήνῃ t. — 

Ὃ ὅσιος Ἑλλάδιος ἐν εἰρήνῃ τ. — Mv :2 (Ὀνησιφόρου καὶ Πορφυρίου). — i. 9. 10: — 2 (Xptoro- . 

φόρος καὶ Maüpa). — Ἰωάννης. — Ἑλλάδιος 7. — Mr : 2 (Ὀνησιφόρου xoi Πορφυρίου). --- 1. 9. 

-ἰ δὲν Ba. — * ἐπί τινα adil. Ba, — 5 qwopévi] Ba. — 9 Ἑλάδιος M, Mv. 
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ΜΗΝΙ Τῷ 

1. "Ἄθλησις τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν 

ἑβδομήκοντα, Ὀλυμπᾶ, Ῥοδίωνος, Σωσιπά- 

. tpou, Τερτίου " Ἐράστου καὶ Κουάρτου. 

Rom. 16, 21. 

ic. 

10 

Rom. 16, 22. 

E 

Rom. 16, 24. 

Rom. 16, 24. 

20 

30 

40 

45 

$0 

Τούτων τῶν. ἁγίων ἀποστόλων ? ὁ μὲν Ὀλυμπᾶς 

καὶ Ῥοδίων ἀκολουθοῦντες τῷ ἁγίῳ ἀποστόλῳ 

ἸΤέτρῳ ἀμφότεροι ἐν Ῥώμῃ τῇ πόλει ὃ ὑπὸ Νέρω- 

vog τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Ὁ δὲ Σωσίπατρος, 

οὗτινος ἐν τῇ πρὸς | Ῥωμαίους ἐπιστολῇ ὃ ἅτιος 

ἀπόστολος μέμνηται Παῦλος, ἐπίσκοπος Ἰκονίου 

γενόμενος, ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη. Ὁ δὲ Τέρτιος, ὁ 

καὶ τὴν πρὸς Ῥωμαίους γράψας ἐπιστολὴν ὑπὸ 

τοῦ ἁτίου ΤἸΤαύλου ἐκδοθεῖσαν, μετὰ Σωσίπατρον 

δεύτερος ἐπίσκοπος "Ikovíou γενόμενος, πρὸς ὁ 

Κύριον ἐξεδήμησε. Ὁ δὲ Ἔραστος, οὗ καὶ αὐτοῦ 

ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιστολῇ μέμνηται ὁ ἅτιος ΤΤαῦλος, 

οἰκονόμος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας γεγονὼς 

καὶ μετὰ ταῦτα ἐπίσκοπος ἸΤανεόδος, ἐν εἰρήνῃ 

ἐτελειώθη. Ὁ δὲ Κούαρτος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως 

Βηρυτοῦ γενόμενος καὶ πολλὰ παθὼν ὑπὲρ τῆς 

AYTQ:l'. 

εὐσεβείας καὶ πλείστους τῶν ἑλλήνων ἐπιστρέψας 

ἐπὶ τὸν Κύριον, τέλει 5 τοῦ βίου ἐχρήσατο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ὀρέστου τοῦ ἐν τῇ Βάτῳ. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ τῆς 

πόλεως Τυάνων 1, ἤθλησεν δὲ ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξίμου ἄρχοντος Καππαδοκίας. 

Διὰ τοῦν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν παραστὰς τῷ 

ἄρχοντι, ῥάβδοις τύπτεται κατὰ τοῦ νώτου καὶ τῆς 

ταστρὸς καὶ ὀβελίσκοις πεπυρωμένοις τὰ νῶτα 

διακαίεται καὶ ἅλμῃ σὺν ὄξει τὰς πληγὰς ἀνατρί- 

βεται καὶ ἐν τῷ ναῷ ἀχθεὶς εὐχῇ μόνῃ καταβάλλει 

τὰ εἴδωλα καὶ ἑπταημέρῳ ? λιμῷ παραδίδοται καὶ 

ἥλοις τοὺς πόδας καὶ τὰς πλευρὰς διαπείρεται καὶ 

ἵππῳ ἀγρίῳ προσδεθεὶς ἐλαύνεται μίλια κδ΄ κατὰ 

πετρῶν καὶ δυσβάτων τόπων᾽ xoi καταφθαρεὶς τὰ 

μέλη καὶ τὰ ὀστᾶ συντριβεὶς τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ 

ἀπέδωκε" τὸ δὲ περίλοιπον 5 αὐτοῦ σῶμα τῷ 

ποταμῷ ἐναπερρίφη *. 

8. Τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

1. — τ om, in lemmate Sa, — ? τῶν ἁγίων ἀποστόλων om. Sa, —* τῇ πόλει om. Sa. — * corr. ín marg. Sa. — 5 Sa, 

τέλος S. ] 

2. — τχῴρας Καππαδοκίας add. Sa. — ? ἑπτὰ ἡμέρας Sa. — ὃ περίλειπον S, λοιπὸν Sa. — * τελεῖται bé κτλ, add. Sa. 

inter Synaxaria selecta. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 9. add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ “σύναξις ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ τῷ ὄντι 

πλησίον τοῦ Λεομακελλίου, — 3.4.5.6. — H : Ἀντωνίου (Nov. 913). — P : Ἀντωνίου, — 6 (om. 

Ὀρέστου). ---- Μνήμη Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου βασιλέως (Nov. 95). — 2. — Da: ᾿Αντωνίου. --- 3. — 

Θεοδώρου ἡγουμένου μονῆς τῶν Στουδίου (Nov. 11? — Ba). — Db :2. — Ἀντωνίου. — 3. — Μηνᾷ 

(Nov. 112). — Βίκτωρος. — Στεφανίδος. --- Βικεντίου (Nov. 117). -- F:1. 2: Ὀρέστου τοῦ ἐν τῇ 

Βάτῳ. Ὃς ἤθλησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξίμου ἄρχοντος Καππαδοκίας. Οὗτος ὁ ἅγιος 

Καππαδόκης ὧν τὸ γένος, τὴν πίστιν χριστιανός, τὴν ἐπιστήμην ἰατρός, παραστὰς Μαξίμῳ τῷ ἄρχοντι 

ῥάβδοις τύπτεται σφοδρῶς κατὰ τοῦ νώτου καὶ τῆς γαστρός, εἶτα ὀβελίσκοις πετυρακτωμένοις τὸν 

γῶτον κατακαίεται καὶ ἅλμῃ σὺν ὄξει δριμυτάτῳ τὰς πληγὰς ἀνατρίβεται" ἔπειτα βίᾳ ἀχθεὶς ἐν τῷ ναῷ 

ὡς προσκυνήσων, διὰ μόνης προσευχῆς καταβάλλει τὰ εἴδωλα. Διὸ καὶ λιμῷ παραδίδοται ἡμέρας ἑπτά" 

μετὰ ταῦτα ἑλκυσθεὶς ἥλοις τοὺς πόδας koi τὰς πλευρὰς διαπερονᾶται καὶ ἵππῳ ἀγρίῳ προσδεθεὶς 

ἐλαύνεται μίλια b^ κατὰ πετρῶν xci δυσβάτων τόπων' καὶ καταφθαρεὶς τὰ μέλη καὶ τὰ ὀστᾶ καταθραυ- 

σθεὶς. τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέδωκεν. Τὸ δὲ περίλοιπον αὐτοῦ σῶμα τῷ ποταμῷ ἐναπερρίφη. --- 6 (om. 

᾿Ορέστου). — Θεοδοσίου. --- ᾿Αντωνίου. --- 8, — Fa : 1. 2,6 (Ἥραιος καὶ Καλλιοπή), --- Θεοδοσίου, --- 

᾿Αντωνίου. — 3, — B : 1. — Ba : 1. — Μαρτίνου ἐπισκόπου Φραγτίας (Nov. 128), — T 1 

9. — L: ᾿Αντωνίνου, — 6, --- Θεοδώρου ὁμολογητοῦ τῶν Στουδίων (Nov. 11?) — O : Τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ἡμῶν “Νείλου (Nov. 127), — G : "Avruvivov. — 6. 2. 1. 5 (Τιμοθέου xoi Μαύρας (cf. 

Nor. 95. Cb:8. ᾿Αντωνίνου, --- 6. 2, 1. Ce : "Avruvivou. — 6.2. 1. 5 (T; X. M). — Qd: 

Ἀντωνίνου. Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς Ἀντωνῖνος ὑπῆρχεν ἐκ τῆς τῶν Σύρων χώρας, λιθοτόμος τὴν 

τέχνην᾽ ἰδὼν δὲ τοὺς ἕλληνας ἀπερχομένους εἰς τὸν ναὸν τῶν εἰδώλων καὶ θύοντας * τοῖς ξοάνοις, 

παρήνεσεν αὐτοῖς ἀποστῆναι αὐτῶν. Ὥς δὲ οὐκ εἰσηκούσθη, λυπηθεὶς ἀνεχώρησεν εἰς ἔρημον τόπον 

καὶ εὑρίσκει δοῦλον τοῦ Θεοῦ ἀναχωρητὴν ὀνόματι Θεότιμον, μεθ᾽ οὗ συνδιατρίψας ἔτη δύο καὶ λαβὼν 

τὰς εὐχὰς αὐτοῦ, κατῆλθε πάλιν πρὸς τὸν πεπλανημένον λαὸν τοῦ χωρίου αὐτοῦ" καὶ εὑρὼν τοὺς 

ἕλληνας ἑορτὴν ἐπιτελοῦντας τοῖς δαίμοσι; συνέτριψε πάντα τὰ εἴδωλα: εἶτα κρατηθεὶς καὶ τυφθεὶς 

ἰσχυρῶς, ἀπῆλθεν εἰς ᾿Απάμειαν“τῆς Συρίας καὶ δεηθεὶς τοῦ ὁσιωτάτου μητροπολίτου λαβεῖν ἐξουσίαν 

τοῦ κτίσαι ναὸν τῆς ἁγίας Τριάδος ἤρξατο κτίζειν. Καὶ τοῦτο μαθόντες oí συγχωρῖται αὐτοῦ, νυκτὸς 

ἐπιθέντες τοῖς ξίφεσι μεληδὸν κατέκοψαν᾽ καὶ οὕτως παρέδωκε τὸ πνεῦμα. --- 6. 9. 1. 5 : Τιμοθέου καὶ 

Μαύρας. Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ κώμης ἸΠαναπέων, ἀναγνώστης τὴν τάξιν, διδάσκων δὲ τὴν εὐσέβειαν 

καὶ τὸν Χριστὸν κηρύττων Θεόν, κρατηθεὶς προσήχθη ᾿Αριανῷ τῷ τῆς Θηβαΐδος ἄρχοντι, γάμῳ ὃ προσο- 

μιλήσας’ καὶ ἀναγκασθεὶς θῦσαι τοῖς εἰδώλοις καὶ μὴ πεισθεὶς σίδηρα πεπυρωμένα εἰς τὰ ὦτα δέχεται 

καὶ ἐκ τῆς σφοδροτάτης ἀτμίδος καὶ τοῦ καπνοῦ αἱ κόραι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ἐκπεπηδήκασιν. Καὶ 

τότε δεσμεῖται τοὺς ἀστραγάλους καὶ “τὰς χεῖρας ὀπίσω καὶ δέχεται χαμὸν κατὰ τοῦ στόματος καὶ 

κρεμᾶται ἐπὶ κεφαλῆς. Ὡς δὲ ηὐχαρίστει, κελεύει ὁ ἡγεμὼν ἐναχθῆναι τὴν τυναῖκα αὐτοῦ Μαύραν καὶ 

λέγει αὐτῇ" « Εἰ μὴ βούλει παθεῖν τὰ ὅμοια, προσελθοῦσα πεῖσον τὸν ἄνδρα σου ἵνα μὴ κακῶς 

! θύοντα Cb. --- ? supplev. c. üpvi. 

Nov.. 10. 

Nov. 10. 



Nov. 10. 
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Nov. 
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11. 
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ἡμῶν Μαρτίνου ἐπισκόπου Tapaxiyng?. Οὗτος 

ὑπῆρχεν ἀπὸ Xofapiac? τῆς TTavvovíac?, ἐπίσημος 

τὸ γένος καὶ παρὰ τοῖς Ἰλλυριοῖς μέγας τνωριζό- 

μένος, ἀποστολικοῦ ἐμπρέπων ἀξιώματος" ἐπιβου- 

λευθεὶς δὲ παρὰ τῶν τὰ ᾿Αρείου φρονούντων καὶ 

πολλάκις δημοσίᾳ τυφθεὶς ἀπηλάθη᾽ καὶ εἰς Μεδιό- 

λανα ἀνελθὼν τὰ αὐτὰ πέπονθεν ὑπὸ Αὐξεντίου 

ἐπισκόπου, ᾿Αρειανοῦ καὶ αὐτοῦ ὑπάρχοντος" ὅθεν 

ἀναγκασθεὶς Γαλλαρίαν" τὴν νῆσον καταλαμβάνει, 

ἔρημον οὖσαν καὶ ἀοίκητον, τῷ Τυρρηνικῷ ὅ πελά- 

ye ἐγγίζουσαν, ῥίζαις μόναις ὁ βοτανῶν ἀρκούμε- 

vog: ὅθεν ὕστερον καὶ ἐπισκοπεῖν * ἐπετράπη τὴν 

ἐν Ταρακίναις ἐκκλησίαν. Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ τῇ 

ἑνὶ περιβολαίιν σκέπεσθαι καὶ ῥιγῶντα ἕτερον 

θεάσασθαι, τοῦτο ἀπὸ τῶν γογάτων διακόπτειν καὶ 

τῷ δεομένῳ ἐπιδιδόναι. ᾿Αλλὰ καὶ νεκρὸν ἰδὼν 15 

ἐκκομιζόμενόν ποτε, ἐπεὶ συκοφάντης τις θάπτε- 

σθαι αὐτὸν οὐ συνεχώρει λέγων χρεωστεῖσθαι παρ᾽ 

αὐτοῦ τριακοσίους χρυσίνους, ἐκεῖνον μὲν ἀνέστη- 

σεν, τοῦτον δὲ ψεύστην ἐλεγχθέντα ἀποθανεῖν ἀντ᾽ 

αὐτοῦ ἐκέλευσεν. Οὕτως οὖν θεαρέστως καὶ ἐπὶ 

τοιούτοις θαύμασι βιώσας, ἐν εἰρήνῃ. ἐκοιμήθη. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Ἐφραϊμ τοῦ ὁμολοτγητοῦ, ἐπισκόπου Οὐνίας. 

5. Καὶ μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν  Μαύ- 

ρας. 

φιλοπτωχείᾳ ἐξήστραψεν, ὥστε πρώην μὲν πάντα 6. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Νηρέως, 

πένησι διαδιδόναι, μετὰ δὲ ταῦτα, εἰ τύχοι [αὐτῷ Καλλιοπίου καὶ ᾿Ορέστου. 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΥ̓ΤΩ ΙΑ΄. 

1. ᾿Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Μηνᾶ, τίας. Γνωσθεὶς δὲ χριστιανὸς εἶναι, τύπτεται σφο- 

Βίκτωρος καὶ Bikevríou. Τούτων ὁ μὲν. ἅγιος δρῶς καὶ ξέεται καὶ μετὰ ταῦτα πυρὶ καταφλέγεται 

μεγαλομάρτυς Μηνᾶς ὑπῆρχεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ καὶ σύρεται ἐπάνω τριβόλων ὀξέων" εἶτα τὴν διὰ 

βασιλέως ἐκ τῆς Αἰγύπτου! χώρας, στρατιώτης ὧν ἔίφους ᾿δέχεται τελευτήν. Ὁ δὲ ἅγιος Βίκτωρ 

100 νουμέρου τῶν λεγομένων Ρουτιλιακῶν 5 ὑπὸ ὑπῆρχεν ἐπὶ Ἀντωνίνου βασιλέως καὶ Σεβαστιανοῦ 

᾿Αρτυρίσκον ἡγεμόνα, ἐν Κοτυαείῳ πόλει ὃ Φρυ- δουκὸς ἐν Ἰταλίᾳ’ κρατηθεὶς δὲ καὶ ἀναγκασθεὶς 

8. — 1 8, Se, etceleri omnes. — ? Σαμαρείας S, Sa. — ? ΤΤανονίας S. — * S, Sa, Gallinaria insula, Vita S. Martini, 6. — 

5 τυραννικῶ Sa. — 5 μόνες S, μόνον Sa. — 7 ἐπισκοπὴν S, — ὃ διαδοῦναι Sa, — ? el τύχη S, Sa. — 1? εἰδὸν S. 

5. — τἡμῶν μητρὸς Sa. 
1. --τ τῆς τῶν Αἰγυπτίων Sa, — ? Ῥουτηλιακῶν S. — 3 τῆς add. Sa. 

» ἀποθάνῃ.» Ταῦτα εἰπὼν παρέπεισεν αὐτὴν καὶ ἀπῆλθεν. Ὡς δὲ ἤρξατο fj Μαύρα λέγειν τῷ ἁγίῳ 

τοὺς λόγους τοῦ τυράννου, διεπρίετο à Τιμόθεος καὶ βδελυξάμενος αὐτὴν εἶπεν" «" Ovtug ἐκ τοῦ οἴκου 

» ἐξερχομένὴ τὸν διάβολον μετὰ σοῦ παρέλαβες οὐκ αἰσθάνῃ ἣ ἀθλία, τί μοι συμβουλεύῃ΄ ἀνθ᾽ ὧν ἔδει 

» καὶ σὲ ὑπὲρ Χριστοῦ ἀποθανεῖν, ἵνα σὺν ἐμοὶ ζήσης; ». Ἢ δὲ ἀνανήψασα, τρέχει καὶ λέγει τῷ 

τυράννῳ « Πρόσθες κἀμέ, τύραννε, τῷ ἀνδρί μου, κἀγὼ χριστιανή εἰμι καὶ σὺν αὐτῷ πιστεύω τῷ 

» Χριστῷ,» Κελεύει οὖν τὰς τρίχας τῆς «κεφαλῆς ἐκτῖλαι καὶ τοὺς δακτύλους τῶν χειρῶν ἐκκοπῆναι 

καὶ εἰς λέβητα κοχλάζοντα ἐμβληθῆναι. Ὡς δὲ ἐώρα αὐτὴν μὴ καιομένην, νομίσας μὴ καλῶς ὑποκαῆναι 

τὸν λέβητα, προσελθὼν λέτει᾽ « Ῥᾶνόν μοι ἐξ αὐτοῦ κατὰ χειρῶν.» Ἡ δὲ ἐπέχεε καὶ εὐθέως ἀπεδάρῃ 

τὸ δέρμα. Ὀρτισθεὶς δὲ προστάττει ἀνθράκων πληρωθῆναι τὸ στόμα. ᾿Απορῶν δὲ ἐπὶ τῇ ὑπομονῇ τῶν 

ἁγίων, ἐκέλευσεν αὐτοὺς σταυρωθῆναι ἀπέναντι ἀλλήλων" καὶ διεκαρτέρησαν ἐπὶ τὸν σταυρὸν ζῶντες 

μέχρις ἡμερῶν ἐννέα. Οὐ γὰρ ἄλλο τι ἐποίησεν αὐτοῖς πρὸς τὸ τάχιον ἀποθανεῖν, ἀλλ᾽ ἢ μόνον προσέ- 

bucev: ἕως οὖν ἠδύναντο λαλεῖν, ἀλλήλους παρεθάρρυνον. Τότε δὴ λέγεται τὴν Μαύραν ἐξειπεῖν τῷ 

Τιμοθέῳ πειρασθεῖσαν᾽ « Εὔξωι ὑπὲρ ἐμοῦ, κύριέ μου, ὅτι ὁ διάβολος λογισμοῖς ἐκθλίβει με.» Ὃ δὲ 

σὺν δάκρυσιν εὐξάμενος, ἠλευθέρωσεν αὐτὴν τοῦ λογισμοῦ, Ἡνίκα δὲ ἐκλείποντες οὐκ ἠδύναντο 

λαλεῖν, κατὰ διάνοιαν προσηύχοντο, παρεστώτων καὶ τῆς μητρὸς τῆς. Μαύρας καὶ τοῦ πατρὸς Τιμοθέου 

πρεσβυτέρου ὄντος καὶ κλαίοντος᾽ καὶ οὕτως ἐτελειώθησαν. --- M : 2, — ᾿Ονησιφόρου xoi Πορφυρίου 

(Nov. 99). — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀοιδίμου Λαζάρου. — Θεοστερίκτου (Nov. 95). — Νόννου 

(Nov. 95). — 1 (om. Τερτίου). — 3, — Τοῦ ἁγίου iepouáprupog Μίλου (Nov. 13*). — Mv:2. — 

Θεοστερίκτου. --- Νόνου. — 1 (om. Tepríou). — 3. --- Μίλου, — KaMuoníou, Νίρου καὶ "Qpíovoc. — 

Mr:1.2. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.9. — H : 1, — Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας (Nov. 127). — 

9, — P:1.— Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας. 9. Da:1(-F) Db:2,—F:1: 

Μηνᾷ. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, χώρας Αἰγυπτίων * ὁρμώμενος. Ἐστρατεύετο δὲ 

ἐν τοῖς νουμέροις τοῖς λετομένοις Ῥουτιλιακοῖς 5 ὑπὸ ᾿Αργυρίσκῷ ἡγεμόνι ἐν τῷ Κοτυαείῳ Φρυγίας 

Σαλουταρίας ἢ, Μὴ ἀνεχόμενος δὲ καθορᾶν τὴν τῶν εἰδώλων πλάνην παρρησιαζομένην, εἰς τὸ ὄρος 

ἀνῆλθεν νηστείαις αὑτὸν καθαίρων καὶ προσευχαῖς. Ἱκανῶς δὲ στομώσος. ἑαυτὸν καὶ τῷ θείῳ πόθῳ 

τὴν ψυχὴν ἀναφλέξας, κατελθὼν ἐκ τοῦ ὄρους καὶ στὰς ἐν μέσῳ τῶν εἰδωλολατρῶν, τὸν Χριστὸν 

ἀνεκήρυττεν’ ὅθεν αἰκισθεὶς καὶ τριχίνοις ὑφάσμασι τὰς σάρκας καταξανθεὶς καὶ καυτῆρσι mpocopt- 

λήσας πυρὸς καὶ τριβόλοις, ἐν τῷ ἀφειδῶς κατὰ τῆς ἕλκεσθαι ἅπαν τὸ σῶμα διαλωβηθείς, τὴν διὰ 

ξίφους ἐδέξατο τελευτήν. — Βίκτωρος. Οὗτος ἤθλησεν ἐπὶ ᾿Αντωνίνου * βασιλέως Ῥωμαίων. καὶ 

Σεβαστιωνοῦ δουκὸς ἐν τῇ Ἰταλίᾳ. ᾿Αναϊκασθεὶς τὰρ τὸν Χριστὸν ἀρνήσασθαι καὶ μὴ πεισθείς, πρῶτον 

1 Ἐγυπτίων F. — "'Ρουταλιακοῖς F. — ? ἀλουταρίας F. — Ἀντωνίου F. 
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ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν καὶ μὴ πεισθεὶς é£op- 

θροῦται τοὺς δακτύλους καὶ BdAkerot εἰς κάμινον" 

εἶτα ποτίζεται δηλητήριον φάρμακον παρὰ μάγου 

καὶ μηδὲν ἀδικηθεὶς ποιεῖ τὸν μάγον χριστιανόν᾽ 

ὀρυχϑεὶς δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τὴν κεφαλὴν ἀπο- 

τέμνεται. Ἡ δὲ ἁγία Στεφανὶς ὁρῶσα τοῦτα καὶ 

μακαρίσασα τὸν. ἅγιον ἐκρατήθη. καὶ δεθεῖσα δυσὶ 

φοίνιξιν ἐπικλιθεῖσιν ἀλλήλοις, εἶτα ἀπολυθεῖσι, 

διεμερίσθη εἰς δύο, Ὁ . δὲ ἅγιος Βικέντιος κατ᾽ 

αὐτὴν τὴν ἡμέραν κρατηθεὶς ὡς χριστιανὸς ἐν 

Αὐγουστίᾳ τῇ πόλει παρὰ τοῦ τῆς αὐτῆς πόλεως 

ἄρχοντος, τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. Τελεῖται δὲ fi 

σύναξις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μηνᾶ 5 ἐν τῷ μαρτυ- 

ρείῳ αὐτοῦ τῷ ὄντι πλησίον τῆς ᾿Ακροπόλεως" f. 

δὲ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βίκτωρος καὶ Βικεντίου ἐν 

τῷ μαρτυρείψ αὐτῶν τῷ ὄντι ἐν τῷ Γαϊτανῷ. 

| 9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Θεοδώρου ἡτουμένου * 

τῶν Στουδίου, Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κων- 

σταντίνου τοῦ Καβαλλίνου 3 ἐν Κωνσταντινουπόλει 

γεννηθείς ὅ; πᾶσαν δὲ γνῶσιν τῶν μαθημάτων 

ἐκμαθών, ἐπὶ τῆς βασιλείας Εἰρήνης τῆς εὐσεβε- 

στάτης, εἰκοσιδύο ἐτῶν ὑπάρχων, ἀπελθὼν ἐν τῇ 

Σακουδίωνος μονῇ ὑπὸ τοῦ θείου αὐτοῦ Πλάτω- 

— 4 supra. lin. corr. Sa. — 5 fj τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μηνᾶ σύναξις Sa. 

2. — τ μονῆς add. Sa. — ? Καβαλίνου S, Sa. — 3 καὶ τραφεὶς add. Sa. 

θλάττεται τοὺς δακτύλους, ἕως οὗ ἐξαρθρωθέντες τῆς δορᾶς ὃ ἐξεπήδησαν᾽ εἶτα εἰς κάμινον ἐμβάλλεται 

ἐκκαυθεῖσαν ? καὶ διαρκέσας ἐν αὐτῇ ἡμέρας γ΄, ἐξῆλθεν ἀβλαβήξ᾽ καὶ μετὰ ταῦτα Τ. δηλητήρια φάρμακα 

πιεῖν ἀναγκάζεται, ἃ καὶ σφραγίσας ἀπέδειξεν ἀνενέργητα, ὡς ἐν τούτῳ καταπλαγέντα τὸν ταῦτα 

κατασκευάσαντα προσελθεῖν τῷ Χριστῷ μετὰ ταῦτα ἐκσπᾶται τὰ νεῦρα καὶ ἐκπυρωθέντι ἐλαίῳ 

ἐπιχέεται, Καὶ ἀναρτηθεὶς λαμπάσι καταφλέγεται καὶ κονίαν μετ’ ὄξους ἀναγκάζεται δέξασθαι τῷ 

στόματι καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττεται, κατὰ κεφαλῆς κρεμᾶται ἐπὶ ἡμέραις pii εἶτα τὴν δορὰν 

ἀφαιρεῖται καὶ τότε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τῷ Θεῷ παρατίθεται. --- Στεφανίδος. Αὕτη στρατευομένου 

τινὸς ὑπάρχουσα γαμετὴ καὶ τὸν Χριστὸν ἄνωθεν σεβομένη, ἀποβαλοῦσα δὲ τὸν ἄνδρα ἑξκαιδεκαετὴς 

καὶ ἐν μονώσει καὶ χηρείᾳ διάγουσα, ἐν τῷ βλέπειν τὸν ἅγιον Βίκτωρα τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον πάσχοντα 

ἐμακάριζεν αὐτόν, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς δύο στεφάνους ὁρῶσα φερομένους ἐξ οὐρανοῦ, ὧν ὁ μείζων 
ἡτοίμαστο τῷ μακαρίῳ Βίκτωρι 5, ΤΙροσαχθεῖσα δὲ τῷ ἡγεμόνι καὶ τὸν Χριστὸν Θεὸν xoi ποιητὴν 
πάντων ὁμολογήσασα, ἐκταθεῖσα τὰς χεῖρας δύο φοίνιξι βίᾳ καμφθεῖσι προσεδέθη" ὧν ἀφεθέντων καὶ 
πρὸς τὴν ἰδίαν ἀποκλινάντων ὁρμήν, αὐτὴ διαιρεῖται καὶ εἰς δύο μερίζεται τμήματα, καὶ οὕτως τὴν 
ψυχὴν Θεῷ ἀποδίδωσιν. — Βικεντίου διακόνου καὶ Οὐαλλερίου ἐπισκόπου. Οὗτοι ἐν Αὐτουστίᾳ 
πόλει τῆς Ἱσπανίας ὑπάρχοντες, ἤχθησαν παρὰ τὸ βῆμα Δατιανοῦ τοῦ ἄρχοντος" ὃς παραυτίκα καὶ 
σὺν πολλῇ τῇ ὕβρει ἐκέλευσεν αὐτοὺς εἰς πόλιν Βαλεντίαν 19 σιδηρωθέντας ἀπαχθῆναι καὶ ζοφώδει καὶ 
δυσωδεστάτῃ φρουρᾷ καθειρχθῆναι, Μετὰ δέ τινας ἡμέρας ἐξαταγὼν τὸν Βικέντιον, «κελεύει ξέεσθαι" 
καὶ εὐθὺς ἀναρτηθεὶς ἐπὶ τοσοῦτον ξέεται, ὥστε τὴν τῶν σπλάγχνων διάπλασιν φανῆναι" εἶτα σταυρῷ 
καταπήγνυται κἀκεῖ προσηλωθεὶς ἀκινητί, κατὰ μέλος αἰκίζεται" εἶτα ἐκεῖθεν ἀποσπασθείς, στρεβλοῦται 
καὶ μαστίζεται καὶ τὰς πλευρὰς κατακαίεται. Ἔξαρθρος δὲ γενόμενος, ῥάβδους σιδηρᾶς πυρωθείσας 
καὶ φλογιζούσας δέχεται ἐπὶ τοῦ στήθους, ἕως οὗ διετάκη σχεδὸν ἅπαν αὐτοῦ τὸ σῶμα. Μετὰ ταῦτα 
ἀπορρίπτεται ἐν εἱρκτῇ, ὅτε θείας καὶ ἀγγελικῆς ὄψεως καταξιωθεὶς τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. --- 
2: Θεοδώρου ἡγουμένου τῶν Στοὐδίων. Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Θεόδωρος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς 
βασιλείας τοῦ ἀσεβεστάτου Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, γονέων εὐσεβῶν Φωτινοῦ xoi Θεοκτίστης. 
Οὗτος ἐκ παιδὸς τοῖς τῶν γραμμάτων ἐνασχοληϑεὶς Τὶ προσάτεται τέχναις" καὶ προβὰς τῇ ἡλικίᾳ 
διαμείβει γραμματικήν, φιλοσοφίαν καὶ ῥητορικὴν καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πᾶν κάλλος φράσεως ἀπηνθήσατο. 
Ἐπεὶ οὖν ἐκ μέσου ἐγένοντο οἱ ἀσεβέστατοι Λέων 12 τε καὶ Κωνσταντῖνος, ἐξήγειρεν ὁ Θεὸς κέρας 
σωτηρίας τῇ ἐκκλησίᾳ τὴν φερώνυμον καὶ ἀείμνηστον Εἰρήνην, λόγψ καὶ ἔργῳ καταυγάσασαν τὰ 
πέρατα, καὶ μάλιστα τότε τοῦ θεολήπτου Ταρασίου καὶ ἱεράρχου καλῶς ἰθύναντος τοὺς τῆς ἐκκλησίας 
οἴακας, ὅτε καὶ ὁ μακάριος Θεόδωρος τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα παρὰ τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως δέχεται, 
περισσῶς ἐκτήκων ἕαυτοῦ. νηστείᾳ τὴν -σάρκα καὶ τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν, Τῷ δὲ τριακοστῷ 

«πέμπτῳ χρόνῳ τῆς αὐτοῦ ἡλικίας, τοῦ ὁσίου Πλάτωνος πρὸς τὴν ἡγουμενείαν δυσχεραίνοντος, 

$0 

EJ 

60 

Θεόδωρος ταύτην ὑποδέχεται, καὶ αὖθις ὁ τῶν χριστιανῶν ἀντίπαλος διάβολος ἀναρριπίζει φλόγα κατὰ 
τῆς ἐκκλησίας, Καὶ γὰρ ὁ τῆς Εἰρήνης υἱὸς Κωνσταντῖνος ὁ ἀπαίδευτος καὶ μωρός, ἀθετήσας τὴν πρώην 

γαμετὴν καὶ βίᾳ ἀποκείρας, ἑτέραν ἠγάγετο᾽' διὸ «679» τε πατριάρχης καὶ ὁ μέγας οὗτος ἀπωθοῦνται 
αὐτὸν ὡς μοιχόν. Ὁ δὲ ἀποστείλας εἰς τὴν μονήν, μάστιξι σφοδροτάταις αἰκισάμενος 1* τὸν ἀθλητὴν 
μεθ᾽ ἑτέρων τριῶν ἀδελφῶν ἐν τῇ Θεσσαλονικέων ἐξορίζει, Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ καὶ ὁ μοιχὸς οὗτος 
ἐπανάστασιν ὑποστὰς 15 παρὰ τῶν ἰδίων στρατιωτῶν, ὀμφοτέρων τῶν ὀφθαλμιῶν στερεῖται καὶ τῆς 
βασιλείας ἐκρίπτεται. Ἧ δὲ τούτου μήτηρ τῆς βασιλείας ἐγκρατὴς γεναμένη, τὸν ἐν ἐξορίᾳ ἀνακαλεῖται 
Θεόδωρον, καὶ ἐπανελθὼν ἑνοῦται τῷ πατριάρχῃ Ταρασίῳ, τοῦ Ἰωσὴφ τῆς ἀρχῆς ἀπελαθέντος. Τοῦ δὲ 

Νικηφόρου τῆς βασιλείας δραξαμένου, πάλιν ἐξορίᾳ παραπέμπεται Θεόδωρος ὡς μὴ δεχόμενος τὸν 
ἀπωσθέντα. Ἰωσὴφ τῆς πατριαρχείας μετὰ τελευτὴν Ταρασίου" εἶτα τοῦ Νικηφόρου πτῶμα χαλεπὸν 
πεπτωκότος ἐν Βουλγαρίᾳ, διαδέχεται Μιχαὴλ τὴν βασιλείαν. Ὃς πάντας τοὺς 75 ἐν ἐξορίᾳ ἀνεκαλέσατο 
καὶ τὸν μέγαν Θεόδιυρον. Ἡσυχίαν οὖν τῶν πραγμάτων ἐχόντων, Λέων 99, τῆς ἐκ τῶν ᾿Αρμενίων φυλῆς 

—5 : δωρρᾶς F. — δ ἐγκαυθήσαν F. — ἴ ταῦτι F, -- 8 Βίκτωρει F. — 9 αὖ αὐτοὺς Ε΄ — 1? Βαλλεντίαν F, — 11 ἐνασχολίσθαι - Aéov F. — 1? «m. F, — ἡ αἰκίσα F, — τὸ ὑπὸ τὰς Εἰ, — 16 πάντα τοῦ F. 
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voc γέγονε μοναχὸς xoi παρὰ Tapacíou πατριάρ- 

Xou χειροτονεῖται πρεσβύτερος" εἶτα ὁ τριάκον- 

ταετὴς ὧν τίνεται καθηγούμενος τῆς ὑπ᾽ αὐτὸν 

μονῆς" ἐξωρίσθη δὲ εἰς Θεσσαλονίκην διὰ τὸ μὴ 

συνθέσθαι τῇ μοιχείᾳ τοῦ βασιλέως" ἀλλ᾽ ἀνεκλήθη 

πάλιν παρὰ τῆς βασιλίσσης Εἰρήνης καὶ διὰ τὴν 

τῶν Σαρακηνῶν ἔφοδον τὴν βασιλεύουσαν κατα- 

λαμβάνει: καὶ πάλιν ἐξορίζεται παρὰ Νικηφόρου 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου 

τοῦ ἐλεήμονος, πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Οὗτος 

Κύπριος ἦν τὸ Tévoc, υἱὸς Ἐπιφανίου τοῦ τότε 

τῆς νήσου ἄρχοντος" τυναικὶ δὲ προσομιλήσας 

xarà. βούλησιν τοῦ πατρὸς καὶ τέκνων πατὴρ 

γεγονώς, ἐπεὶ τὸν βίον ἀπέλιπον ἥ τε γυνὴ καὶ τὰ 

τέκνα αὐτοῦ, πᾶσαν τὴν ἔφεσιν αὐτοῦ πρὸς ἐπίδο- 

σιν ἀρετῆς καὶ Θεοῦ ἀρέσκειαν ἔτρεψε" καὶ διὰ 

βασιλέως, τοῦ σφαγέντος ἐν Βουλγαρίᾳ, ἐπὶ τῇ 

ὁμοίᾳ" ὑποθέσει" εἶτα ἐξορίζεται διὰ τὰς ἁγίας: 

εἰκόνας ἐπὶ Λέοντος τοῦ εἰκονομάχου καὶ ὑπὲρ 

εὐσεβείας πολλὰ τιμωρηθεὶς ὃ καὶ ἀγωνισάμενος 

καὶ ὕμνους εἰς Θεὸν συγγραψάμενος, ἐν βαθυτάτῳ S. 

χήρᾳ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Ἦν δὲ τὴν μὲν 

ἡλικίαν μακρός, κατάξηρος 9 καὶ ὠχρὸς τὴν ὄψιν, 

μιξοπόλιος * τὴν τρίχα καὶ ἐπιφάλακρος. 

AYTQ IB'. 

αἰτησαμένου τοῦ δήμου τῶν ᾿Αλεξανδρέων αὐτόν, 10 

πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας καθίσταται, κανονικῶς 

τὴν χειροτονίαν δεξάμενος. Διβπρέψας δὲ ἐν τῇ 

ἀρχιερωσύνῃ ἔτη πολλὰ καὶ μυρία ποιήσας θαύ- 

μᾶτα καὶ τοῖς δεομένοις ἀφθόνως χορηγήσας ? τὰ 

πρὸς τὴν χρείαν xoi διὰ τὴν πολλὴν ἐλεημοσύνην" 15 

τὴν τοῦ ἐλεήμονος ἐπίκλησιν λαχὼν 3 καὶ πᾶσιν 

αἰδέσιμος καταστάς, ὡς fj περὶ αὐτὸν βίβλος κατὰ 

λαμπρότητα βίου διτὸ Ἥρακλείου τοῦ βασιλέως, πλάτος δηλοῖ, καὶ πολλοὺς τῶν ἀπίστων ἐπὶ τὸν 

- 4 86, εἶ 5, — 5 πολλὰ τιμοριθεὶς ὑπὲρ εὐσεβείας Sa, — θ᾽ δὲ add. Se. — Τ μιξαιπόλιος S. 
1. — ! χορηγῶν Sa. — 3 διὰ {{ΠΠ|}|{{|| ἐλεημοσύνην Sa. --- ? λαβὼν Sa. . 20 

ἀπορρατείς, στρατηγὸς τῶν ἀνατολικῶν viveror: ἔπειτα βασιλεὺς ἀνατορεύεται. Οὗτος τῆς τοῦ Κοπρώ- 

νύμου μανίας διάδοχον ἑαυτὸν ἀποδεικνύς, (ἀνάθεμά σοι), ἔλετεν μὴ δεῖν προσκυνεῖν εἰκόνα Χριστοῦ ἢ 

τῆς Θεοτόκου ἤ τινος τῶν ἄλλων ἁγίων. Διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐξορίξεται πάλιν ὁ μέτας Θεόδωρος ἐν 

τῇ τὴς ᾿Απολλωνιάδος λίμνῃ" ἐκεῖθέν τε παραπέμπεται “ἐν τῷ τῶν ᾿Ανατολικῶν θέματι χωρίῳ Βόνιτα 

προσατορευομένῳ“ ἐν dj ὁ ἀθλητὴς παρὰ τοῦ βασιλικοῦ ᾿Ἀναστασίου πικρῶς ἠκίσθη, ἑκατὸν μάστιγας 35 

ἐπὶ τῶν ὥμων δεξάμενος. Μετὰ δὲ τοῦτον ὁ τῆς ἀνατολῆς στρατοπεδάρχης σφοδροτάταις μάστιξι 

τοῦτον καθυπέβαλε, πλείω τῶν ἑκατὸν μαστίγων" καὶ μήπω τῆς τῶν τραυμάτων συνουλώσεως εὖ 

διατεθείσης "1, μετοικίζονται ἐκεῖθεν οἱ ὁμολογηταὶ πρὸς τὴν Σμυρναίων μητρόπολιν καὶ τῇ εἱρκτῇ 

ἐναπορρίπτονται καὶ τῷ βασανιστηρίῳ ξύλῳ ἐμβάλλονται. Τοῦ δὲ παρανόμου βασιλέως ἐν τῷ τοῦ 

παλατίου εὐκτηρίῳ ἀποσφατέντος, Μιχαὴλ τὰ σκῆπτρα διαδέχεται. Ὃς τοὺς ἐν ἐξορίᾳ ὑπάρχοντας καὶ 80 

φρουραῖς συνεχομένους κελεύει τῶν δεσμῶν ἀφεθῆναι ὅθεν καὶ οἱ ὁμολογηταὶ ἀνεκλήθησαν καὶ 

μικρὸν. ἀνεθέντες τοῖς φίλοις συνῆσαν.. Ὃ δὲ μακάριος Θεόδωρος ἀνακωχὴν τῶν πόνων λαβὼν μετὰ 

χρηστῆς ἐλπίδος ἀνεπαύσατο, τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παραθέμενος. Οὗτος ὁ ἅγιος μακρὸς ἦν τῇ ἡλικίᾳ, 

κατάξηρος καὶ ὠχρὸς τὴν ὄψιν, μιξοπόλιος τὴν τρίχα καὶ ἐπιφάλακρος. --- F&: 1.2. --Β : 1.3, -- 

Ba: 1.9 (-- M) — Βικεντίου καὶ Οὐαλερίου (--- FJ. — T: 1.2. — ἅν 1. πο 0:1.— 6:1, dein 3 

deest unum folium inter 50 et 51. — Δρακωνᾷ mutil. — Μαρτίνου ἐπισκόπου Φραγγίας (Nov. 193, 

sed dies mensis 11 manu recent.). — Ca: 1.2. — Apaxiw và. Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς Δρακωνᾶς ἦν ἐπὶ 

Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως καὶ Δεκίου ἡγεμόνος ἐκ πόλεως Νικαίας, ἀπὸ χωρίου ᾿Αραύρακα λεγο- 

μένου, πλουσίων γονέων ὑπάρχων. “Ὅστις τὸν Θεὸν ἐκ βρέφους ἀγαπῶν καὶ ἐν ἀρετῇ βιῶν, ὁρῶν δὲ 

καὶ τὸν διωγμὸν αὐξανόμενον καὶ τοὺς χριστιανοὺς καθ᾽ ἑκάστην ὑπὲρ Χριστοῦ θνήσκοντας, πάντα τὰ 40 

ὑπάρχοντα διαδοὺς πένησι καὶ σῶμα μόνον ἐν ἀνδρείᾳ ψυχῇ περιφέρων, αὐτόκλητος ἦλθε πρὸς τὸ 

μαρτύριον καὶ ταῖς βασάνοις προθύμως ἑαυτὸν ἐπέδωκεν, ἐνώπιον Δεκίου τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας 

Θεὸν καὶ τοὺς ἑλληνικοὺς καθυβρίσας θεούς. “Ὅθεν πρῶτον μὲν συντρίβεται τὸ στόμα καὶ λίθοις τὰς 

παρειὰς συνθλάττεται καὶ ὅλον τὸ σῶμα βάκλοις συντρίβεται' καὶ προσευξάμενος ἐρρύσθη ὑπὸ ἀττέλου 

καὶ γέγονεν ὑγιής, ἀναιρεθέντων ἑλλήνων τῶν τυπτόντων αὐτόν, Ἰδόντες δὲ oi παρόντες τὸ γεγονὸς -45 

θαῦμα, ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ ὡσεὶ τρισχίλιοι" εἶτα παρέστη τῷ Διοκλητιανῷ καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἰσχυρῶς 

βασανίζεται" εἶτα πάλιν βασανίζεται παρὰ Δεκίου " καὶ βασανιζομένου καὶ προσευξαμένου, πῦρ ἧκεν ἐκ 

“τῶν οὐρανῶν καὶ κατέκαυσε τοὺς ὑπηρέτας. Ὁ δὲ ἅγιος ὥφθη ὑγιής" καὶ ἰδόντες οἵ ἕλληνες ἐπίστευ- 

σαν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι ἐπὶ τὸν Küpiov* εἶτα ἥλοις προσπατεὶς τὴν κεφαλήν, ἐν εἱρκτῇ κατακλείεται " 

εἶτα ἐκβληθεὶς τῆς εἱρκτῆς διὰ ξίφους τελειοῦται. — Cb : 1, 2. — Δρακωνᾷ, — Ge: 1.2. — Δρακωνᾶ, — 50 

Οὐ : 1. — Δρακωνᾶ. -— 9. —M : 1.9, -— Mv:1,2. — Mr : 1. ἢ 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 9. 8. 4. 5. 6. — H : 8. 4. δ, 6, 7, 2. — P : 8. ὅ. δ : Λεοντίου. — 7 το 

τῶν ἁτίων μαρτύρων ᾿Αρσακίου xoi Βίκτωρος. — 3, 4 : τὰ ἐγκαίνια τοῦ εὐκτηρίου τοῦ ἀββᾶ Κύρου ἐν 

Tj Σπαρακίῳ ". — Da:1(—F)2.3.— 85 1. 2.3. — 5τ|τι: Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος. Ὃς ἦν 

Κύπριος τὸ γένος, υἱὸς Ἐπιφανίου τοῦ τῆς χώρας ἄρχοντος. Οὗτος γυναικὶ προσομιλήσας κατὰ s5 

βούλησιν τοῦ πατρὸς καὶ τέκνων πατὴρ γεγονώς, ἐπεὶ τὸν βίον ἥ τε γυνὴ αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα ἀπέλιπον, 

πᾶσαν τὴν ἔφεσιν αὐτοῦ πρὸς ἐπίδοσιν ἀρετῆς καὶ Θεοῦ ἀρέσκειαν ἔτρεψε" καὶ διὰ λαμπρότητα βίου 

-τ Y συμβουλώσεως εὔδιατεθήσις F. 
1 ifa P, al. Σφωρακίου. Cf. S supra ad d. sept. 23, n. 1. 
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Κύριον“ ἐπιστρέψας, ἐν γήρᾳ βαθεῖ τὸν βίον ἀφεὶς 

πρὸς αὐτὸν ὅ ἀνέδραμε χαίρων. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς | 

ἡμῶν Νείλου τοῦ &cxnroü. Οὗτος πολὺς ὧν ἐν 

$ τοῖς λόγοις ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου . τοῦ 

μεγάλου, ἔπαρχος Κωνσταντινουπόλεως ἐγνωρί- 

Zcto* σεμνῇ δὲ τυναικὶ συζευχθεὶς καὶ δύο τέκνα, 

ἄρρεν τε καὶ θῆλυ, ἀποτεκὼν τὴν αὐτοῦ πέπεικε T 

σύζυγον τὴν Κωνσταντινούπολιν καταλιπεῖν καὶ 

10 τοῖς τῆς Αἰγύπτου μοναστηρίοις κατασκηνῶσαι, 

μερίσασθαΐ τε τὰ τέκνα, καὶ τὸν μὲν παραλαβεῖν 

τὸν υἱὸν Θεόδουλον, τὴν δὲ τὴν ἑαυτῆς θυγατέρα᾽ 

καὶ οὕτω ποιήσαντες διέστησαν ἀπ᾽ ἀλλήλων. Ἐπεὶ 

οὖν ὁ μακάριος Νεῖλος τὸ ὄρος μετὰ τοῦ υἱοῦ 

15 κατειληφὼς συνῆν τοῖς πατράσι, βάρβαροί τινες 

ἐξαίφνης ἐπελθόντες ὡς θῆρες τὸν υἱὸν Θεόδου- 

λον ἔλαβον σὺν ἄλλοις πλείστοις αἰχμαλώτοις" ὃν 

ὡς αἰχμάλωτον θρηνεῖ πλεῖον 5 τοῦ καθήκοντος, 

καθὼς ἐν τῷ * παρ᾽ αὐτοῦ συντεθέντι  συγγράμ- 

ἰδών, ἔδεισεν ὥσπερ εἰκός, Κατ᾽ ὄναρ δὲ ἐκ θείας 

ἐπιφανείας θάρσος λαβὼν καὶ τῆς κατὰ τῶν 

᾿ἰχθρῶν νίκης. ἐπαγγελίαν, συμμίξας αὐτοῖς καὶ 

συμβαλὼν πάντας ἐτροπώσατο" καὶ μεγάλης παρὰ 

τοῦ βασιλέως διὰ τοῦτο τυχὼν δεξιώσεως, αὐτὸς 

μᾶλλον τῷ τῶν οὐρανῶν βασιλεῖ. εὐχαριστῶν 

διετέλει, ὡς τὴν ἀνέλπιστον νίκην παρασχομένιμ 

αὐτῷ bv εὐποιίαν μικράν. TTpó. yàp τῆς συμβολῆς 

τοῦ πολέμου προσελθόντα αὐτῷ τινα προσαίτην καὶ 

τὴν ἀπορίαν ἀποκλαιόμενον συμπαθήσας, μέρος 

τῆς χλανίδος αὐτοῦ ἀπορρήξας ἐπέδωκεν ὅθεν 

ἔδοξε τὸν Κύριον ἐν τοῖς ὕπνοις αὐτοῦ παρα- 

στάντα ἰδεῖν 5 λέγοντα ? πρὸς αὐτόν" « Ἐπεὶ πει- 

» νῶντά με ἔθρεψας καὶ τυμνητεύοντα ἐνέδυσας, 

» ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ ἐνισχύσω σε καὶ τὴν κατ᾽ 

» ἐχθρῶν παρέξω σοι | νίκην.» ᾿Ανθ᾽ ὧν εὐχαρι- 

στῶν τῷ Θεῷ, ἐπὶ τὸν μονήρη βίον μετέθηκεν 

ἑαυτὸν καὶ ἐπὶ χρόνοις ἑπτὰ τῇ ἀσκήσει ἐζγυμνα- 

σάμενος καὶ ταῖς θείαις 1 ἐμμελετήσας γραφαῖς, 

80 ματι ἐμφέρεται. Τῆς θείας οὖν καταξιωθεὶς ἱερω- ἐπίσκοπος χειροτονεῖτοι Κωνσταντίνης τῆς πόλεως 

σύνης καὶ λόγους ἀσκητικοὺς πλήρεις σοφίας καὶ τῆς κατὰ τὴν ὃ Γαλλίαν ὅ διακειμένης. Οὗτος τῇ 

ὠφελείας ἐκθεὶς ὃ καὶ πολλοὺς τῷ. θείῳ ἔρωτι τοῦ τοῦ Χριστοῦ χάριτι μεγάλα κατεργασάμενος ? 

Χριστοῦ δ αὐτῶν προσοικειώσας, ἐν εἰρήνῃ θαύματα, νεκροὺς ἀναστήσας καὶ δι’ εὐχῆς δρά- 

τελειοῦται. Κεῖται δέ, ὥς φασιν, αὐτὸς καὶ ὁ υἱὸς κοντὰ θανατώσας καὶ περιστερὰν ζῶσαν εἰς χρυ- 

45 αὐτοῦ μεθ᾽ ἑτέρων ἀσκητῶν ἐν τῷ σεβασμίῳ ναῷ σὸν μεταβαλών, ὡς ἂν τοῦ δεομένου βοηθήσῃ τῇ 

τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ταύλου ἐν τῷ ρφανοτρο- χρείᾳ καὶ πάλιν εἰς ὃ ἦν καταστήσας αὐτὴν καὶ 

φείῳ ὑποκάτωθεν τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου, ὑπὸ ἕτερα πλείω 1? πεποιηκώς, ἐν εἰρήνῃ τὸν βίον 

Ἰουστίνου τοῦ φιλοχρίστου βασιλέως κατατε- μετήμειμε. 

θέντων. 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια τοῦ εὐκτηρίου 

:30 8. Koi! μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Map- τοῦ éyíou ἀββᾶ Κύρου. 

τίνου ἐπισκόπου Φραγγίας τοῦ θαυματουργοῦ. ὅ. Καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ 

Ὃς ἦν ἐπὶ Τραϊανοῦ 5 τοῦ βασιλέως ἐν Ῥώμῃ, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τενομένου 

κόμης τὴν ἀξίαν " στρατηλάτης δὲ παρὰ τοῦ βασι- Φλαβιανοῦ. 

λέως καταστάς, πρὸς τὸν κατὰ τῶν 5 βαρβάρων 6. Καὶ Λέοντος. 

35 ἐκπέμπεται πόλεμον καὶ τὴν πληθὺν τῶν ἐναντίων 7. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος ᾿Αρ σακίου. 

ΜΗΝΙ T9 ΑΥ̓ΤΩ Ir" 

1. Μνήμη ἤτοι ὑπερορία τοῦ ἐν ἁτίοις πατρὸς κοιμήσεως 1 αὐτοῦ διὰ τὸ ταύτην τῇ ὑψώσει τοῦ 

ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό- τιμίου σταυροῦ συμβαίνειν. Ὑπῆρχεν δὲ οὗτος ἐκ 

λεως τοῦ Χρυσοστόμου. Τελεῖται δὲ ἀντὶ τῆς πόλεως Ἀντιοχείας τῆς Συρίας, πατρὸς Σεκούνδου 

40 — * πρὸς Κύριον Sa. — 5 οὐρανὸν Sa. 

2, — 1 Sa, πέποικε S. — 3 πλέον Sa. — ? ἐν τῷ supra lin. S. — 4 Sa, συνετέθη S. — 5 ἐπιστολάς τε καὶ κεφάλαια 
πλεῖστα συνθεὶς add. Sa. 

8. — ! τῇ αὐτῇ ἡμέρα Sa. — ὃ Τραϊνοῦ Sa, — 3 om. Sa. — " εἴδεισεν S. — 5 τούτου S, Sa. — € εἰπεῖν Sa, — Τ θείαι 8. --- 
8 Γαλέαν S. — κατειργάσατο Sa, — 1? πλεῖστα Sa. 

4j. 1.— 8a, τὴ κοιμήσει S. 

ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας καθίστατο, τοῦ τῶν Ἀλεξανδρέων δήμου τοῦτο Ἡρακλείῳ " βασιλεῖ αἰτησα- 

μένου ὃς ἐπὶ τὴν λυχνίαν εὐαγγελικῶς τεθείς, δίκην πυρσοῦ ἐπὶ τὴν οἰκουμένην ἐξέλαμψε, πρῶτος τὴν ἐν 

τῷ τρισαγίῳ ὕμνῳ προσθήκην κωλύσας, παρεντιθέντων γνώμῃ κακούργων τινῶν τό" « ἅγιος ἀθάνατος : 

» ὁ σταυρωθεὶς bi ἡμᾶς.» Διαπρέψας δὲ ἐν τῇ ἀρχιερωσύνῃ ἔτη πολλὰ καὶ πλεῖστα πεποιηκὼς θαύματα 

50 καὶ τοῖς δεομένοις ἀφθόνως χορηγήσας τὰ πρὸς ὃ τὴν χρείαν καὶ τὴν τοῦ ἐλεήμονος ἐπίκλησιν ἐντεῦθεν 

λαβὼν καὶ πᾶσιν αἰδέσιμος καταστάς, ὡς ἡ περὶ αὐτὸν βίβλος δηλοῖ, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. ---- 

2.9.— 8: 1.3.3. τα Β.:8. 1. - Ba:1.2. — T:1.— 1:1.3.4 5.6.2. —50:1.2.38.—60:1.— 

(δ: 1. 3. 8, — Cb: 1, — 06:3. 1. — Cd : 3. 1, — M : 1.9: 8 : (Μαρτίνου ἐπισκόπου Φρυγίας). --- τοῦ 
ἁγίου προφήτου ᾿Αχιᾶ. --- 6 : ᾿Αρσακίου καὶ Βίκτωρος. --- 9. — Mv : 1. 2. 8 (ἐπισκόπου Φραγγίας). --- 

55 ᾿Αχιᾶ. — Μαρτίνου ἐπισκόπου Ταρακίνης (Nov. 109). — ᾿Αντωνίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (Nov. 188). — 
Mr:1.2. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa.:1.2. 3.4. — H : 1. 2 (Μήλη, Ἐβόρι, Πάπα xoi Xegói). — 3. — P:1 
(κοίμησις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου...). --- 2 (Μίλη ἐπισκόπου "Efópn, TTorrá καὶ Σεβόη διακό- 
νου). — 8 (... Γερμανοῦ, Βαναθᾶς) ---- Da.: 1 (— F). 2(— Cd). 8 (.. Μανοθῶν). --- Db:1.2. 3. — ἘΤῚῚ 

60 — ?'HpaxAiw F. — 3 πρὸ Ε΄ 

Νον. 12. 

Nov. 18. 

Nov. 12. 

Nov. 13. 



Nov. 13. 

f. 79". 

Nov. 13. 

319" SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 220 

στρατηλάτου καὶ μητρὸς ᾿Ανθούσης εὐσεβοῦς 5. κτῆρι τὸν ἀχθόμενον παρεδήλου᾽ ψιλὸς καὶ μέγας 

καὶ πιστῆς. Εὐθὺς οὖν ἐν ἀρχῇ τοῦ βίου πολὺν τὸ μέτωπον καὶ πολλαῖς ταῖς στολίσι κεχαραγμέ- 

περὶ τοὺς λόγους ἐκτήσατο ἔρωτα καὶ μετῆλθεν ἐν νος, ὦτα περικείμενος μεγάλα καὶ τὸ γένειον μικρὸν 

τάχει πᾶσαν γραφὴν ἑλλήνων τε καὶ χριστιανῶν. καὶ ἀραιότατον ὑπὸ πολιαῖς ταῖς θριξὶν ἐξανθῶν. 

καὶ b! ἀρετὴν παρὰ μὲν Μελετίου ὅ πατριάρχου 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

᾿Αντιοχείας τίνεται κληρικός, παρὰ δὲ Φλαβιανοῦ ὁ τυρος Μίλη ἐν Τελεπόλει καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

διάκονος καὶ πρεσβύτερος. Tlácav δὲ τὴν ἁγίαν ἘΕὐβόρη, ἸΙάπα καὶ Σενοεὶ διακόνου. Οὗτοι 

ἑρμηνεύσας γραφήν, ἐπεὶ Νεκτάριος ὁ τῆς Κων- ὑπῆρχον ἐκ Περσίδος" ὁ δὲ ἅγιος Μίλης στρατιώ- 

σταντινουπόλεως πατριάρχης τὸν βίον ἀπέλιπε, τῆς τὸ πρῶτον ὧν διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ 

ψήφῳ τῶν ἐπισκόπων καὶ τῇ τοῦ βασιλέως Apka- ἀρετὴν προεχειρίσθη ἐπίσκοπος ἐν Τελεπόλει, ἔνθα 

δίου προστάξει ἐκ τῆς. Ἀντιοχέων μεταπεμφθείς, ὁ προφήτης Δανιὴλ τὰς ὀπτασίας ἐθεάσατο, xeipo- 

ἀρχιέρεὺς τῆς βασιλίδος πόλεως ἀποκαθίσταται. τονηθεὶς παρὰ Βηθλαπὰτ 1 τοῦ ἐπισκόπου Γεδὸι- 

Τὴν πλεονεξίαν δὲ ἐλέγχων προσέκρουσε τῇ βασι- πόλεως ?: διωχθεὶς δὲ ἐκεῖθεν ὑπὸ τῶν ἀπίστων 

Mbi* Εὐδοξίᾳ: καὶ ὑπ᾽ ἐκείνης ἀδίκως ἐξορισθεὶς ἦλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν πρὸς 

ἐν Κουκουσῷ τῆς Ἀρμενίας ἐκεῖ, τελειοῦται. Ἦν δὲ τὸν μακάριον ᾿Αντώνιον τὸν καθηγητὴν τῆς ἐρή- 

τὴν ἰδέαν τοῦ σώματος βραχὺς πάνυ τὴν ἡλικίαν, μου, κἀκεῖθεν * ὑπέστρεψεν ἐν Περσίδι" ἐν δὲ 

μεγάλην κεφαλὴν τοῖς diuoig οἰωρῶν, ἰσχνὸς ἐς Μιλιγέρδᾳ ὁ τῇ πόλει γενόμενος παρὰ Μισθοφάρη 

τὸ ἀκριβέστατον, ἐπίρριν, εὐρὺς τοὺς μυκτῆρας, τοῦ βασιλίσκου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἀναιρεῖται, 

ὠχρότητα ὃ μετὰ λευκοῦ, κοίλους τοὺς κόγχους παισάντων αὐτὸν." μαχαίραις κατὰ τοῦ * στήθους 

τῶν ὀφθαλμῶν ἔχων καὶ βολβοῖς τούτων κεχρημέ- καὶ τῆς καρδίας, oüc καὶ κατηράσατο ὑπὸ ἀλλήλων 

νος μεγάλοις, ἐφ᾽ οἷς καὶ συνέβαινε χαριέστερον ἀναιρεθῆναι’ καὶ εὐθὺς μεθ᾽ ἡμέρας συμπεσόντες 

ταῖς ὄψεσιν ἀποστίλβειν, | εἰ καὶ τῷ λοιπῷ χαρα- ἀλλήλοις ὑπ᾽ ἀλλήλων ἐθανατώθησαν΄ κατελεύσθη- 

— 3 εὐσεβῆς S. --- ? Μελετίου μὲν Sa. — * παρὰ Φλαβιανοῦ δὲ τοῦ μετ᾽ αὐτὸν πατριάρχου χειροτονεῖται (Ἀντιοχείας - 

πατριάρχου in margine adscripta) Sa. — διελέγχων Sa. — 9 βασιλίσση Sa. — * εὐρὺν Sa; — α ὠχρότατος Sa. 

3. — τ Βηθλαπατὸν 5, — ? hic latet momen episcopi qui Γαδδιάβης vocatur apud SozouENuM, H. E., H, 13, et locus cor- 

ruptus ita restituendus χειροτονηθεὶς παρὰ Γαδδιάβου τοῦ Βηθλαπὰτ πόλεως ἐπισκόπου. Cf. Acta S. Milis syriaca, ap. 

Αββεμανι, t. 1, p. 70. — ἐκεῖθεν Sa, — * Μηλιγέρδα Sa. — 5 αὐτῶν S, — ὁ om. Sa. 

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. “Ὃς ἐγένετο ἐκ πόλεως Ἀντιοχείας 

τῆς Συρίας, πατρὸς μὲν Σεκούνδου στρατηλάτου, μητρὸς δὲ ᾿ἈΑνθούσης εὐσεβοῦς καὶ πιστῆς. Εὐθὺς 

οὖν ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ βίου πολὺν περὶ τοὺς λόγους ἐκτήσατο ἔρωτα. Τῇ οὖν περὶ τούτους σπουδῇ καὶ τῆς 

φύσεως ὀξύτητι πᾶσαν ἑλληνικὴν σοφίαν μετῆλθε, φοιτήσας παρὰ Λιβάνιον “καὶ ᾿Ανδραγάθιον τοὺς ἐν 

᾿Αντιοχείᾳ σοφιστάς, εἶτα τοὺς ἐν ᾿Αθήναις. Μελετήσας δὲ καλῶς καὶ τὴν θείαν τραφὴν «καὶ ^» εἰς τὸ 

ἄκρον τῆς περὶ αὐτὴν ἐλάσας γνώσεως καὶ ἁγνείᾳ καὶ καθαρότητι τὸν βίον κοσμήσας, εἰς τὸ τοῦ 

κληρικοῦ κείρεται σχῆμα παρὰ τοῦ ἐν ἁγίοις Μελετίου πατριάρχου Ἀντιοχείας" εἶτα παρὰ τοῦ μετ᾽ αὐτὸν 

χειροτονεῖται πρεσβύτερος καὶ πολλοὺς συντάξας λόγους κρείττονας ἀριθμοῦ περὶ μετανοίας καὶ τῆς ἐν 

ἤθεσι καταστάσεως καὶ πᾶσαν τὴν θεόπνευστον ἑρμηνεύσας γραφήν, ἐπεὶ Νεκτάριος * ὁ τῆς Κωώνσταν- 

τινουπόλεως πρόεδρος τὸν βίον ἀπέλιπεν, ψήφῳ τῶν ἐπισκόπων καὶ τῇ τοῦ βασιλέως προστάξει 

᾿Αρκαδίου 3 ἐκ τῆς ᾿Αντιοχέων μεταπεμφθεὶς ἀρχιερεὺς τῆς βασιλίδος καθίσταται πόλεως *, κανονικῶς 

τὴν χειροτονίαν δεξάμενος" ἐπέτεινε δὲ πλέον τὴν ἐν ταῖς ἑρμηνείαις τῆς τραφῆς σπουδήν, τὴν «xe 5» 

ἐν ταῖς διαλέξεσι διδασκαλίαν, δι᾽ ἧς πολλοὺς πρὸς θεογνωσίαν ἤγαγεν καὶ πολλοὺς πρὸς μετάνοιαν ἐξ 

ἀνειμένου βίου καὶ ἀκρατοῦς, τῇ συνεχεῖ διδασκαλίᾳ τὰ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν πάθη οἷον ἀναμοχλεύων 

καὶ ἀπελαύνων, Τοσοῦτον δ᾽ ἑαυτὸν ἐπέδωκε τῇ ἀσκήσει καὶ ἐγκρατείᾳ, ὡς βραχέος μόνου μεταλαμβά- 

vew τοῦ ἐκ κριθῆς χυλοῦ καὶ ὕπνου μικροῦ, καὶ τοῦτο οὐκ ἐπὶ κλίνης ἀλλ᾽ ἱστάμενος καὶ σχοινίοις τισὶ 

διαβασταζόμενος, εἰ δέ που ὀκλάσειε, καθεζόμενος. Τῷ δὲ περιόντι τῆς πρὸς τοὺς δεομένους φιλανθρω- 

πίας ὃ καὶ ἑτέροις πολλοῖς εἰς τοῦτο καθίστοτο τύπος" ὅθεν καὶ ἐν λόγοις ἐδίδασκε προσφυῶς πρὸς τὴν 

τοιαύτην ἀρετὴν διακεῖσθαι καὶ τῆς πλεονεξίας ἀπέχεσθαι. Διάτοι τοῦτο καὶ Εὐδοξίᾳ τῇ βασιλίσσῃ 

πρὸς ἔχθραν κατέστη. Ἡ μὲν γὰρ ἥρπασεν ἀμπελῶνα χήρας τινὸς καὶ ἡ χήρα ἐπεβοᾶτο ἐπιζητοῦσα. τὸ 

ἑαυτῆς. Καὶ ὁ ἅγιος παρήνει τὸ ἀλλότριον μὴ κατέχειν καὶ μὴ πειθομένην τὴν βασιλίδα διήλεγχεν" f δὲ. 

ἀκρατῶς εἴχετο τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ὁ ἅγιος τῷ κατὰ τὴν Ἰεζάβελ παραδείγματι στηλιτεύει αὐτήν f 

δὲ ἀποθηριοῦται καὶ τοῦ θρόνου ἀπελαύνει αὐτόν, τὸ μὲν πρῶτον δι’ ἑαυτῆς, τὸ δὲ δεύτερον br 

ἐπισκόπων, οἵ ταῖς δυναστείαις μᾶλλον ἢ τῇ εὐσεβείᾳ ἐπολιτεύοντο, Ἐπεὶ δὲ μικρὰ ἔδοξε τὰ κατηγορη- 

θέντα, τῇ ἐκκλησίᾳ ἀποκαθίσταται, οὐ τοῦ θυμοῦ λήξαντος οὐδὲ ἐφ᾽ οἷς ἐξήμαρτον οἱ κατὰ τὸν ἅγιον 

κινηθέντες λαβόντες μετάνοιαν; ἀλλ᾽ ὅπως ἐκ διαβολῆς καὶ συκοφαντείας μείζονος αἰτιασάμενοι, 

εὐλόγως αὐτὸν δόξωσιν ἀποκινῆσαι τοῦ θρόνου. "O δὴ καὶ πεποιηκότες, οὐκ εἰς μακρὰν ἐδέξαντό τῆς 

τοιαύτης πράξεως τὰ ἐπίχειρα. Ὁ μὲν τὰρ ἅγιος ἐν Κουκουσῷ τῆς Ἀρμενίας τελευταῖον παραπεμφθεὶς 

καὶ θλίψεσι προσομιλήσας πολλαῖς, τὴν τιμίαν αὐτοῦ ψυχὴν παρέθετο τῷ Θεῷ, Οἱ δέ, ὡς ἡ κατ᾽ αὐτῶν τ 

ἱστορία δηλοῖ, εὐθὺς μετὰ τὴν ἐκείνου ἀπὸ τοῦ θρόνου κάθοδον νόσοις ἐξετασθέντες δειναῖς, ἀπέρ- 

ρῆξαν τὰς ψυχάς, τῆς Εὐδοξίας πρώτης τοῦτο παθούσης ὡς καὶ πρώτης ἀνομησάσης καὶ τῆς τῶν 

ἐπισκόπων ψευδομένης ὃ γενομένης ὁδητοῦ πρὸς ἀπώλειαν. Φασὶ δὲ ὅτι μετὰ τὴν αὐτῆς τελευτὴν πρὸς 

1 om. F. — ὃ Ναικτάριος F. — ? Ἀρκάδιον F. — * πόλιν F, — δοπι. F. — δ φιλανθρωπία F. — * κατὰ ταυτῶν F, — 

8 τὸν ἐπισκόπων ψευδομένοις F. 
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Cav δὲ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. Ἰάσεις δὲ 7 πολλὰς ó 

ἅγιος ἐν τῷ ζῆν εἰργάσατο" xol τὰρ δράκοντα 

ἐθανάτωσε καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπον Κτησιφῶντος 

ὑπερηφανευσάμενον καὶ τὸ θεῖον εὐαγγέλιον 

μυκτηρίσαντα Κεραυνόβλητον καὶ ἡμίξηρον διὰ 

προσευχῆς ἐποίησεν καὶ ποταμὸν ἀβρόχως διέβη 

καὶ ἕτερα πλεῖστα μνήμης ἄξια καὶ λόγου δύναμιν 

ὑπερβαίνοντα ἔπραξεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρων ᾿Αντωνίνου, Νικηφόρου, Zefivá !, Γερ- 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ πανευφήμου ἀποστό- 

λου Φιλίππου, ἑνὸς τῶν δώδεκα. Οὗτος ἣν ἀπὸ 

Βηθσαϊδᾶ τῆς πόλεως, συμπολίτης ᾿Ανδρέου καὶ 

Tlérpov. Πολὺς δὲ ὧν ταῖς βίβλοις τῶν προφη- 

τῶν | προσκείμενος !, παρθένος διὰ βίου παντὸς 

ἐγνωρίζετο. Τοῦτον εὑρὼν ὁ Χριστὸς μετὰ τὸ 

βάπτισμα ἐν τῇ Γαλιλαΐᾳ, προετρέπετο ἀκολουθεῖν. 

Ὃ δὲ μετὰ τοῦτο συντυχὼν τῷ Ναθαναὴλ ἔφη" 

« Εὑρήκαμεν Ἰησοῦν τὸν ᾿υἱὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ 

» Ναζαρέτ.» Καὶ πολλὰ ἔστιν ἕτερα περὶ αὐτοῦ 

τὸν βουλόμενον ζητεῖν ἐκ τῆς θεοπνεύστου τρα- 

φῆς ἀναδιδάσκεσθαι. Οὗτος μετὰ τὴν ἀνάληψιν 

τοῦ Κυρίου 3 τὴν ᾿Ασιάτιδα γῆν κληρωθεὶς ἐπὶ 

Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως παρεγένετο καὶ εἰς Ὄφιο- 

ρύμην, ἥτις ἐστὶν ὃ νῦν Ἱεράπολις, μετὰ Μαριάμνης 

τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ καὶ Βαρθολομαίου τοῦ ἀπο- 

στόλου, διδάσκων τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ καὶ 

πείθων τοὺς ἀπίστους ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς πλάνης 

— Bé supra lin. Sa. 
8. — ! Zefimvà S, — 5 Sa, om. S. 
4. — ! θεοφόρων add. Sa. 

μανοῦ καὶ Μαναθᾶς, Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Μαξι- 

μιανοῦ" ὁ μὲν Ἀντωνῖνος τὴν ἡλικίαν προβεβηκώς, 

ὁ δὲ Νικηφόρος καὶ Ζεβινᾶς καὶ Γερμανὸς νέοι καὶ 

ἔτι ἀκμάζοντες. Κατασχεθέντες δὲ ὑπὸ Μάζου 

τινὸς τὰς κεφαλὰς ἐν Καισαρείᾳ ἀπετμήθησαν. Ἡ 

δὲ παρθένος Μαναθᾶ ἐν Σκυθοπόλει πᾶσαν «τὴν 

πόλιν ?» θριαμβευθεῖσα γυμνὴ πυρὶ παρεδόθη. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Κυντιανοῦ ἐπισκόπου Σελευκίας, ἑνὸς τῶν 

"wy ἁγίων ! πατέρων. 

ΑΥΤΩ ΙΔ΄. 

τῶν εἰδώλων" εἶχον τὰρ ὡς θεὸν τὴν ἔχιδναν, 

ἸΤολλοὶ δὲ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς ἦν καὶ Νικάνωρα 

γυνὴ τοῦ ἀνθυπάτου τοῦ καὶ τιμωρήσαντος 

αὐτούς. Διαφόροις δὲ τιμωρίαις καθυποβληθείς, 

ὕστερον τοὺς ἀστραγάλους τρυπηθεὶς καὶ τὰς 

πτέρνας διατρηθεὶς ἀναρτᾶται κατὰ κεφαλῆς. ἐπὶ 

ξύλου, ἅμα Βαρθολομαίῳ τῷ ἀποστόλῳ, τὰ αὐτὰ 

καὶ αὐτῷ πάσχοντι“, Κρεμαμένου δὲ τοῦ Φιλίππου 

καὶ προσευχομένου, ἐξαίφνης ἠνοίχθη fj τῆ. καὶ 

κατέπιε τοὺς ἐν Ἱεραπόλει ἀθέους καὶ τὸν ἀνθύ- 

πάτον καὶ τὴν ἔχιδναν καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς". εἶτα 

διὰ Χριστοῦ ἀνήχθησαν πλὴν τοῦ ἀνθυπάτου καὶ 

τῆς ἐχίδνης καὶ λύουσι μὲν τὸν Βαρθολομαῖον. Ὁ 

Φίλιππος δὲ τούτους ἐπέσχε τῆς πρὸς αὐτὸν 

ἐτχειρήσεως καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ξύλῳ ἐτελειώθη. Εἶθ᾽ 

οὕτως Βαρθολομαῖος καὶ Μαριάμνη τὸ τοῦ ἀπο- 

στόλου συστείλαντες λείψανον αὐτοὶ ἐν Λυκαονίᾳ 

ἐξέδραμον. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ 5 σύναξις ἐν τῷ 

1. — ! προκείμενος Sa. — ? ἡμῶν add. Sa. — 8 ἡ add. Sa. --- ὁ πεπονθότι 88. — ὃ τὸ add. Sa. — * αὐτῶν S. 

Nov. 13. 

Nov. 14. 

ἔλεγχον τῆς εἰς τὸν Χρυσόστομον ἀδικίας fj λάρναξ, ἔνθα κατετέθη, ἐκινεῖτο ἐπὶ χρόνους δύο καὶ τριά- — Nov. 18. 
κοντα" ἐν δὲ τῷ ἀνακομισθῆναι τὸ τοῦ Χρυσοστόμου τίμιον λείψανον καὶ ἀποτεθῆναι, ἔνθα νῦν ἐστι, καὶ 
αὐτὸ τοῦτο τρέμειν ἐπαύσατο ?, — 2, — κα: 1.9 (.. Ἐβόρη Ὁ} — B:12.8. — Ba:i(—F) 
2 (Μελέτη ἐπισκόπου ἐν Τελεπόλεως καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἐβόρι, Πάπα καὶ Σενόϊ διακόνου. --- 
Οὐ). 8. -- T:1.— L:1.— 0:1 (— F). 2. 8 (.. Γερμανοῦ καὶ Μανοθιῦ). --- Q:1.2.3.—0:1.2.8 
(.. καὶ Μαναθούς). --- (Ὁ : 1. 9, 8. — σα : 1. 9. 8,--- Cd : 1.9: Μίλη ἐπισκόπου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 
μαθητῶν Ἐβόρη 15, ἸΙΤάπα καὶ Σεβόρη διακόνου. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ TTepoíbog. Ὁ δὲ ἅγιος Μίλης 
στρατηγὸς τὸ πρότερον ἦν, προεχειρίσθη δὲ ἐπίσκοπος διὰ πολλὴν ἀρετὴν ἐν Τελεπόλει, ἔνθα ὁ 
προφήτης Δανιὴλ τὰς ὀπτασίας ἐθεάσατο, χειροτονήσαντος αὐτὸν Βηθλαπὰτ 12 τοῦ ἐπισκόπου Γι cbbn- 
γουπόλεως 18: διωχθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν ἀπίστων, ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν πρὸς 
τὸν μακάριον ᾿Αντώνιον τὸν καθηγητὴν τῆς ἐρήμου κἀκεῖθεν ὑπέστρεψεν ἐν ἸΤερσίδι. Ἐν δὲ Μιλιτέρδᾳ 
τῇ πόλει γενάμενος παρὰ Μισθοφάρη 1* τοῦ βασιλίσκου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ κατὰ καρδίας πληγείς, 
τελειοῦται μαχαίρᾳ, διὰ τὸ μὴ θῦσαι τῷ ἡλίῳ καὶ τῷ πυρί. Ἔτι δὲ ἐμπνέων ἔφη πρὸς τὸν βασιλίσκον 
καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Νηρσᾶν ὅτι’ « Τὴν αὔριον κατὰ τήνδε τὴν ὥραν ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναιρεθήσεσθε», 
ὅπερ καὶ γέγονεν. Οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ, ξύλοις τυπτόμενοι, οὕτως ἐτελειώθησαν: ἰάσεις δὲ πολλὰς ἐν 
τῷ Zfjv ὃ ἅγιος κατεργασάμενος, οὕτως ἐτελειώθη, Καὶ γὰρ δράκοντα ἐθανάτωσε καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπον 
Κτησιφῶντος ὑπερηφανευσάμενον καὶ τὸ εὐαγγέλιον μυκτηρισάμενον κεραυνόβλητον καὶ ἡμίξηρον διὰ 
προσευχῆς πεποίηκε’ καὶ ποταμὸν ἀβρόχως διέβη καὶ ἄλλα πλεῖστα μνήμης καὶ λόγου δύναμιν ὑπερβαί- 
νοντα. --- 3. —M : 1. — Mv: 1. -- Mr : 1. 
SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 9. 8. 4. δ. — H:1.9.3.4 — P:1.2 

Db :1.2. 5. — F : 1. — ᾿Αντωνίνου, Νικηφόρου κτλ. (Nov. 133). — 3. 4. 8. 5. — Fa : 1. — Ἀντωνίνου 
κτλ. --- 2. 45. —B:1.— Ba: 1 (— 5). 9.8 ( S). — T:1.— L:1,des. : Τελεῖται... ἐν τοῖς Βελτιά- 
δου. ᾿ἸΙστέον ὅτι καὶ ἕτερος Φίλιππός ἐστιν ὁ εἷς τῶν ἑπτὰ διακόνων. ---Ο; 1. 2, — Ο: 1.9, ὅ, πα :1. 
5.2.3.4 — 0b:1.2. — Ce: 1: δ. 9. 8. 4. — σα: 1.9: 
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S, nov. 133. — ᾿ὸ Μησθοφάρι Cd. βόρι Cd Βιθλαπὰτ Οὗ Cf. notam 2, ad 

Nov. 14. 



Nov. 14. 

f. 80. 

Nov. 14. 

9223 . SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 924 

σεπτῷ 1 ἀποστολείῳ τῷ ὄντι ἐν τοῖς Μιλτιάδου 5. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυ- 
ρος Ὑπατίου ἐπισκόπου Γατγρῶν τῆς Παφλα- 

τόνων ἐπαρχίας. Οὗτος εἷς ἦν τῶν mw! ἁτίων 

πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων" ἤνθησεν δὲ 

ἐκ Κιλικίας * καὶ ἐν Γαλάταις ἤθλησεν. Διὰ δὲ τὴν 

ἔνθεον αὐτοῦ καὶ ἐνάρετον πολιτείαν μεγάλα εἰρ- 

γάσατο θαύματα, πολλὰ πλήθη τῶν ἑλλήνων 

προσαγαγὼν τῷ Χριστῷ. Οἶκον δὲ κατασκευάσας 

τοὺς ξένους ὑπεδέχετο“ ἀλλὰ καὶ ἀσπάλακας τὴν 

χώραν δῃοῦντας λόγῳ ἠϊφάνισε' καὶ νύκτωρ διερ- 

χόμενος ὑπὸ λαμπάδων φωτὸς κατελάμπετο, καὶ 

ἁλμυρὸν καὶ πικρὸν ὕδωρ εἰς γλυκὸ μετεποίησε. 

Ἐπὶ Κωνσταντίου δὲ τοῦ υἱοῦ Κωνσταντίνου τοῦ 

μετάλον βασιλέως θηρίον 5 ποθὲν δράκων μέγας 

τῷ θησαυρῷ τῶν «βασιλικῶν 8» χρημάτων ἐπεισ- 

ῆλθεν καὶ τοσαύτην ἐποίει κατάπληξιν, ὡς μηδένα" 

κατατολμᾶν ἐκεῖσε προσελθεῖν" εἰ δέ τις καὶ προσ- 

ἤλθεν, εὐθέως ἐθανατοῦτο, καὶ ἦν ἐν ἀπορίᾳ ὁ 

βασιλεύς. ᾿Ακούσας δὲ περὶ τοῦ ἁγίου, διαπρε- 

σβεύεται πρὸς αὐτόν" καὶ ἐλθὼν ὁ ἅγιος καὶ πρὸς 

τὸ ταμεῖον πλησιάσας μόνος, ἀνοίγει ῥάβδῳ τὴν 

θύραν ἄνωθεν ἐχούσῃ σταυρὸν καὶ ταύτῃ τυπτή- 

σας τὸν δράκοντα, ἐξήγαγε σύρων αὐτὸν ὥσπερ 

κῆτος" τῇ ῥάβδῳ περιειλούμενον᾽ καὶ πυῤκαιὰν 

κελεύσας τενέσθαι μεγάλην ἐν τῷ δ φόρῳ, ἐκεῖ 

τοῦτον ἀκοντίσας κατέκαυσεν. Ὁ. δὲ βασιλεὺς 

ἐκπλαγεὶς πρὸς τὸ μὴ τοιοῦτον παθεῖν ἄλλοτε τὸ 

αὐτοῦ ταμιεῖον, τὴν τοῦ ἁγίου εἰκόνα τῇ εἰσόδῳ 

αὐτοῦ ἀνεστήλωσεν. Οὗτος φθονούμενος παρὰ 

τῶν ἀθέων Ναυατιανῶν *, τῶν καθ᾽ ἑκάστην αὐτῷ 

ἐπιτρεχόντων, ὑπ᾽ αὐτῶν ἀναιρεῖται’ ἐνεδρευσάν- 

τῶν τὰρ αὐτῷ ἐν στενῷ καὶ ἐπὶ κρημνῷ τόπῳ, 

ἡνίκα παρελθεῖν ἔδει τὸν ᾿Αβραμιαῖον ἐκεῖνον 

γέροντα 8, ἄνδρες ὁμοῦ καὶ τυναῖκες λίθοις ἀὐτὸν 

' ἔβαλον". Ἡμιθανοῦς δὲ αὐτοῦ πεσόντος, vuvi τις 

ἐναγὴς καὶ ἀκάθαρτος, ὅλην τῆς αἱρέσεως πιοῦσα 

τὴν κύλικα, λίθον μέγαν λαβοῦσα τῷ κροτάφῳ 7? 

ἐπιφέρει καὶ τὸ λειπόμενον τῆς ζωῆς ἀφαιρεῖται" 

καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτοῦ fj μαρτυρία !. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Θωμᾶ πατριάρχου. 

4. Καὶ μνήμη Ἰουστινιανοῦ καὶ Θεοδώρας 

τῶν εὐσεβῶν βασιλέων. Τελεῖται δὲ ἐν τῇ μέτάλῃ 

ἐκκλησίᾳ ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ *- 

8. Καὶ μνήμη! τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Φαντί- 

vou τοῦ νέου θαυματουργοῦ. Ὃς 3 εἶλκε τὸ γένος 

ἐκϑ χώρας τῶν Καλαβρῶν τῶν πλησίον ὑπαρχόν- 

τῶν Σικελίας, Γεωργίου καὶ Βρναίνης ὁ γέννημα. 

Οὗτος ἐξ αὐτῶν τῶν σπαργάνων τῷ Θεῷ ἀφιε- 

ροῦται παρὰ τῶν φύντων 5 καὶ ὄγδοον ἄγων xpó- 

νον τῷ τῶν μοναζόντων συναριθμεῖται συστήματι" 

καὶ πᾶσαν ἀρετῆς ἰδέαν διελθὼν ἐργάτης τέλειος τῷ 

Θεῷ ἀναδείκνυται καὶ ἀγγέλοις ἁμιλληθείς, θείων 

καὶ μεγάλων ἀποκαλύψεων καταξιοῦται, ἐπὶ εἴκοσιν 

ὅλας ἡμέρας μετέωρος γενόμένος τὸν νοῦν καὶ 

μηδενὸς αἰσθανόμενος τῶν ἀνθρωπίνων δ΄ ὅθεν 

ἐρημίαις τε καὶ ὄρεσιν ἐμφιλοχωρῶν, ἄτροφος éri* 

πολὺ καὶ ἄποτος καὶ γυμνὸς ἐπὶ τεσσάροις χρό- 

νοις διετέλεσεν. Ὅσαις δὲ ἐφόδοις αἰχμαλωσίας 

καὶ λεηλασίας ὃ τοῦ ἀλιτηρίου τῶν Ἄφρων ἔθνους 

ἐπέπεσεν, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν" ἑξήκοντα χρόνοις ὑπὸ 

τοῖς αὐτῶν κακοῖς πιεζόμενος συνήλτει τοῖς κιν- 

δυνεύουσι. Μετὰ ταῦτα δὲ ἀπάρας τῆς ἐνεγκαμέ- 

vnc? καὶ συμπαραλαβὼν Βιτάλιον ᾽ καὶ Νικηφόρον, 

τῆς ΤΙελοποννήσου 11 ἐπιβαίνει καὶ τῇ Κορίνθῳ 

«προσφοιτᾷ, χρόνον συχνὸν πολλοῖς τῶν ἐκεῖσε 

γενόμενος πρόξενος σωτηρίας: Αὐτόθεν τὰς ᾿Αθή- 

γας καταλαμβάνει τὸ ἱερὸν καὶ ἅγιον τέμενος τῆς 

Θεοτόκου προσκυνήσων. καὶ τοῦ τιμίου ᾿Ανδρέου 

τὸ λείψανον ἀσπασόμενος" ἐκεῖθεν εἰς Λάρισσαν 

καταντᾷ, καὶ ἱκανὸν χρόνον τῷ τοῦ ἁγίου ᾿Αχιλ- 

Mou? προσεδρεύσας τάφῳ, τὸν συνήθη τῆς διδα- 

σκολίας σπόρον ταῖς τῶν ἀνθρώπων ψυχαῖς κατα- 

σπείρας, ἐν Θεσσαολονίκῃ ἔρχεται, ἐπαπολαῦσαι 

γλιχόμενος τοῦ ναοῦ τοῦ μεταλομάρτυρος Δημη- 

τρίου 18 καὶ τὴν πολυάνθρωπον ἐκείνην πόλιν. τῆς 

αὐτοῦ πολιτείας καὶ ἀρετῆς μέτοχον ἀναδεῖξαι, 

Οὗτος ὁ πολὺς ἐν ἀρεταῖς καὶ μέγιστος ἐν θαυμα- 

τουργίαις Φαντῖνος ὀκτὼ διαρκέσας ἐν Θεσσαλο- 

νίκῃ χρόνους καὶ πανταχοῦ γῆς καὶ θαλάττης τὰς 

αὐγὰς. τοῦ ἐνθέου αὐτοῦ βίου μέχρι καὶ τῆς βασι- 

λευούσης ἀκοντίσας 1*, ἐν γήρᾳ καλῷ καὶ πλήρης 

ἡμερῶν καταλύει τὸν βίον. 

— τ αὐτοῦ add. Sa. --- 5 Μιλτιάδος S, Μελτιάδου Sa. Cf. Febr. 111. 

2. — 3 éxk.taklac S, ἐκ κἰΠΠλικίας Sa. --- 3 Sa, θυρὶ S. — ὃ Sa, om. S. — * μὴ ibéva Sa, — 5 Sa, Mv, «fire S, — 48 8.— 

τ Ναβατιανῶν Sa. — δ ἄφνω add, Sa. — " ἔβαλλον Sa. 19 αὐτοῦ Sa, — 11 τὸ μαρτύριον S. 

4. — 1! τελεῖται κτλ. om. Sa. 
5. — τ om. Sa. τοῦ ὁσίου Φαντίνου in marg. adscriptum in S. — " οὗτος Sa. — " τῆς add. Sa. — ὁ Βρυένης S, Bpuév- 

νης 88. — 5 φυσάντων Sa. — * Sa, ἀνθρώπων S, — " ἐπὶ δ' χρόνοις Sa. — 8 χεκλασίας S. — 9 τοῖς ἐνεγκαμένοις S. — 

10 Βητάλιον Sa, --- “1 ΤΤελοπονήσου Sa. — "5. Ἀχιλίου S. — ^ ifa Sa, τὸ τοῦ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου ναοῦ &-— 

3 ἐξᾳκοντίσας Sa. 

Γαττρῶν τῆς Παφλαγόνων ἐπαρχίας. Οὗτος ὑπῆρχεν eic ἐκ τῶν τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ἁγίων πατέρων 

τῶν ἔν Νικαίᾳ συνελθόντων κατὰ ᾿Αρείου τοῦ ματαιόφρονος, ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ - 

μετάλου: κατειργάσατο δὲ θαύματα πολλά, ἐξ ὧν ἕν ὑπάρχει καὶ τοῦτο. Μετεκλήθη γὰρ παρὰ τοῦ 

"βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, ἐν τῷ ταμείῳ τῶν βασιλικῶν χρημάτων δράκοντος ὁ ποθὲν 

εἰσερπύσαντος καὶ τὴν τοῦ ταμιείου εἴσοδον μὴ συγχωροῦντός τινι. “Ὅστις αὐτὸν δι᾽ εὐχῆς ἐθανά- 

τῶσε, προστάξας ἐν τῷ φόρῳ γένέσθαι πυρὰν καὶ ἀπὸ τοῦ ταμιείου τὸν δράκοντα ἀγαγὼν δακόντα τὸ 

ἄκρον τοῦ ῥαβδίου αὐτοῦ καὶ ἀκολουθοῦντα καὶ ἐμβαλὼν ἐν αὐτῇ κατέκαυσε 3, ὥστε θαυμάσαι 

πάντας. Διὸ ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ ταμιείου ὁ βασιλεὺς τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἐζωγράφησεν. Ἐν δὲ τῇ ἰδίᾳ 

ἐκκλησίᾳ ὑποστρέψας παρὰ τῶν αἱρετικῶν Ναυατιονῶν ὃ ἐνεδρευσάντων αὐτὸν διερχόμενον, ἐλιθοβο- 

λήθη" καὶ γυνή Tig ἐξ αὐτῶν ἐπιτυχοῦσα τῷ ἁγίῳ κατὰ κεφαλῆς μετὰ λίθου τῆς ἐνθάδε ζωῆς 60 

ἀπήλλαξε, προεξένησε δὲ τῆς αἰωνίου ζωῆς. --- 3. 4 — M : 1, — Mv: 1. — Mr:1. 

1bpdkuv Cd. — ? καὶ κατακαύσαι Cd. --- ? Ναυτιανῶν Cd. 
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:MHNE TQ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων ̓  ὁμολογητῶν l'oupía, 

Σαμωνὰᾶ καὶ Ἀβίβου μαρτυρησάντων ἐν Ἐδέσῃ 

τῇ πόλει. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ Bagi- 

λέως 8 xoi ᾿Αντωνίνου δουκός" ᾧτινι καὶ διαβλη- 

θέντες ὡς τοὺς ἐν τῇ φυλακῇ χριστιανοὺς θερα- 

πεύοντες παρέστησαν, Γουρίας μὲν ὁρμώμενος 

ἀπὸ Σαρκιγειτνᾶς κώμης, Σαμωνᾶς δὲ ἀπὸ Γάνα- 

δος, τρόφιμοιξ ἄμφω ὃ Ἐδέσης καὶ ὁ ἐν τάξει 

ἱερέων ὑπάρχοντες. Μὴ πεισθέντες οὖν θῦσαι τοῖς 

εἰδώλοις κρεμῶνται ἕκαστος ἀπὸ τῆς μιᾶς χειρὸς 

ἐπὶ πέντε ὥρας εἶτα κατενεχθέντες καὶ ἐπιμένοντες 

τῇ ὁμολογίᾳ πάλιν kpe|ubvrar ἀπὸ τῶν ποδῶν 

εἶτα ἐν λάκκῳ σκοτεινῷ ἀμφότεροι βάλλονται καὶ 

μετὰ τοῦτο τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται. 'O δὲ 

ἅγιος Ἄβιβος διάκονος ὧν ἐμαρτύρησεν ἐπὶ Λικι- 

γίου Τ διαβληθείς, ὅτι κατὰ τὰς κώμας περιερχόμε- 

vog ὑπανογινώσκει τοῖς πιστοῖς τὰς ἱερὰς βίβλους 

ἐπιστηρίζων αὐτούς" ὅθεν προστάξει τοῦ βασιλέως 

εἰς κάμινον ἐμβληθεὶς ὃ τὸν τοῦ μαρτυρίου δρόμον 

ἐτελείωσε 9, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

μαρτυρείῳ αὐτῶν τῷ ὄντι πλησίον τοῦ Φόρου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ fi σφαγὴ; τοῦ ἁγίου ἀποστό- 

Aou Ἰακῴβου, ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 

θεολόγου. Ἰάκωβος ὁ ἀπόστολος ὑπῆρχε μὲν " ἐκ 

τῶν δώδεκα ἀποστόλων, ἦν δὲ ἀδελφὸς τοῦ ἁγίου 

Ἰωάννου τοῦ θεολόγου" υἱὸς Ζεβεδαίου, τοῦ ἀπὸ 

τῆς Γαλιλαίας. Μετὰ δὲ τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου 

καὶ τὴν κοίμησιν τῆς ἁγίας ὅ Θεοτόκου, ὁ μὲν 

Ἰωάννης κατέλαβε τὴν Ἔφεσον διδάσκων ἐν αὐτῇ, 

Οὗτος δὲ ὑπολειφθεὶς εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὰς 

δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραὴλ διελθὼν εὐσγγελιζόμε- 

vog, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐκρατήθη 

παρὰ Ἡρώδου τοῦ τετράρχου ἐν Καισαρείᾳ τῆς 

AYTQ IE'. 

ΤΙαλαιστίνης koi ὑπ᾽ αὐτοῦ σφαγεὶς ἐν μαχαίρᾳ 

ἐτελειώθη. | 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Δημητρίου. Οὗτος ὥρμητο ἀπὸ χώρας Δαβου- 

béuc! ἀπεχούσης ἀπὸ ᾿Αμαπασοῦς μίλια xb'?' 

κρατηθεὶς δὲ ἐπὶ Μαξιμιανοῦ καὶ Μαξιμίνου τῶν 

βασιλέων καὶ ἸΤουπλίου ἄρχοντος καὶ διὰ τὴν εἰς 

Χριστὸν ὁμολογίαν πολλαῖς τιμωρίαις βασάνων ? 

προσομιλήσας, τελευταῖον ξίφει τὴν κεφαλὴν 

ἀπετμήθη. 

4. Τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 

Χριστοῦ ! “μαρτύρων Ἐλπιδίου, Εὐστοχίου, 

Μαρκέλλου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἀθλησάντων 

ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου. Οὗτος ὁ μακάριος 

Ἐλπίδιος εἷς τῆς συγκλήτου ὑπῆρχεν καὶ πρῶτος 

τελῶν τὰς παρὰ τοῦ βασιλέως τιμὰς καὶ τὰ μυστικὰ 

πιστευόμενος πράγματα koi νόμους γράφων. 

ΤΙαραστὰς δὲ τῷ παρανόμῳ Ἰουλιανῷ ὡς τοῦ 

Χριστοῦ θεράπων, τρίχινον ἱμάτιον περιβάλλεται 

σιδηροῦς τριβόλους ἐμπεπαρμένους ἔχων καὶ 

πίσσαν καχλάζουσαν -ἐπαλείφεσθαι ᾿ἄνωθεν ὃ μια- 

ρώτατος προσέταττεν, ὅπως, φησίν, οἱ σιδηροῖ 

τρίβολοι ἑδραιωϊθῶσι καὶ ἀμετάθετοι μένοιεν ̓  

εἶτα τύπτεται κοτὰ πᾶν μέρος * τοῦ ἱματίου ὕπερ- 

θεν πρὸς τὸ διαδῦναι μέχρι τῶν ἐντοσθίων αὐτοῦ 

τὰς τῶν. τριβόλων ἀκίδας καὶ δριμείας ὀδύνας 

παρέχειν 8: μετὰ ταῦτα ἐν λάκκῳ βληθεὶς βαθυ- 

τάτῳ *, καταχέεται καχλάζον θερμόν 5, ἕως πάντα 

τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ γυμνὰ πᾶσιν ἐδείκνυτο. Καὶ αὖθις 

ἄσφολτον καὶ θεῖον xol στέαρ καὶ πίσσαν ἐν 

λέβητι βληθεῖσαν 5 καὶ σφοδρῶς ἐκκαυθεῖσαν ", 

ἑνός τε κράματος ἐξ ἑκατέρων γενομένου πολλοῦ, 

τοῖς ἤδη κατακαυθεῖσι μέλεσι διά τινων σιδηρολά- 

1. --- τὶ καὶ ἐνδόξων τοῦ Χριστοῦ add. Sa. --- 5 Ἐδέσση Sa. --- ὃ om, Sa. — * καὶ ὁ Ἄβιβος Sa. — ὃ ἀπὸ Sa. — ὃ om. 

Sa. — * Auavviou Sa. — * βληθεὶς Sa. — ? ἐτέλεσε Sa. 
2. — ! (ἡ σφατὴ) μνήμη Sa. — * om. Sa. — ? ὑπεραγίας Sa. 

8. — 1 Δαβούδιος S, Aj||afoubéuc Sa. — 5 (ἀπεχούσης - κδ΄ om. Sa. — 8 βασάνῳ Sa. 

4. — 1 τοῦ Χριστοῦ om. Sa, — " παντὸς μέρους Sa. — " τῷ μάρτυρι add. Sa. — * κατωτάτῳ Sa. — ὃ Sa, καχλάζων 

θερμῶ 3. --- 5 βληθέντα Sa. — * ἐκκαυθέντα Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. δ: 1. 9. 8. ἃ, — EH : 1, 3. — Ἄζη καὶ τοῦ ὁσίου Βαρούν. --- 2. — P :1. 

8. 9. — Βαρούχ. --- Da...1 (— Ba). 3. & — Db:1, mutil. — F:1.9.4, — Fa:1.3.4. — B:1.3.2. 

Ba: i : Γουρία, Σαμωνᾶ!ϊ xoi ᾿Αβίβου. Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες Σαμωνᾶς καὶ Γουρίας ἤθλησαν 

ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ ᾿Αντωνίνου 5 bouxóc: διεβλήθησαν δὲ ὡς ἀναπείθοντες τοὺς ἀνθρώπους 

μὴ θύειν εἰδώλοις" καὶ εὐθὺς ἀναρτῶνται ἀπὸ τῆς μιᾶς χειρὸς ἑκάτερος, τῶν ποδῶν αὐτῶν κάτωθεν 

βαρουμένων: καὶ ἔμειναν ἀπὸ ὥρας τρίτης ἕως ὥρας € κρεμάμενοι" εἶτα κατενεχθέντες ἐν σκοτεινῷ τόπῳ 

τῆς φυλακῆς ἐναπορρίπτοντοι, τῷ ξύλῳ τοὺς πόδας περισφιγχθέντες᾽ καὶ ἔμειναν ἐκεῖ λιμῷ καὶ δίψει καὶ 

δεσμοῖς πιεζόμενοι τετραμηνιοῖον χρόνον. Μετὰ ταῦτα ὁ μὲν ἅγιος Σαμωνᾶς ἀναρτᾶται τοῦ ἑνὸς ποδὸς 

καὶ ἐξαρθρωθεὶς τὸ γόνυ, κατὰ κεφαλῆς ἀπὸ ὥρας δευτέρης, ἕως ὥρας € κρεμνᾶται. Τὸν δὲ ἅγιον 

Γουρίαν ἐαθέντα ὡς ἡμιθανῆ τὰ νὖν, τῇ ἑξῆς σὺν τῷ μακαρίῳ Σαμωνᾷ τὴν διὰ ξίφους οἱ διῶκται Tiu 

ρίαν ἐπιφέρουσιν. Ἄβιβος δὲ ὁ ἅγιος, διάκονος dv τὴν τάξιν ἐπὶ Λικινίου ? τοῦ βασιλέως διαβληθείς͵ 

κρεμασθεὶς τύπτεται καὶ ἀφεθεὶς πάλιν ἐρωτᾶται, καὶ μηδ᾽ ὅλως εἴξας τῷ θελήματι τοῦ τυράννου, τῷ 

πυρὶ παραδίδοται, ἱμάντα ἔχων ἐπὶ τοῦ στόματος τρόπον φονέως" καὶ οὕτως ἐτέλεσεν αὐτὴν τὴν μαρτυ- 

ρίαν. Λέγεται δὲ τοὺς ἁγίους τούσδε θαῦμα πεποιηκέναι τῶν πώποτε μνημονευομένων θαυμασιώτερον. 

Γυναῖκα τὰρ τῶν Ἐδεσηνῶν ὁ Γότθος τις ἀποπλονήσας ἦν, ἐκ τῆς τῶν ἁγίων σοροῦ παρὰ τῆς μητρὸς 

εἰληφὼς καὶ τῇ ἑαυτοῦ γῇ οὐχ’ ὡς εἴληφεν, νομίμως τὰρ αὐτὴν ἔγημεν, ἀλλ᾽ ὡς δούλην ἀπαγαγών" 

παρὰ τῶν τῇ γυναικὶ τοῦ Γότθου (ἑτέραν γὰρ ἦν ἔχων ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ) προσηκόντων ἐν μνήματι ζώσης 

βληθείσης, ἄρτι τῆς τοῦ Γότθου τυναικὸς ὑπὸ τῆς ἰδίας πάτης ἁλούσης καὶ θανούσης, κἀκεῖσε κατέ- 

τ Σαμονᾶ; deinde Σαμωνᾶ Ba. — * Ἀντωνίου Ba. -- ὃ Λικιννίου Ba. -- * Αἰδεσηνῶν Ba. 
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Buv σκευῶν elg κόρον ἐπαντλεῖται. Εἶτα πάλιν 

μιτέντων σινήπεως καὶ ἅλατος ὄξους τε καὶ χολῆς 

καὶ θείου ἀπείρου καὶ ἀσφάλτου καὶ γενομένων ἕν 

κρᾶμα, κελεύεται τοῦτο πιεῖν ἐν ποτηρίῳ καὶ ἔπιε" 

καὶ μετὰ ταῦτα ἐνεχθέντων ἵππων ἀγρίων καὶ ταύ- 

ρων, ὁμοίων δεσμευθῆναι " τὰς τρίχας τῆς κεφα- 

Mic? πρὸς τὰ κέρατα ταύρου ἑνός, συνδεθῆναί 19 

τε 1 σχοινίῳ ἑνὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ τε καὶ τοῦ 

ταύρου καὶ σιδηρᾶν ἅχυσιν ἐπὶ τὸν πόδα ᾿Ἐλπιδίου 

καὶ ἐκ τοῦ ὄπισθεν ποδὸς τοῦ ἵππου. “Ὡσαύτως 

Εὐστόχιόν τε καὶ Μάρκελλον ὁμοιοτρόπιυ σχήματι 

προσδήσαντες ἕκαστον πρὸς ἕκαστον ἵππον καὶ 

ταῦρον καὶ ὀξυτάτοις βέλεσι τιτρώσκοντες τὰ ζῷα 

ἀπήλαυνον πρὸς τὸ διασπάσαι "" τῶν μαρτύρων τὰ 

μέλη βίᾳ συνελαυνόμενα. Τὰ δὲ ἦν πάγια ἑστῶτα 

καὶ ἀμετακίνητα. Ἐξέστη ταῦτα ἰδιὼν ὁ Ἰουλιανός 

ἔπειτα ῥοπάλοις καὶ βάκλοις ἀτρίοις συντρίβονται 

πάντα τὰ μέλη καὶ ἐν πυρὶ. ῥίπτονται᾽ οἵτινες τὰς 

ψυχὰς αὐτῶν ἀφῆκαν εἰς χεῖρας Θεοῦ μηνὶ 

σεπτεμβρίῳ κς΄. Οἵ καὶ κατετέθησαν ἕν τινι τάφιμ 

ἐν τῷ Καρμηλίῳψ ὄρει. ἸΤαραυτίκα δὲ σεισμοῦ καὶ 

κλόνου μεγίστου γετονότος, ὥστε τὸ ὄρος ὅλον 

σαλεύεσθαι, κατελθὼν ὁ Κύριος μετὰ δυνάμεως 

καὶ δόξης πολλῆς ἠσπάσατο τοὺς μάρτυρας καὶ 

Μάρκελλον μὲν καὶ Εὐστόχιον μετέθηκεν ἐν ᾧ 

εὐδόκησε τόπῳ, τὸν δὲ μέγαν Ἐλπίδιον οὖθις 

ἀνακτησάμενος καὶ παραθαρρύνας πρὸς τὸν ἀγῶνα 

παρέπεμψεν " ὃν ἰδὼν Ἰουλιανὸς ἐπάγη 13 καὶ θυμῷ 

ὑπερζέσας ἐκέλευσε 1’, Καὶ ἁπλοῦται ὁ μέγας ἐκ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου xoi εὐασγτελι- 

στοῦ Ματθαίου, τοῦ καὶ Λευΐ καλουμένου καὶ 

τεσσάρων ἐπ᾽ ἐδάφους καὶ ἀνενδότως μαστίζεται, 

ὀξάλμῃ 15 τε παμπληθεῖ 15 καταντλᾶται καὶ τριχίνοις 

ῥάκεσι τοὺς μώλωπας ἀναϊτρίβεται" καὶ καθίζουσιν 

αὐτὸν ἐπὶ σποδοῦ ζεούσης ἀνθρακιᾶς καὶ πυρὸς 

ἄνθρακας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιτιθέασι" καὶ ἦν πάν- 

τῶν ἀνώτερος. Εἶτα ἐπὶ τοῦ βασανιστηρίου ξύλου 

ἀναρτᾶται καὶ ξέεται εὐτόνως τοῖς σιδηροῖς ὄνυξι. 

μέχρις αὐτῶν τῶν ὀστῶν, ὥστε φαίνεσθαι τυμνά" 

ἔπειτα πάλιν κελεύει ὁ αἱμοβόρος θυρεὸν σιδηροῦν 

ἔχοντα κατὰ τὸ μέσον ὀπὴν τεθῆναι ἐπὶ τὸν ὦμον 

αὐτοῦ ἐπιτεθῆναί τε ἐπ᾿ αὐτὸν 17 καμίνου δίκην 

ὕλην πυρὸς πολυτελῆ διὰ νάφθης xoi. πίσσης 

στυπείου τε καὶ κληματίδος καὶ ταύτην ἐξαίφνης 

ἐξάψαι πυρί, ὅπως τῆς φλοτὸς εἰς ὕψος αἰρομένης 

διαφθαρῇ καὶ τακήσεται πᾶν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ 

καὶ τὰ αἰσθητήρια, κορακί τε σιδηρῷ κατὰ τῆς 

κεφαλῆς 18 αὐτοῦ τύπτειν προσέταξε, μέχρις ἂν 

φασὶ 13 τοῦ ἐγκεφάλου τὸ ὑγρὸν διὰ τῶν ῥινῶν 

ἐκκενωιθῆ" ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν βάσανον 39 χάριτι 

Θεοῦ vevvoíug ἐνεγκὼν καὶ ὑπεράνω αὐτῆς 3: 

γενόμενος, πολλοὺς πρὸς τὸν Χριστὸν ἐπεσπά- 

σατο. Αὐτὸς δὲ ἐπὶ πλεῖον χαριτωυθεὶς koi εὐξάμε- 

γος, πάντα τὰ σεβάσματα τῶν παρανόμων ὑφ᾽ 

ἕν συνέτριψε καὶ κατηδάφισεν ἐκεῖνον αὐτὸν ?? 

καταισχύνας καὶ στηλιτεύσας ὡς ἀποστάτην "5 ὃς 

λίαν μανεὶς koi ?* κάμινον ἐκκαύσας, ἐνέβαλε τὸν 

ἅτιον ἐν αὐτῇ ὑμνοῦντα καὶ εὐλογοῦντα τὸν κύριον 

ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν μέτιστα σημεῖα καὶ 

θαύματα ποιοῦντα’ καὶ οὕτως ἐτελειώθη. 

AYTQ Ις΄. 

τελώνης ὁ ποιήσας δοχὴν μεγάλην τῷ Ἰησοῦ, 

καθώς φησὶ τὸ εὐαττέλιον. Οὗτος τὴν τοῦ ἁτίου 

ἀδελφοῦ Ἰακώβου τοῦ ᾿Αλφαίου. Οὗτος ἦν. ὁ Πνεύματος ἐπιφοίτησιν δεξάμενος καὶ τὸ θεῖον 

— 5 correxi, ὁμοίως beguetvai S, ὁμοίων δεσμεῖται Sa. — 9᾿ Ἐλπίδιος add. Sa. — 19 συνδησάντων Sa, — 11 om. Sa, — 

1? διασπᾶν Sa. — 19 6 Ἰουλιανὸς ἀπεπάτη Sa. — 1* uonnulla excidisse patet: supple v. c. τὸν ἅγιον αὖθις τιμωρηθῆναι. — 

15 ἅλμη Sa. — 15 σὺν ὄξει add, Sa, — 11 αὐτιῦ Sa, — "5 κορυφῆς Sa. — 19 φησὶ Ba. — 5) Baodvvov S. — 3: ταύτην Sa. 

38 (ἐκεῖνον αὐτὸν) αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν βασιλέα ᾿Ιουλιανὸν Sa. -— "5 καὶ ἐχθρὸν τοῦ Θεοῦ add. Sa, — ?* oi. Sa, — 95 θαυ- 

μάσια Sa. 

θετο΄ oi ἅτιοι τοῦ Χριστοῦ ὁμολοτητοὶ ἐπιστάντες αὐτῇ ἐν τῷ μνήματι καὶ χαρᾶς πληρώσαντες, ὥσπερ 

ποτὲ τὸν ᾿Αμβακοὺμ ὁ ἄττελος ἐξ Ἱερουσαλὴμ εἰς Βαβυλῶνα βαστάσας ἀπήνεγκεν, οὕτω καὶ οὗτοι 

ταύτην τοῦ μνήματος καὶ τῆς δυσωδίας ἐκείνης ἐλευθερίύσαντες, ἀπὸ τῆς τῶν Γότθων εἰς Ἔδεσαν 

ἤτατον καὶ τῷ σεπτῷ αὐτῶν ναῷ παρεστήσαντο, Ἐνδημήσαντι δὲ αὖθις τῷ Γότθῳ κατὰ τὴν Ἔδεσαν, 

φωράσαντες αὐτὸν οἱ ἅτιοι τοῦ τολμήματος, δικαίᾳ κρίσει τὸν ἄθλιον καθυπέβαλον. — 3. 4, — T:1. — 

L:1.3. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος "AZ καὶ τοῦ ὁσίου Βαρούχ. --- 2. — O : 1 t— Ba). ἡ, &—9:1.3. 

4. — €: 1. 3. — ToO ὁσίου Βαρούχ. --- 2. — Cb : |. — Βαρούχ. --- 2. — Ce: 1. 3. Βαρούχ. --- 2. 

Cd:L.3.2. Μ 1. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Κυντιανοῦ " ἐπισκόπου Σελευκείας. --- Μνήμη τῶν 

εὐσεβῶν βασιλέων Ἰουστίνου καὶ Θεοδώρας (Nov. 13). — Θωμᾷ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 

νέου (Nov. 149), — 4, — Mv : 1. — Κυντιανοῦ “ ἐπισκόπου Σελευκίας. — Ἰουστίνου xoi Ocobibpac. — 

Θωμᾷ. — Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαττρῶν (Nov. 142). — 3. — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : i, — H ; 1. — Βαρλαάμ (Nov. 19?). — P: 1. — Τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρων Εὐψυχίου, Νεάρχου, Καρτερίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. — Da: 1. — Βαρλαάμ. --- Db: mulil., 

Βαρλαάμ. — F :1. — Βαρλαάμ. Οὗτος εἷλκε τὸ τένος ἐξ "Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης, πρεσβύτης τὴν 

ἡλικίαν, ὃν καὶ ὁ τίμιος Χρυσόστομος ἐγκωμίοις ἐτίμησεν. Διὰ τὴν εἰς Χριστὸν οὖν ὁμολογίαν, τῷ 

ἄρχοντι προσαχθεὶς ἐκ τοῦ δεσιιυτηρίου, τύπτεται ? βουνεύροις καὶ τοὺς ὄνυχας ἀποριζοῦται" εἴτα τῷ 

βωμῷ προσαχϑεὶς ἁπλοῦτυι τὴν χεῖρα καὶ πῦρ ἐπ᾽ αὐτὴς καὶ λιβανωτὸν δέχεται, δεδογμένον τοῦτο τῷ 

3 ἐπιρρίψειε, νομίζεσθαι αὐτὸν τοῖς εἰδώ- ἄρχοντι, ὡς, εἰ τοὺς ἄνθρακας μετὰ τοῦ λιβανωτοῦ τῷ Bu 

λοις ϑυσίυν mpodeverkeiv. Ὃ δὲ ἀνένδοτος εἱστήκει καὶ ἄτρεπτος, εὐτονωτέρας αὐτοῦ χαλκοῦ καὶ 

- ^ Κεντιανοῦ M, — " Κυντιριανοῦ Mv. 
τ τύπτε F. --  βονιῦ Ε΄, 
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εὐαγτέλιον τῇ ἑβραΐδι διαλέκτιῃ συντάξας, τοῖς τοὺς ἐν αὐτῇ καὶ τῆς ἑαυτοῦ κλήσεως ἀξίαν τὴν | 

πρὸς ἀνατολὴν ' Ἰουδαίοις εὐαγτελισάμενος καὶ ἐν ἐργασίαν ἀπέδωκεϑ τῷ ποιήσαντι", πλήρης ἡμερῶν. 

τῇ Tlop8voiwv? τῇ τὸν θεῖον λόγον. κατέσπειρε. γενόμενος τῶν τοῦ πνεύματος καὶ τὸν ἀποστολι- 

παρ᾽ οἷς καὶ πολλὰ ἐργασάμενος θαύματα καὶ κὸν πληρώσας δρόμον, ἐν εἰρήνῃ πρὸς τὸν τῆς 

πολλὰς ὑπὸ τῶν ἀπίστων ὑπομείνας θλίψεις, τὴν εἰρήνης ἀναλύει Θεόν. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτοῦ σύναξις 

ἀποκληρωθεῖσαν αὐτῷ Ἱεράπολιν τῆς Συρίας τῷ ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ κορυφαίου 

τοῦ Εὐφράτου 5 μέρει διακειμένην * καταλαμβάνει. τῶν ἀποστόλων Πέτρου, τῷ συγκειμένῳ ἴ τῇ 

Καὶ ἐπειδὴ πρὸς ἀληθείας ἐπίγνωσιν ἐπανήγαγε καὶ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ ὅ. 

MHNI T9 AYTQ IZ'. 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγο- — rovprubv χάρισμα καὶ ἐκλήθη θαυματουργὸς ποιῶν 

ρίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Νεοκαισα- θαύματα πολλά ὃ, ἐξ ὧν εἰσι καὶ ταῦτα, Εἰς γὰρ 

ρείας. Οὗτος ἦν ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ τοῦ βασιλέως, ᾿Αλεξάνδρειαν ἀπελθὼν ὁ καὶ κατηγορηθεὶς ὑπὸ 

υἱὸς ὑπάρχων ἕλληνος i, Αὐτὸς δὲ γεγονὼς χρι- πόρνης, ἐπιπέμπει αὐτῇ baípova καὶ πάλιν ἰᾶται. 

στιανὸς καὶ τὸ τῆς πίστεως μυστήριον διδαχθεὶς Εἶτα μὴ παρὼν ἐν ᾿Αμασείᾳ ὅμως διὰ τὴν αὐτοῦ 

bí ὀπτασίας παρὰ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀρετὴν χειροτονεῖται ἐπίσκοπος ὑπὸ Φαιδίμου τοῦ 

τοῦ θεολόγτου Ἰωάννου 3, ἔλαβε καὶ τὸ τῶν θαυμα- ᾿Αμασείας" λίθον τε μέγαν" ποιήσας περιπατῆσαι, 

4. --- E ἀνατολάς τε Sa. — ᾿ παρθυέων S, rapi] Sa. — * Εὐφράτη S. — * διακειμένη Sa. — 5 ἀποδέδωκε Sa. — 

᾽'λαλέσαντι αὐτὸν Sa. — Sa, τοῦ συγκειμένου S. — 8 ταῖς αὐτοῦ πρεσβειαῖς add. Sa. 

Ἔξ — 1 ξλλήνων Sa. — ? τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου Sa. — ὅ πολλὰ θαύματα Sa. — * μαθημάτων χάριν add. Sa. — 

5 Sa, δημοσία S. — * μέγα S. ΄ 

σιδήρου φανείσης τῆς δεξιᾶς, ἕως οὗ τὴν ὑποκειμένην σάρκα τῆς χειρὸς τὸ πῦρ δαπανῆσαν καὶ κατα- 

φατὸν εἰς τὴν τῆν ἐξέπεσεν" τῶν νευρῶν οὖν διασπασθέντων καὶ τῆς χειρὸς διατρηθείσης, αὐτὸς εὐχό- 

μενος τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέδωκεν. — Fa:1.— Βαρλαάμ. Β:1. Βαρλαάμ. --- Ba: 1. 

Βαρλαάμ. --- Τ: 1.--- L : 1. — Βαρλαάμ.---Ο 1. — Βαρλαάμ.---Ο : 1.--- Βαρλαάμ.--- Μνήμη τοῦ óp8o- 

δόξου βασιλέως Ἰου στινιανοῦ. Οὗτος ἄριστος ἐν πολέμοις φανεὶς καὶ ζηλωτὴς ὧν τῆς ὀρθοδόξου 

πίστεως, σύνοδον ἐν Κωνσταντινουπόλει πεποίηκεν καὶ τοὺς αἱρετικοὺς τελείως ἠφάνισεν. Οὗτος 

ἐποίησε τὰς νεαρὰς διατάξεις, ἐκφωνήσας καὶ τύπον περί τε ἐπισκόπων καὶ ξενοδόχων καὶ οἰκονόμων 

ὀρφανοτρόφων, ὥστε μὴ κληρονομεῖν πλὴν ἃ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐκέκτηντο. Οὗτος κτίζει τὴν μεγάλην 

ἐκκλησίαν πολλοῖς ἀναλώμασι καὶ χρήμασιν ἐκκενώσας ἐν αὐτῇ καὶ πολὺν ἄρτυρον καὶ χρυσὸν καὶ 

πολλοῖς ἀναθήμασιν ἱεροῖς καὶ πέπλοις χρυσοὐφέσιν ὃ ἀναθεὶς ἐν αὐτῆ. Οὗτος ἐν πάσῃ Αἰγύπτῳ καὶ 

Παλαιστίνῃ καὶ Συρίᾳ πάσῃ ἐκκλησίας ἐδείματο ἀριθμὸν ὑπερβαινούσας 5, Οὗτος ὁ ἀοίδιμος βασιλεὺς τὸ 

ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει Σινᾷ φρούριον μεγαλοπρεπὲς ᾧκοδόμησεν καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ θείους ναοὺς ἐντίμως 

οἰκοδομήσας ἐδόξασε koi τὴν πανθαύμαστον ἐκκλησίαν τοῦ αὐτοῦ ἁγίου ὄρους τῆς ἁγίας κορυφῆς 

αὐτὸς ἐδείματο" καὶ χρημάτων εἰσόδους δαψιλῶς τοῖς ἐν τῷ Σινᾷ μοναστηρίοις καὶ πάσῃ τῇ Αἰγύπτῳ 

xoi ἸΤαλαιστίνῃ διακειμένοις σεμνείοις καὶ παρθενῶσιν ἀφθόνως ἐχορήγησε. Οὗτος καὶ τὴν ἑορτὴν τῆς 

Ὑπαπαντῆς * παρέδωκε τῇ ἐκκλησίᾳ ἑορτάζειν. Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ Εὐλαλίου τινὸς ἀπὸ πλουσίων πένητος 

τελευτήσαντος καὶ γράψαντος τὸν βασιλέα κληρονόμον ἐν διαθήκαις καὶ παρακελευσαμένου ὥστε τὰς 

ἑπτὰ θυγατέρας ἀπόρους καταλειφθείσας καὶ μικρὰς ἀναθρέψαι αὐτὰς καὶ ἐκπροικῆσαι τὸν βασιλέα καὶ 

πάντα αὐτοῦ τὰ χρέη δοῦναι τοῖς δανεισταῖς καὶ τὰ γράμματα" αὐτοῦ ἀναρρύσασθαι, οὗτος τὴν 

διαθήκην ἐπὶ χεῖρας δεξάμενος ὃ βασιλεὺς αὐτίκα τὰς θυγατέρας τοῦ διαθεμένου ἐν τοῖς βασιλείοις 

ἀναγαγὼν καὶ βασιλικῶς αὐτὰς ἀναθρέψας καὶ ἐκπροικήσας βασιλικῶς καὶ τοῖς δανεισταῖς τὰ χρήματα 

ἐπὶ τὸ διπλάσιον δοὺς καὶ πάντα βασιλικῶς ἐκπληρώσας καὶ καταπλήξας ἐν τούτῳ πάντα ἀκούσαντα 

ἄνθρωπον, καὶ ἕτερα δὲ πλεῖστα διαπραξάμενος ἔργα μνήμης καὶ θαύματος ἄξια, καταλύει τὸν βίον 

(Nov. 144). — ατ1. — Ἐλπιδίου κτλ. (Nov. 155). — Βαρλαάμ. In margine ἄφες αὐτό, --- (Ὁ : 1. — 

Βαρλαάμ. — Qe : 1. — Ἐλπιδίου, — Βαρλαάμ. --- M : 1. — Mv: Βαρλαάμ. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. 886: 1. 9. 8. — H:1. pP:1.— D&:1(— Ba). 2 (— Ba). — Db: 1. 

9.- -π:1: Γρητορίου τοῦ θαυματουρτοῦ ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ * 

τοῦ βασιλέως ἐξ ἑλλήνων τεννηθείς" τῇ δὲ τῶν κρειττόνων μερίδι εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς προσθεὶς ἑαυτόν, τὴν 

ἀληθῆ καὶ κατὰ Χριστὸν πίστιν ἐπέγνω: καὶ προϊούσης τῆς ἡλικίας «ro»? τῆς εὐσεβείας αὐτῷ συνηυ- 

Eávero* μετέθει δὲ καὶ πλήθει θαυμάτων ἃ κατειργάσατο τὸ. ἐπώνυμον ἔσχεν ὃ λέγεται. Ἔτι γὰρ ἐν τῇ 

σχολῇ συνήθως φοιτῶν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ καὶ παιδείας μεταλαμβάνων τῆς κατὰ φιλοσοφίαν, ἑταιρικὸν 

γύναιον ἐξ οἰκήματος ἐπὶ διαβολῇ αὐτοῦ προσελθὸν καὶ δαίμονι διὰ τὴν συκοφαντίαν ληφθὲν καὶ εἰς 

γῆν σπαραττόμενον ἰάσατο διὰ προσευχῆς" καὶ τὴν Θεοτόκον ἅμα Ἰωάννῃ τῷ θεολόγῳ εἶδεν μυοῦντας 

αὐτὸν τὸ τῆς Τριάδος μυστήριον, καὶ μετὰ τὸ 5 ἐπίσκοπος χειροτονηθῆναι παρὰ Φαιδίμου * τοῦ τῆς 

Ἀμασείας προέδρου, ἐν τῷ ἀπιέναι πρὸς τὴν λαχοῦσαν ἐκκλησίαν καὶ μετὰ τὸ ἀπελθεῖν, ἀκοῆς ἀνώτερα 

καὶ μείζονα πίστεως πεποιηκέναι λέγεται. Λίθον τὰρ βουνῷ παραπλήσιον διὰ προσευχῆς ἐκίνησε καὶ 

πρὸς ἕτερον μετήταγε μέρος" ἔνθα καὶ τὸν νεωκόρον, ὅθεν διὰ προστάγματος τοῦ ἁγίου τὰ δαιμόνια 

— 3 casus ineptos non correzi. — ὁ ὑπερβαίνοντας Q. — " ὑποπαντῆς Q. — ? γράμμα Q. 

τ Αὐριλλιανοῦ F. — ? suppleri, ou. F. — ? τοῦτο in inarg. corr, F. — * Φαιδήμου F. — ὅνμε F. 

Nov. 16. 

f. 83. 

Xov. 17. 

Nov. 16. 

Nov. 17. 



Nov. 17. 

Nov. 17. 
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ἐβάπτισε τὸν προσμονάριον τῶν εἰδώλων καὶ 

ἀδελφῶν δύο διὰ λίμνην ὑπομαχομένων, ἐξήρανεν 

αὐτὴν καὶ τὴν ῥάβδον ᾿ πήξας ἔστησε ποταμόνϑ ἥτις 

καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον μέτα. Καὶ ἄλλα μυρία ποιή- 

σας ἐν τῷ μέλλειν ἐκδημεῖν, εὐχαρίστει ? τῷ Θεῷ, 

ὅτι ἐν τῇ αὐτοῦ πόλει τοσούτους ἀπίστους κατέλι- 

πεν ὅσους εὗρε χριστιανούς: καὶ οὕτως ἐτελειώθη. 

τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

θείας τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης τρωθείς, ἡρετίσατο éx 

παϊδόθεν ὑπελθεῖν τὸν μονήρη, βίον, χαίρειν εἰπὼν 

πάσῃ ματαιότητι, ἀκτημοσύνην μετερχόμενος καὶ 

ἐλεημοσύνης ἐπιμελούμενος πρὸς τῇ σκληρα- 

γωτγίᾳ καὶ ἐγκρατείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ. Ἐν τούτοις 

τοῖς μεγίστοις πλεονεκτήμασι διαλάμπων, τοῦ τῆς 

ἱερωσύνης τετύχηκεν ἀξιώματος. Πλεῖστα δὲ κολα- 

στήρια καθυπέμεινεν οὐ μόνον παρὰ τῶν τὰ 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ ὅμολο- Νεστορίου καὶ Εὐτυχοῦς καὶ Διοσκόρου φρονούν- 

χητοῦ Λαζάρου τοῦ ζωτράφου. Οὗτος ὑπῆρχεν τῶν, ὁμολογῶν τὸν Χριστὸν πέλειον Θεὸν καὶ 

ἐπὶ τῆς βασιλείας τῶν εἰκονομόχων" ἔρωτι δὲ τῆς τέλειον ἄνθρωπον, ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀναλ- 

— ταὐτοῦ add. Sa. — ποταμοῦ ῥύμην ἀτάκτως φερομένην Sa. — ? nbxoplotn Sa. — 19 ἁγιωτάτη add. Sa. 

2, — 5 τοῦ Sa. 

ἐξῆλθεν καὶ πάλιν εἰσῆλθεν, ἐφειλκύσατο πρὸς τὴν πίστιν" καὶ λίμνην θαλάσσῃ κυμαίνουσαν ἶσα, μίαν 

νύκτα διακαρτερήσας ὃ ἐν προσευχῇ, ἄνικμον καὶ χέρσον ἀπέδειξε, τῶν δύο ἀδελφῶν τῷ ᾿ντιποιουμέ- 

νῶν τῆς λίμνης τὸν κατ᾽ ἀλλήλων συναποξηράνας θυμόν, πολεμικῶς καὶ ἀδιαλλάκτως ἐχόντων. Ἔτι δὲ 

καὶ τοῦ ποταμοῦ τὴν ἐπὶ τὰ πρόσω φορὰν ἐπέσχε, τῶν προσοίκων αὐτοῦ δεηθέντων, κατὰ τῆς 

διαβρόχου τῆς καὶ ὀμβρώδους ἴ ἐρείσας τὴν βακτηρίαν κοὶ προσθεὶς τῷ θαύματι 3 θαῦμα᾽ τότε γὰρ 

ῥεῖθρον ὁρᾶται ἀναχαιτιζόμενον ὥσπερ δεδοικὸς προσψοῦσαι τῇ Dáfbu- καὶ fi ῥάβδος οὖσα, ἤδη ξηρὰ 

καὶ τῆς φυσικῆς ὑγρότητος ἄμοιρος, εἰς εὐθαλὲς ἐγένετο δένδρον᾽ καὶ οὐδὲ ὁ χρόνος λύμη τῷ θαύματιϑ 

γέγονεν ἀλλὰ καὶ νῦν, ὥς φασι, τοῦ ποταμοῦ τὴν εἰς τὸ ἔμπροσθεν φεύγοντος πρόοδον καὶ τοῦ 

δένδρου τοσούτοις ἐξαρκοῦντος ἔτεσι, ἡ ἐν Θεῷ δύναμις τοῦ μετάλου Γρητορίου κηρύττεται. Καὶ πρὸς; 

τούτοις ὁ ὑποκριθεὶς Ἑβραῖος τὸν νεκρὸν ἐν ὑπτίῳ καὶ ἐκτεταμένῳ σχήματι αὐτὸ τοῦτο ὃ διὰ τῆς 

αὐτοῦ προσευχῆς κατὰ ἀλήθειαν γέτονεν ὅπερ ἐσχηματίζετο. Ἐνομίσθη δέ ποτε καὶ ἐν τῷ ὄρει ἑστὼς 

καὶ προσευχόμενος Toig διύκουσι δένδρον᾽ καὶ λοιμὸν τοῖς ἀπίστοις ἐπήγαγε καὶ προσελθοῦσι τῇ 

πίστει τοῦ θανάτου ἀπήλλαξεν. Ἐν δὲ τῷ μέλλειν πρὸς Κύριον ἐκδημεῖν, εὐχαριστηρίους ἀφῆκε φωνάς, 

ὅτι τὴν πολυάνθρωπον πόλιν καὶ τοσοῦτον τῇ ἀπιστίᾳ πλήθουσαν ἐπὶ τῆς ἐναντίας τάξεως καταλέ- 

Aomrev: ὅσους τὰρ εὗρε. τοὺς παραδεξαμένους τὴν πίστιν, τοσούτους τοὺς παραμεμενηκότας τῇ ἀπιστίᾳ 

F). — 2 (Λαζάρου τοῦ ζωτράφου. Οὗτος νηπιό- 
Fa:1.2.— B:1.— Ba:1( καταλέλοιπεν. --- 2. 

θεν τὸν μονήρη βίον ὑπέρχεται καὶ τὴν ζωτραφικὴν..)). T:1.— L:1.— 0:1.2. —9:1.2. 

Ἐσαΐς (ef. Sept. 55). C:1— Cb: 1. —Ce: 1. M:1.2. — Τοῦ ἁγίου Ζαχαρίου τοῦ 

σκυτοτόμου καὶ Ἰωάννου διήγησις πάνυ 10 ὠφέλιμος. Ἀνήρ τις τῶν κατὰ κόσμον περιφανῶν, ὄνομα 

αὐτῷ Ἰωάννης, πάντων καταφρονήσας καὶ τὸν λιτὸν μετερχόμενος βίον, ἔρτῳ τὴν τῶν ἀγαθῶν πρὸς 

ἑαυτὸν ἐπεσπᾶτο 1: μετουσίαν, ἐπαγρυπνῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς καὶ νήφων τοῖς ἐπίπροσθεν αὐτοῦ d 

κατορθώμασιν. "Qc δὲ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὸ ἐν ταῖς αὐλαῖς Κυρίου παννυχεύειν ἀπαραίτητον ἦν αὐτῷ, 

μιᾷ τῶν νυκτῶν ἀφίκετο πρὸς τὸν ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς τοῦ Θεοῦ Λότου ἁγίας 1ὸ Σοφίας ναόν, τὸν ἐν τῷ 

Βυζαντίῳ. Καὶ τὰς πύλας ἤδη κεκλεισμένας εὑρὼν ἐν τῷ πλησίον σκάμνῳ κεκμηκὼς ἀνεπαύσατο, 

ὑποψιθυρίζων καὶ 1 τὴν ἐκ τύπου αὑτοῦ ἀκολουθίαν. Καὶ ὡς ἐν τούτοις ἦν, λαμπηδόνα φωτὸς ἔξωθεν 

ἐρχομένην ὁρᾷ. Ἐπιστήσας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν ἄνδρα τινὰ σεμνὸν ἑπόμενον τῷ φωτὶ κατενόει. Καὶ περι- 

χαρὴς ὥσπερ ἐπὶ τῷ θεάματι τετονώς, συνέστειλε μᾶλλον ἑαυτὸν γνῶναι θέλων τοῦ εἰσερχομένου 13 τὸ 

ἀποτέλεσμα. Ὡς δὲ λοιπὸν ἐκεῖνος ἤδη, τοῦ φωτὸς πορευομένου, πρὸς τὰς κεκλεισμένας πύλας 

ἀφίκετο, ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ φλιᾷ προσκλιθεὶς καὶ ἱκανῶς προσευξάμενος, ὑψοῦ τὰς χεῖρας μετεωρήσας, τὸ 

χριστοφόρον σημεῖον τὰς πύλας !* διαχαράττει καὶ παραυτίκα σὺν τῷ φωτὶ ἀκώλυτως εἰσῆλθε. Καὶ 

πάλιν ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ ἐδάφει καταβαλὼν ἑαυτόν, ἐν ᾧ ἄνωθεν ἡ τῆς Θεομήτορος εἰκὼν ἐκτετύπωται, καὶ 

ἀναστάς, ὁμοιοτρόπως καὶ ταῦτας τὰς πύλας ἠνέῳξε. Καὶ ἀνελθὼν ἐν τῷ νάρθηκι πρὸς τὰς ἀργυρέας 

πύλας, ἱκανῶς ὡς ἔδοξε τῷ δρῶντι, προσηύξατο. Καὶ πάλιν ὁρᾷ τὸν αὐτὸν διὰ τῆς σφραγῖδος καὶ 

ταύτας τὰς ὡραίας ὑπανοίξαντα πύλας καὶ φωτοειδῆ ὅλον ἐν τῷ σεπτῷ ναῷ εἰσερχόμενον xui κατὰ τὸ 

μεσαίτατον τοῦ ναοῦ ὑψοῦ τὰς χεῖρας διάραντα καὶ τὸν Θεὸν ἐξευμενιζόμενον ᾽5, “Ὅτε δὲ τὰς εὐχὰς τῷ 

Θεῷ καλῶς 19 ἀπέδοτο, πόλιν νοστήσας τὸ ἔσχατον τοῦ ναοῦ καταλαμβάνει προαύλιον, τῶν πυλῶν 

πάλιν ὑπὸ 15 θείας ἐνεργείας αὖθις 1? ἀποκλεισθεισῶν. "igraro οὖν ὁ ἱερὸς ἐκέϊνος ἀνὴρ ἀποσκοπῶν, ὡς 

ἔλεγεν, ὅποι τὴν πορείαν ἔχοιεν 17 ὁ τοῦ ναοῦ ἐξελθών. Ὡς δὲ λοιπὸν τὴν κατ᾽ εὐθεῖαν ὁδὸν ἐβάδιζε, 

τούτῳ 18 μὴ ὀκλάσας ὁ ᾿Αβραμιαῖος ἐκεῖνος ἀνὴρ ἐπηκολούθει καταμαθεῖν βουλόμενος, ποῦ ἄρα ὁ τοῦ 

Θεοῦ ἱερὸς ἀποκρύπτεται μαργαρίτης. Ὡς δὲ τῆς ὁδοῦ μικρὸν ὑπεκκλίνας ὁ φαινόμενος πρὸς τὸ 

κάταντες τοῦ μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τῶν βαθμίδων ἐγένετο, πρός τι σμικρότατον τῶν ἐκεῖσε οἴκημα 

ἐπιστὰς καὶ τὸ τῆς ἔνδον οὔσης γυναικὸς ὄνομα Μαρίας ?? καὶ σιτηρᾷ τῇ φωνῇ καλέσας καὶ τῇ χειρὶ 

κρούσας εἰσῆλθε, τό τε περιαστράπτον τὸν ἄνδρα φῶς ?? κατὰ τὴν ὁδὸν ὑπεξιὸν ἀνεχώρει καὶ ἐν ἀμφο- 

-- $ θαλάσσης κυμένουσα ἴασα μια vukro διακατερίσας F, corr. supra lin. ἰάσατο μίαν νύκτα διακαρτερίσας. --- 

τ ὀμφόδους F. — " θαυτί F. — * τούτου F.— !? om. Mv. 11 ἐπεσπάσατο Mv, — 15 αὐτῶν Mv, — τ ἐρχομένου Mv. — 

4 ταῖς πυλαῖς Mv. — 15 ἐξευνιζόμενον My, — 18 τῆς add. Mv, — "ἔχει Mv. — 15 om. Mv. — 19 Μαρία M, Mv. — 29 φῶς 
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λοιώτως, ἀλλὰ καὶ παρὰ τῶν Boóckukrüv καὶ dvo- λοπρεπῶς ὑποστρέφει" πάλιν δὲ εἰς τὴν αὐτὴν 

δίων εἰκονοκαυστῶν πολλαῖς κα᾿τηκίσθη πληγαῖς πορείαν πεμφθεὶς τῶν αὐτῶν ἕνεκεν: ὑποθέσεων“, 

καὶ βασάνοις, διά ve τὸ σέβεσθαι καὶ προσκυνεῖν περὶ τὰ μέσα ποὺ τῆς ὁδοῦ τὴν. τιμίαν αὐτοῦ 

τὰ τῶν. ἁτίων σεβάσμια ἐκτυπώματα διά τε τὸ ψυχὴν τῷ Κυρίῳ παρέθετο. Τὸ μέντοι ἱερώτατον 

εὐφυῶς ζωγραφεῖν ταῦτα οἰκειοχείρως τοῖς πίνα- αὐτοῦ σῶμα τοῖς ποθοῦσιν ἀνακομισθὲν ἐν τῇ 

Ev καὶ οἷα βέλεσι τοὺς ὀλιτηρίους κατατοξεύειν. βασιλίδι τῶν πόλεων κατετέθη πέραν τοῦ ἄστεος, 

Οὗτος τὴν ἐπὶ τὴν πρεσβυτέραν Ῥώμην ὁδὸν ἐν τῇ μονῇ τῶν Εὐάνδρου. 

στέλλεται ἀποστολικὴν ἐγκεχειρισμένος διακονίαν, 

τῶν πατρικῶν φημι koi? ἀποστολικῶν δογμάτων 

καὶ παραδόσεων ἕνεκεν" καὶ αὖθις ἐντεῦθεν μεγα- 

MHNI Τῷ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μεταλομάρτυρος πλά- 

TU voc. Οὗτος ἦν ἐξ Ἀγκύρας τῆς πόλευις, χώρας 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δερμοκαΐτου ?, τοῦ ἐν τῷ 

᾿Ολύμπῳ ἀγωνισαμένου 2 

AYTQ ΙΗ΄. 

θεν’ ToO δὲ σώματος αὐτοῦ μετὰ τὴν τιμωρίαν 

θαλεροῦ * καὶ ἥδιστόν τι ἀποστίλβοντος γενομέ- 

τῶν Γαλατῶν, ἀδελφὸς τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀντιό- νοῦ ὅ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸν Χριστόν’ εἶθ᾽ 

xov, ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ 1. Διὰ δὲ τὴν οὕτως σφαίραις πεπυρωμέναις τὰς μασχάλας καὶ 

εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν προσήχθη ᾿Αγριππίνῳ τῷ τὰς πλευρὰς καταφλέτεται, ὥστε καπνὸν τῶν τε ὅ 

ἡγεμόνι, νέος ὧν τὴν ἡλικίαν 9, -πύπτεται ὑπὸ ῥινῶν καὶ τοῦ στόματος ἀνοδίδοσθαι. Εὐξαμένου 

δώδεκα στρατιωτῶν ὅ, εἶτα ἁπλοῦται ἐπὶ κραββά- δὲ τοῦ ἁγίου καὶ οὐρανίων δυνάμεων εἰπουσῶν τὸ 

του χαλκοῦ πυρωθέντος πάνυ, ῥαβδιζόμενος ἄνω- ἀμήν, πολλοὶ τῶν περὶ τὸν ἡγεμόνα τοῦτο ἤκου- 

— β(ἀποστολικὴν - φημι καὶ) om. Sa, — ὅ om. Sa, — ὁ χάριν add. Sa. 

8. — ! Δερμοκαΐτη Sa. — 3 ταῖς αὐτοῦ πρεσβειαῖς ὃ ... add. Sa. 

1. — ! (ἀδελφὸς - Διοκλητιανοῦ) ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ ἀδελφὸς τοῦ ἁγίου μάρτυρος 'Avrióxou S&. — ? καὶ 

add. Sa, — ? στρατιωτῶν δώδεκα 58, — * γενομένου add. Sa. — 5 om. Sa. 

τέροις ἐκείνοις ἡ οὖσα νὺξ ἐγνωρίζετο. ᾿Αλλὰ τὸ γύναιον ἐπιδραμὸν μετὰ τῆς φωτατωτγοῦ λυχνίας 

ἀνάψαν τῷ εἰσελθόντι ἀνδρὶ προσήνεγκεν. *O δὲ μήτε "1 τῇ κλίνῃ προσκλιθεὶς μήτ᾽ ἄλλως πὼς τὸ σῶμα 

διαναπαύσας, πρὸς ἐργασίαν ἐτράπη“ σκυτοτόμος τὰρ ἦν καὶ δερμάτων διαρραφεύς. Τότε ὁ ἐπακο- 

λουθῶν αὐτῷ ἀξιομνημόγευτος Ἰωάννης, ἀνερυθριάστως τῇ κέλλῃ προσέβαλε καὶ τῇ τῇ προσκλιθείς, 

δάκρυσι τοῦ ἀοιδίμου 33 τοὺς πόδας koréBpexe: « Μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ, λέγων, ὅστις εἶ ?* καὶ τίς 

» fj ὑψηλὴ ἐργασία «ἡ εἰς ?» τὸν Θεὸν δι’ οὗ τὰς ἐξαισίους δυνάμεις, ἃς εἶδον, πεποίηκας.» Καὶ ὁ 

ταπεινόφρων ἐκεῖνος" « Συγχώρησον, τέρων, διὰ τὸν Κύριον᾽ ἁμαρτωλός εἰμι ἄνθρωπος, μηδὲν ἀγαθὸν 

» ἐργασίας ἐπιφερόμενος" τίς τάρ εἰμι ὁ ἰδιώτης ἐγώ, ἢ πόθεν μεμάθηκα τυποῦσθαί τισὶ "5 κανονίζειν, 

» ἐπιδεὴς ὧν καὶ οἰκτρὰς ἐπιστήμης "8. προσήλυτος ?*; ΤΙεπλάνησαι, ἄνερ, πεπλάνησαι, φάντασμα 

» μᾶλλον ἰδὼν καὶ οὐκ ἀλήθειαν,» Τότε ὁ γέρων τοῖς δάκρυσι προσέθηκε δάκρυα, μὴ ἐνδοὺς ὁρκίζων 

εἰς τὸν Θεὸν εἰπεῖν τῶν ἀρετῶν 80 αὐτοῦ τὸ mepíboEov: « Εἰ μὴ τὰρ ἔργον τοῦτο τῆς προνοίας ?!, τοῦ 

» γνωσθῆναι τὰ κατὰ σέ 55, οὐκ ἂν ἐγὼ ὁ ἐλάχιστος θεωρὸς τοιούτων μυστηρίων ἠξιώθην τενέσθαι.» 

Τότε ὑπὸ τῶν ὅρκων ὥσπερ στενούμενος ὁ ἀνὴρ ἀναστὰς ὅθεν ἐκάθητο καὶ μετάνοιαν πρῶτον τῷ 

γέροντι ποιησάμενος, οὕτως ἤρξατο λέτων᾽ « Οὐδὲν ἕτερον ἐπὶ γῆς κατόρθυιμα, μὰ ? τὴν ἀλήθειαν, 

» κέκτημαι, ἀδελφέ μου, συτχώρησον, εἰ μὴ τὸ ταῖς ἁμαρτίαις μου συμφύρεσθαι καὶ τῆς σαρκὸς τὴν 

» εὐπάθειαν περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι. Ἐκ δὲ 86 τοῦ Θεοῦ μου τῆς ἀγαθότητος, ὀψέ ποτε τῆς τεέννης 

» τὸν φόβον ἐλλοτισάμενος ὅ5, ταύτην ἣν ὁρᾶς ἀδελφὴν τυναῖκά ποτε προσαγόμενος, τὸ καθαρὸν τέως 

» τῆς σαρκὸς οὐκ ἐμόλυνα, ἀλλ᾽ ἐξίσου τῇ ἁγνείᾳ στοιχήσαντες, ὡς στειρευούσῃ. ταύτῃ τὸ δρᾶμα τοῖς 

» γνωρίμοις ἐναπεκρύψαμεν καὶ μέχρι τῆς δεῦρο διὰ τὸν πόθον τοῦ πλάσαντος τῆς ῥυπαρᾶς μίξεως 

» καθαρεύομεν, Προσθήσω δέ σοι καὶ ἕτερον διὰ τὴν τοῦ ὅρκου ἀσφάλειαν. Ὃ ἐμὸς ἅπας βίος οὐδὲν 

» πλέον, μὰ τὴν ἀλήθειαν, εἰ μὴ τριμήσιον ἕν’ καὶ τοῦτο μεταχειριζόμενος δέρμασι κοπιῶ ἐργαζόμενος 

» καὶ τὴν ἐκ τούτου πρόσοδον ἰσοτάλαντον τίθημι τὸ πρῶτον καὶ τιμιώτερον τῷ Χριστῷ τῇ δὲ χρείᾳ τῇ 

» ἡμετέρᾳ 99 τὸ δεύτερον. Καὶ οὕτως ἀεὶ συντηρούμενος, Τὸν κριτὴν καθ᾽ ἑκάστην καὶ τῶν φορολόγων 

» πνευμάτων τὰς ἐφόδους φαντάζομαι.» Καὶ συμπεράνας ὧδε τὸν λόγον, ἀλλήλους κατασπασάμενοι καὶ 

πρὸς γῆν κατανεύσαντες, ἐν εἰρήνῃ τῆς κέλλης ὁ ἱερὸς ὑπανεχώρει ἀνήρ. Καὶ ὁ μὲν ἀπελθὼν ἐν ὦ τὴν 

ξενίαν ἐκέκτητο, τῷ Θεῷ ηὐχαρίστει ἐν οἷς τεθέατο 81 μεγαλείοις. 'O δὲ θαυμάσιος ἐκεῖνος σκυτεὺς ὅ8 

καὶ ἀληθῶς ἀφιλόκομπος, τῆς ἀνθρωπίνης δόξης φεύγων τὸ δέλεαρ, μετανάστης τῆς κέλλης ἐγένετο, 

ἄγνωστος πᾶσι τὸ παράπαν τενόμενος. — Ὃ ὅσιος Λογγῖνος ἐν εἰρήνῃ τ. — ὋὉ ἅγιος Γεννάδιος 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐν εἰρήνῃ v. (Nov. 905). — 'O ἅγιος Μάξιμος πατριάρχης Κωνσταντι- 

νουπόλεως ἐν εἰρήνῃ T. (Nov. 205). -- Ὃ ὅσιος Ἰουστῖνος ἐν εἰρήνη τ. — Mv: 1. 2. — Ζαχαρίου. — 

5 Ἰωάννου διήτησις ὠφέλιμος. — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. 868: 1. 9. 8. 4, — H : 1.2.4 — P: 1.2, 4 : Τῶν ἁτίων μαρτύρων Zaxa- 

ρίου καὶ ᾿Αλφαίου καὶ Ζα(κ)χαίου. — Da : 1. 2.43.— 98 1. 9. 4.8. --- F:1.2, 4 8. — ἘΔ: 1. 3. 4. 

— 9 μηδὲ Mv, — ?? oim. My. -- 38 τοῦ ἀοιδίμου δάκρυσι Mv, — ?* εἴης M. — 25 ἡ εἰς add, Mv. — ̓ καὶ add. Mv, — 

37 εἰκτρὰς Mv. — ὃ" ἐργασίας Mv. — ἢ ἐπειλημμένις My, — 9 ἀγαθῶν Mv. — 31 ἣν add. Mv. — 83 &erev add. Mv. — 

88 om, My, — 95 ἐκ δὲ τῆς My. — 9 λογισάμενος Mv. — ? τῇ be ἡμετέρᾳ χρείᾳ Mv. — 7 τεθέαται My. — 38 σκυτεὴς Mv. 
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σαν" καὶ εὐθὺς ὁ τόπος, ἐν ᾧ συνεκροτεῖτο τῷ 

᾿Αγριππίνῳ τὸ δ βῆμα, κλονεῖται καὶ τῆς φρικτῆς 

ἐπισκοπῆς τοῦ δεσπότου Χριστοῦ πρὸς τὸν ἅγιον 

μηνυτὴς γίνεται" εἶτα ἀπὸ τοῦ νώτου ἐν σχήματι 

λώρων τὴν δορὰν ἀφαιρεῖται καὶ τὰς σάρκας 

ξέεται καὶ τὰς παρειὰς καὶ μηροὺς καὶ τόνατα καὶ 

κνήμας καὶ ἀστραγάλους" καὶ τότε τὴν διὰ ξίφους 

δέχεται τελευτήν. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν 

τῷ σεπτῷ αὐτοῦ μαρτυρείῳ τῷ ὄντι ἐν τοῖς 

Δομνίνου 7 ἐμβόλοις. 

| 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρ
ος 

Ῥωμανοῦ καὶ τοῦ σὺν αὐτῷ νηπίου. Οὗτος ἦν 

ἐπὶ Μαξιμιανοῦ βασιλέως" διὰ δὲ τὸν ὑπὲρ τῆς εἰς 

Χριστὸν πίστεως ζῆλον, εἰσελθεῖν βουλόμενον τὸν 

ὕπαρχον ᾿Ασκληπιάδην εἰς τὸν τῶν εἰδώλων ναόν, 

κατέσχε διελέγχων, « Οὔκ εἰσι, λέγων, τὰ εἴδωλα 

» θεοί,» καὶ ὅτι « ὑπερέχουσιν οἱ χριστιανοὶ τιῶν 

» ἐν ἀσεβείᾳ ζώντων, » Τύπτεται οὖν παρ᾽ αὐτοῦ 

εἰς τὸ στόμα καὶ ἀναρτηθεὶς ξέεται τὰς παρειάς. 

Ἠνέχθη δὲ καὶ παιδίον, τοῦ ἁγίου τοῦτο αἰτησα- 

μένου, εἰς ἔλεγχον τοῦ ὑπάρχου: καὶ ἐρωτηθέν, 

ποῖον δεῖ σέβειν Θεόν, τὸν τῶν χριστιανῶν εἶπεν" 

καὶ τυπτηθὲν τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. Ὁ δὲ ἅγιος 

Ῥωμανὸς τὴν τλῶτταν ἐκτέμνεται καὶ μετὰ τὴν 

τομὴν φθέγγεται παραδόξως, εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ. 

᾿ἘἘμφανισθέντος οὖν τοῦ κατὰ τὸν ἅγιον: rtapa- 

δόξου θαύματος Μαξιμιανῷ τῷ βασιλεῖ, προστάξει 

αὐτοῦ ἐν τῇ εἱρκτῇ ὁ ἀδάμας διὰ πνιτμονῆς τῆς 

προσκαίρου ζωῆς ἀπολύεται' καὶ τὸν τοῦ μαρτυ- 

ρίου κομίζεται στέφανον- Τελεῖται δὲ ἣ οὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ τῷ ὄντι ἐν τοῖς 

Ἐλεβίχου. 

8. Tfj αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις ἑτέρου! Ῥωμανοῦ. 

Ὃς ἐκ Παλαιστίνης ἕλκων τὸ γένος καὶ τῆς ἐν 

Καισαρείᾳ παροικίας διάκονος ὧν καὶ ἐφορκιστής, 

MHNI T9 

4. Μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου ᾿Αβδιοῦ. Οὗτος 

δοῦλος Κυρίου ἑρμηνεύεται ἢ ἐξομολογούμενος. 

?Hv δὲ ἐκ τῆς Συχὲμ ἀτροῦ Βηθαχαράμ. Μαθητεύ- 

σας δὲ Ἠλίᾳ τῷ μεγάλῳ προφήτῃ xoi πολλὰ bU 

αὐτὸν ὑπομείνας περισώζεται. Οὗτός ἐστιν ὁ τρί- 

τος πεντηκόνταρχος οὗ ἐφείσατο Ἠλίας καὶ κατέβη 

πρὸς "Oxotíov. Μετὰ ταῦτα ἀπολιπὼν τὴν λειτουρ- 

— 6 δικαστικὸν add. 88. --- * Δομνήνου Sa. 

8. — τ ἁγίου μάρτυρος add. Sa. — ? τῶν εἰδίῦλων Sa. — 

ἤθλησεν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ. Οὗτος 

τοὺς ὑπὸ τοῦ δέους ἐπὶ τὴν εἰδωλικὴν 3 πλάνην 

κατασυρομένους λόγοις ἐπιπληκτικοῖς ávelpra ?, 

τοῦ θείου πάντας ὑπομιμνήσκων φόβου. Διὸ καὶ 

αὐτόκλητος τῷ δικαστῇ παρέστη τὴν ἄθεον πλά- 

γὴν διελέγχων μεγάλῃ τῇ φωνῇ" ὅτε καὶ ἀναρπα- 

σθέντα ἐκέλευσεν ὁ δικαστὴς τῷ πυρὶ διαφθαρῆ- 

ναι. Ὃ δὲ βασιλεὺς ὁ Διοκλητιανὸς τοῦτο γνούς, 

τοῦ μὲν πυρὸς ἀπήγαγε, τὴν δὲ τῆς αὐτοῦ γλώτ- 

τῆς ἐκκοπὴν προστάσσει γενέσθαι’ ἀλλ᾽ ὁ μάρτυς 

καὶ τὴν γλῶτταν ἀφαιρεθεὶς τεγωνότερον ἐλάλει 

καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐκήρυττεν. Ἐπὶ πολὺ δὲ 

ταῦτα πράττων ἐν τῇ εἱρκτῇ ἐμβάλλεται καὶ ἐν 

πέντε κεντήμασι τοὺς πόδας παραταθείς, νεύματι 

τῶν κρατούντων ἐν αὐτοῖς τοῖς δεσμοῖς βρόχῳ 

περιβληθεὶς ἀποπνίγεται. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου Z.axyalou 

διακόνου τῆς ἐν Γαδδάροις ἐκκλησίας. Οὗτος διά 

τε τὸ βραχὺ τῆς ἡλικίας | καὶ διὰ τὴν κατὰ πάντα 

τὸν βίον ὁμοίωσιν ἐκείνῳ τῷ ἐν εὐαγγελίοις Ζακ- 

χαίῳ 1 οὕτως ὀνομάζεται: ἤχθη οὖν ἐπὶ τοῦ βήμα- 

τὸς σιδηροῦν καὶ βαρὺν κλοιὸν φέρων ἐπὶ τοῦ 

τραχήλου. Καὶ ἐρωτηθεὶς καὶ ἀμετάθετος μείνας 

τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, δειναῖς καὶ ἀπανθρώποις 

ὑποβάλλεται κολάσεσι καὶ χαλεπὰς ὑπομείνας 

αἰκίας, δεσμοῖς ἀναλαμβάνεται καὶ ὑπὸ τέσσαρα 

κεντήματα τοῦ ξύλου ἐμβάλλεται νυχθήμερον ἐν 

τοῦτο 2 πιεζόμενος καὶ κατατεινόμενος. Μετὰ δὲ 

τούτων προσήχθη τῷ βήματι καὶ ὁ θαυμάσιος 

᾿Αλφειὸς πλήρης ὑπάρχων Πνεύματος θείου " ὃς 

μάστιξιν ἅπαν τὸ σῶμα καταξαίνεται καὶ τὰς πλευ- 

ρὰς κατακαίεται καὶ τέλος τῷ συναγωνιστῇ τὰ ὅμοια 

πεισόμενος ὃ τῇ εἱρκτῇ ἐγκλείεται, τῷ κολαστηρίῳ 

καὶ αὐτὸς * ξύλῳ ὃ νυχθήμερον τανυσθείς" καὶ τῇ 

ἕωθεν τὴν διὰ ξίφους δέχονται τιμωρίαν ἀμφότεροι. 

ΑὙΤΩ [θ΄. 

Ὑίαν τοῦ βασιλέως προεφήτευε᾽ καὶ ἀποθανὼν 

ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος 

Βαρλαάμ. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐξ ᾿Αντιοχείας ἤδη 

πρεσβύτης τὴν ἡλικίαν. Διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν 

πίστιν τῷ ἄρχοντι προσαχθεὶς τύπτεται πρῶτον 

βουνεύροις καὶ τοὺς ὄνυχας ἀνασπᾶται, Εἶτα τῷ 

8 ἀγεῖργε Sa. — ὁ om. Sa. 

4. — 1 (ἐκείνω - Ζακχαίω) om. Sa. — ? τούτων S, Sa. — ὃ πεισσόμενος S. — * om. Sa. — 5 ξύλων Sa. 

4 Bil9.— 8:1. 3.4. 3 — T: l.— L: d — Ἀβδιοῦ (Nov. 19). — 0:1,2.4.3.—0: 2.4 

8,-- ατΊ. 8. 4. Qe: 1.2: 4. C€b:1.2. M:1.2. Ἐξρωτηθὲν τὸ ἅγιον νήπιον παρὰ τοῦ 

ἐπάρχου ποῖον σέβει Θεὸν καὶ εἰπὸν τὸν Χριστὸν E. τ. — 3. 4 (Ζακχαίου καὶ ᾿Αλφαίου). — Mv: 1. 2,.— 

Τὸ ἅγιον νήπιον κτλ. — 3. 4, — Mr :1.2. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa :1.2. add. : Τελεῖται δὲ fy αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μονῇ αὐτοῦ τῇ οὔσῃ 

πλησίον τοῦ Δευτέρου, ἥτις ἐπιλέγεται τοῦ Tfavapérov. 8.4,5,6.—H : 8. ὅ. 6. — P : 8 (Ἀξίου). --- 

5. -- Δασίου (Nov. 90*), ἸΤαγχαρίον, ᾿Ἄζη (iterum). L— pa: 1.3.4 (Ἀγαπυτοῦ). --- Db: 1. 3,4. — 

p:1.3.4.— Fa :1.8. &— B: 1.— Ba: 1.3. 4. (f. 1355, mana recent. : ToO ἁγίου μάρτυρος Βαρλαὰμ 

ζήτει εἰς tx; τοῦ αὐτοῦ μηνός).--- T: 1.— b: 1 (Τὸ συναξάριον Ἀβδιοῦ ζήτει ὄπισθεν).---Ο: 1. 8, 4.— 

Ο:}. 3. & — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σίμωνος. Οὗτος ἦν ἐκ τῆς Καλαβρῶν χώρας ἔκ τινος μονῆς 

ἁγίας xoi θαυμαστῆς" ἐξ ἧς μονῆς μοναχοὶ ἐν διακονίᾳ σταλέντες καὶ παρὰ τὴν θάλασσαν γεγονότες, 

᾿Αγαρηνοὶ διερχόμενοι ἔλαβον αὐτοὺς αἰχμαλώτους ἐν ᾿Αφρικῇ. Ὁ δὲ τοῦ κοινοβίου πατὴρ βουλόμενος 
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βωμῷ προσαχθεὶς ἁπλοῦται τὴν χεῖρα καὶ πῦρ ἐπ᾽ 

αὐτῇ καὶ λιβανωτὸν δέχεται, δεδογμένον τοῦτο τῷ 

ἄρχοντι, ὡς, εἰ τοὺς ἄνθρακας μετὰ τοῦ λιβανωτοῦ 

τῷ βωμῷ ἐπιρρίψειε, γομίζεσθαι αὐτὸν τοῖς εἰδύώ;- 

λοις θυσίαν προσενεγκεῖν. Ὁ δὲ ἀνένδοτος εἱστή- 

κει καὶ ἄτρεπτος, εὐτονωτέρας αὐτῷ ' χαλκοῦ καὶ 

σιδήρου φανείσης τῆς δεξιᾶς, ἕως οὗ τὸ mÜp τὴν 

ἐπικειμένην σάρκα τῆς χειρὸς δαπανῆσαν καὶ κατα- 

φατὸν εἰς τὴν τῆν ἐξέπεσε, καταστραφέντος αὐτοῦ ", 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ θαυ- 

ματουρτοῦ Ἄζη. Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασι- 

λέως ὁρμώμενος ἐκ τῆς χώρας | τῶν ἸΙἰσαύρων, 

στρατιώτης τὴν τάξιν. Καταλιπὼν οὖν τὴν στρα- 

τείαν ἐμάκρυνεν év? ἐρήμῳ σχολάζων νηστείαις 

καὶ εὐχαῖς, ἔνθα πολλὰς ἰάσεις καὶ θαυμάτων évep- 

γείας ἐτέλεσεν. Ὑπό τινων δὲ κυνητῶν μηνυθείς, 

παρέστη Td) Διοκλητιανῷ καὶ τὴν εἰς Χριστὸν 

πίστιν ὁμολογήσας, παρεδόθη Ἀκυλίνῳ τῷ ἐπάρχῳ 

μετὰ τῶν pv' στρατιωτῶν τῶν ἐπὶ τῇ συλλήψει 

αὐτοῦ ἀποσταλέντων, πεπιστευκότων ἤδη καὶ 

αὐτῶν τῷ Χριστῷ, θαυματουργήσαντος vo0 μάρ- 

τυρὸς ἐν τῷ ἐπανιέναι αὐτοὺς καὶ διὰ προσευχῆς 

ὕδωρ ἐξατγατόντος καὶ διψῶντας τούτους ποτίσαν- 

τος. Τοῦ δὲ ἐπάρχου " κατὰ τὸν τόπον τενομένου 

καὶ τὸν ἅγιον Ἄζην εἰς τὴν τῶν λοιπῶν ἔκπληξιν 3 

πολλαῖς νιφάσιν ὑποβαλόντος πληγῶν καὶ ἐκ τῶν 

τριχῶν ἀναρτήσαντος * καὶ σιδηροῖς ὄνυξι ξέσαν- 

τος 5 καὶ ἐμβαλόντος 9 εἰς κάμινον πυρός, ἐπεὶ ἡ 

φλὸξ ἀπεσβέσθη καὶ ὁ dioc ἔμεινεν ἀβλαβής, fj τε 

γυνὴ xoi fj θυγάτηρ τοῦ ἐπάρχου " προσῆλθε τῇ 

πίστει. Τότε 69 ἔπαρχος" ἀποτμηθῆναι πρότερον 

τὰς κεφαλὰς τῶν pv' στρατιωτῶν προστάξας, μεθ΄ 

ὧν καὶ τῆς΄ ἑαυτοῦ γυναικὸς καὶ τῆς θυγατρός, 

ὕστερον τὸν ἅγιον τύψας σφοδρῶς καὶ αὐτὸν διὰ 

ξίφους τελειωθῆναι ἐκέλευσε. ΄ 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος 

᾿Αταπίου. Οὗτος fiv ἐν Καισαρείᾳ ' τῆς ΤΙαλαι- 

στίνης, Μαξιμίνου Αὐγούστου αὐτόθι τότε ἐνδια- 

τρίβοντος καὶ Οὐρβανοῦ 2 δουκός, ἀνὴρ σωφρο- 

σύνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ βίου διαπρέπων. Οὗτος θηρίοις 

βορὰ παρεβάλλετο " ἀγόμενος καὶ περιαγόμενος καὶ 

μέσον πομπεύων τοῦ σταδίου, διαβολῆς οὐδὲν 

ἔχων σημεῖον ἢ μόνον“ ὅτι χριστιανὸς ὑπάρχει. Ὃ 

δὲ Μαξιμῖνος ὁρῶν ἄρκων καὶ παρδάλεων βορὰν 

τὸν ἅτιον τενησόμενον, ἔχαιρε καὶ ἐσκίρτα, τοῦ 

μάρτυρος ἐπιβοωυμένου καὶ λέγοντος τῷ λαῷ" 

2. — 1 Sa, αὐτοῦ S. — ὃ τελεῖται δὲ add. Sa. inter Synaxaria selecta. 

8.— τ τῇ add. Sa. — ? ὑπάρχου Sa. — ὃ καὶ καταπτόησιν Sa. — * ἀναρτήσαντα S. — ὃ ξέσαντα S. — * ἐμβαλλόντος 

S, — τ ὑπάρχου S, Sa. — 9 supra lin. Sa. — ? ὕπαρχος S, Sa. ' 

4. — 1 ἐκ καισαρείας sa. — ? corr., prius Οὐργανοῦ S. — ? περιεβάλετο S, Sa, correziex Eoscpr Mart. Palaest. F1, 2. — 

* om. Sa. 

τοὺς μοναχοὺς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἀνακαλέσασθαι, στέλλει τὸν ὅσιον Σίμωνα πρὸς ἀνάρρυσιν τῶν 

μοναχῶν. Ὁ δὲ ἀπελθὼν ἐν τῇ πόλει, ἐν fj οἱ ἀδελφοὶ κατείχοντο, περιτυγχάνει ἑνὶ τῶν μοναχῶν καὶ 

περιπτυξάμενος αὐτὸν μετὰ δακρύων ἠρώτα“ « Ποῦ εἶ, ἀδελφέ μου;» Ὁ δέ’ «Ἄνθρωπος ἐχθρὸς. τοῦ 

» Θεοῦ ἠτόρασέ με, πάτερ, καὶ καθ᾽ ἑκάστην βιάζει με τοῦ ματαρίσαι. Ἀλλ᾽ ἐλπίζω εἰς τὸν Θεὸν xài εἰς 

» τὰς ἁγίας εὐχάς σον, τοῦτο οὐ μὴ ποιήσω.» Ὥς οὖν ταῦτα ὡμίλει, ἰδοὺ καὶ ὁ Σαρακηνὸς ἐρχόμενος, 

καὶ ὡς εἶδεν αὐτὸν τῷ μοναχῷ ὁμιλοῦντα, ὑβρίσας τὸν ὅσιον, ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ῥαπίσαι αὐτόν, 

καὶ εὐθέως ἔμεινεν ἡ χεὶρ αὐτοῦ ξηρὰ καὶ ἀνενέρτητος. Ἐλθόντος οὖν καὶ ἑτέρου βαρβάρου καὶ βόυλο- 

μένου τὸ αὐτὸ ποιῆσαι, παρελύθη καὶ fj αὐτοῦ δεξιά. Ἰδόντες οὖν καὶ οἱ λοιποὶ ᾿Αγαρηνοὶ τὸ γεγονὸς 

σημεῖον, ἁρπασθέντα 5 τὸν ἅγιον ἀπήγαγον πρὸς τὸν ἄρχοντα αὐτῶν, ὃν καλοῦσι τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ 

αὐτῶν ἀμεριμνῆ 3, λέγοντες « Ὃ μοναχὸς οὗτος μάγος ἐστὶν καὶ διὰ τῆς μαγικῆς αὐτοῦ τέχνης καὶ 

» Τοὺς βουλομένους αὐτὸν ῥαπίσαι ἀπεξήρανεν αὐτῶν τὰς δεξιάς.» Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ τῷ ἄρχοντι 

συτκαθεζόμενοι τέροντες, ol καὶ μονομάῤτυρες λεγόμενοι, ἀπεκρίθησαν: « Ἐάν ἐότι μάγος, τὰς ξηραν- 

» θείσας χεῖρας οὐ δύναται ἰάσασθαι" εἰ δὲ ποιήσει εὐχὴν κατενώπιον ἡμῶν καὶ ἰαθῶσιν, ὅτι δοῦλός 

» ἐστι τοῦ Θεοῦ, πληρούμεθα.» Ταῦτα εἰπόντες προετρέψαντο τὸν μοναχὸν ποιῆσαι εὐχήν. Ὁ δὲ εὐξά- 

μενος καὶ τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ σφρατίσας αὐτῶν τὰς δεξιὰς ἀπεκατέστησεν ὑγιεῖς. 'Qc οὖν εἶδον οἱ 

βάρβαροι τὸ τετονὸς σημεῖον, ἐξέστησαν λέγοντες" « Ἐπ᾿ ἀληθείας δοῦλος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ μοναχὸς 

» οὗτος.» Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ ἄρχων ἔφη ̓ « Τί ζητῶν εἰς τὸν τόπον τοῦτον ἐλήλυθας, ὦ 

» καλότηρε;» Ὁ δὲ ἔφη’ « Τρεῖς μοναχοὺς ἐκ τοῦ ἐμοῦ μοναστηρίου σὺν νεανίσκῳ ἐνὶ ἠχμαλωτίσθη- 

» σὰν καὶ ἦλθον εἰς ἀναζήτησιν αὐτιῦν, εἴγε καὶ παρέξετέ μοι αὐτούς.» Ὃ δὲ ἔφη" « Ἐπεί, καλόγηρε, 

» ἐπληροφορήϑημεν ὅτι δοῦλος τοῦ Θεοῦ ὑπάρχεις, οὐ μόνον αὐτούς σοι παρέξομεν, ἀλλὰ xoi ὅσους 

» ἂν τῶν χριστιανῶν βούλῃ, λάβε καὶ ἄπελθε ἐν εἰρήνῃ.» Ὃ δὲ λαβὼν ὅσους ἂν τῶν χριστιανῶν 

εὗρεν, ἐξαρτύσας δὲ καὶ πλοῖα ὁ ἀμηρᾶς ὁ, δέδωκεν αὐτῷ, παρασχὼν αὐτῷ καὶ Σαρακηνοὺς εἰς τὸ 

διασῶσαι αὐτοὺς ἐν τῇ θαλάσσῃ, δοὺς αὐτοῖς καὶ ἀναλώματα καὶ χρυσίον οὐκ ὀλίγον παρασχὼν τῷ 

ὁσίῳ, ἐπισκήψας τοῖς ἐν τοῖς πλοίοις ᾿Αγαρηνοῖς ὁ ἄρχων τοῦ σημειοῦν καὶ προσέχειν τὴν πολιτείαν 

τοῦ μοναχοῦ: « Ἵνα, φησίν, ὑποστρέψαντες ἀναττείλητε ἡμῖν ὅσα ἂν ἴδητε εἰς τὸν ἅτιον.» Ἐξορμή- 

σαντες οὖν ἀπὸ ᾿Αφρικῆς, ὡς κατέπλεον, ἐξίσταντο οἱ βάρβαροι ὁρῶντες τὸν ὅσιον νηστεύοντα καὶ 

καθ᾽ ἑκάστην προσευχόμενον. Ὥς δὲ εἰς νῆσόν τινα προσώρμισαν παντελιὼς ἄνυδρον, ἐναντίων ἀνέμων 

πνευσάντων, προσέμειναν ἐν αὐτῇ ἡμέρας πολλάς. Πληρωθέντος δὲ τοῦ ὕδατος οὐπερ εἶχον ἐν 

ἀττείοις ? αὐτῶν, ἔμειναν τρεῖς ἡμέρας τῇ δίψει φλετόμενοι. Ἰδὼν δὲ ὁ ἅγιος πάντας κινδυνεύοντας ἐκ 

τῆς δίψης, εἶπεν αὐτοῖς" « Γεμίσαντες πάντα τὰ κεράμια ἀπὸ τῆς θαλάσσης, ἀγάγετε πρός με.» Τῶν δὲ 

ταῦτα τεμισάντων καὶ ἀταγόντων πρὸς αὐτόν, αὐτὸς κλίνας τὰ γόνατα προσηύξατο καὶ σφρατίσας τὰ 

κεράμια τὰ πεπλησμένα ἐκ τῆς θαλάσσης, εὐθὺς ἐγτλυκάνθησαν. Πιόντες οὖν οἵ τε αἰχμάλωτοι καὶ οἱ 

τΣαρκηνὸς Q. — ? ἁρπασθέντες (). — ? farte legendum üpnpàv. — * ἀμοιρᾶς Ὁ. — ? ' ἰσαγτείοις Ὁ. B 
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« Οὐ φαύλης ἕνεκεν αἰτίας ἐπὶ τόνδε πάρειμι “τὸν 

» ἀγῶνα ἀλλ᾽ ἵνα 9 πᾶσιν ὑμῖν * τὸν ἕνα Θεὸν καὶ 

» μόνον οὐρανοῦ καὶ γῆς δημιουργὸν εἰδέναι καὶ 

» σέβειν μαρτύρωμαι. » Ὁ δὲ τύραννος ὀργῆς καὶ 

θυμοῦ πλησθεὶς τοὺς θῆρας ἀφεθῆναι κατ᾽ αὐτοῦ 

προστάττει’ αὐτὸς δὲ μηδὲν μελλήσας, ὑπαντιάζει 

ἄρκῳ δεινῷ καὶ φοβερῷ θηρίψ, ὑφ᾽ οὗ δὴ καὶ 

σπαροχθείς, ἔτι ἔμπνους ὧν αὖθις εἰς τὸ δεσμωτή- 

ριον ἀναλαμβάνεται. Μίαν τε διαβιώσας 7 ἡμέραν, | 

τῇ ὑστεραίᾳ λίθων αὐτῷ προσαρτηθέντων θαλάττῃ 

καταποντοῦται τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν bi ἀέρος 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρητορίου 

τοῦ Δεκαπολίτου, "Oc ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

τῶν εἰκονομάχων. Οὗτος ἔφυ μὲν ἐν μιᾷ τῶν ἐν τῇ 

Δεκαπολιτῶν πρὸς τῇ ᾿Ισαυρίᾳ πόλεων 1, fj ὄνομα 

Εἰρηνούπολις, γεννητόρων δὲ Σεργίου καὶ Μαρίας. 

᾿Οκταετὴς δὲ γενόμενος, πρὸς τὴν μάθησιν τῶν 

ἱερῶν γραμμάτων ἐκδίδοται καὶ τούτων πλήρης 

γεγονὼς ταῖς ἐκκλησίαις ἐσχόλαζε. Τῆς ἥβης δὲ 

αὐτῷ ἐπανθούσης, πρὸς τάμον ἐκδοθῆναι ὑπὸ τῶν 

γονέων παρεσκευάζετο, Ὃ δὲ λάθρα. φυγὼν καὶ 

μάλιστα διὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν τότε τῶν εἰκονομά- 

xwv οἵρεσιν, περιήρχετο τόπον ἐκ τόπου τοὺς 

ἁγίους ἄνδρας κοτασπαζόμενος, τὴν ὠφέλειαν 

παρ᾽ ἑαυτῷ θησαυρίζων. Τῇ ἐγκρατείᾳ δὲ καὶ 

σκληβρατωγίᾳ ἑαυτὸν καθυποβαλών, πολλαῖς κακώ- 

σεσι καὶ μάλισταῦ δαιμονικοῖς ὃ ἐπάλαισεν᾽ ὅθεν 

καὶ μέτας θαυματουργὸς ἀνεφάνη, Οὗτος καὶ τὴν 

Ἀσίαν κατέλαβε καὶ πρὸς τὸ Βυζάντιον ἐπεδήμη- 

— 5 om. Sa. — δ ἡμῖν 858, --- ? διαβιβάσας Sa. 

5. — ! Θαλαλαίου Sa. 

ἀφίησιν ἐφ᾽ ἣν ἔσπευδεν οὐρανῶν βασιλείαν, 

ἀγτέλων ἅμα καὶ μαρτύρων χοροῖς ισυναγελασθη- 

σομένην καὶ συγχορεύσουσαν. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρων ᾿Ανθίμου, Θαλελαίου;, Χριστοφόρου, 

Εὐφημίας καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς. 

6. Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου 

καὶ Παύλου, Στεφάνου καὶ Ἰακώβου ἀδελφοῦ 

τοῦ Κυρίου. Τελεῖται δὲ ἡ τοιαύτη σύναξις ἐν τοῖς 

Διακονίσσης, ὄντων καὶ τῶν ἐγκαινίων τοῦ τοιού- 

του ναοῦ, 

AYTQ K'. 

σεν, ἐπιθυμίαν ἔχων ἐπιτυχεῖν τῆς ὁμολοτίας. 

"Exeiüev πρὸς τὴν Ῥώμην ἀπέπλει, καὶ πᾶσαν τὴν 

ἑσπέραν περινοστησάμενος καὶ θαύμασι καὶ τέρασι 

πολλοὺς ἐκπλήξας, πάλιν πρὸς τὸ BuZ. «τιον ἔρχε- 

ται’ εἶτα πρὸς τὸ Ὀλύμπιον * ὄρος μετέστη, ὅπου 

καὶ ὑδεριάσας καὶ πάνυ ἐκτακεὶς ἀπὸ μόνης ? 

φωνῆς τοῖς εἰδόσιν ἐγνωρίζετο. Καὶ δ πάλιν οὖν 

ἀπὸ τοῦ ὄρους κατελθὼν καὶ τὴν Θεσσαλονίκην 

καταλαβὼν ἐκεῖθέν τε τῷ Βυζαντίῳ " προσορμήσας 

καὶ Συμεὼν τὸν ὁμολοτητὴν καὶ θεοφόρον, θεῖον 

αὐτοῦ ὄντα, ὑπὲρ τῶν σεπτῶν καὶ ἁγίων εἰκόνων 

εὑρὼν ἐγκεκλεισμένον καὶ πολλὰ καθικετεύσας 

καὶ προσκυνήσας, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη, πολλὰ καὶ 

διάφορα | νοσήματα ἐξ ἀνθρώπων ἀπελάσας. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων 

ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως 

Πρόκλου, Μαξιμιανοῦ !, ᾿Ανατολίου καὶ 

Γενναδίου. 

1. — ! πόλει S, Sa. - ? μάστιξι Sa. — ? δαιμονικῶς Sa. — ὁ Ὀλυμπεῖον S, — 5 τῆς add. Sa. — 5 om. Sa. — ' BuZavrio Sa. 

2, — ! Μαξιμιανοῦ Sa, H, Μαξίμου S. 

Σαρακηνοί, ἐδόξασαν τὸν Χριστόν. Τοῦτο τὸ σημεῖον ὁ ὅσιος οὐχ ἅπαξ μόνον ποιήσας, ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ 

-τρὶς διὰ τὸ αὐτοὺς ἐκεῖσε ἡμέρας πολλὰς ποιῆσαι διὰ τὴν τῶν ἀνέμων ἐναντιότητα καὶ ἄλλων δὲ 

θαυμάτων xol σημείων αὐτουργὸς γενόμενος, ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη. --- α: 8. 5. 6. 4: Ἀγαπίου τοῦ ἐν 

Καισαρείᾳ τῆς ΤΙαλαιστίνης. Βασιλεύοντος Μαξιμιανοῦ καὶ τῶν τενεθλίων αὐτοῦ τελουμένων ἐν τῇ 

πόλει, ἑορτὴν ἐπετέλει τοῖς θεατοῖς. Ἀχθεὶς οὖν ὁ ᾿Αγάπιος ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ ἑτέρᾳ αἰτίᾳ ἢ ὅτι χριστιανὸς 

εἴη, ηὐτρεπίζετο εἰς βορὰν θηρίοις καὶ σὺν αὐτῷ οἰκέτης τις ἐπὶ δεσπότου φόνῳ. Καὶ ὅρα τὸ διάφορον" 

αὐτὸς μὲν ἀπελύετο ὡς πάλαι Βαραββᾶς ὁ τὸν δεσπότην φονεύσας, ὁ δὲ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρῶν 

θανάτῳ παρεδίδετο. ᾿Αχθεὶς οὖν εἰς τὸ μέσον, ἄρκου αὐτῷ ἀπολυθείσης ἀγρίας, διεσπαράχθη καὶ ἔτι 

μικρὸν ἐμπνέων εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀνελήφθη. Μίαν δὲ ἐνταῦθα βιώσας ἡμέραν, τῇ ὑστεραίᾳ λίθων 

αὐτῷ προσαναρτηθέντιυν θαλάττῃ καταποντοῦται τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν ἀφεὶς εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος, 

καὶ οὕτως ἐτελειώθη. — 1, — ΟἹ :3.5. 1.4 -- 66 : 8. ὅ. 6. 4. 1. — M: 1. 2. 8. — Οἵ ἅγιοι ἑκατὸν 

στρατιῶται καὶ πεντήκοντα μετὰ τοῦ ἁγίου "AZn ξ. v. — Οἱ ἅτιοι ιβ΄ στρατιῶται E, τ. --- 4. — Τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Ἡλιοδώρου τοῦ ἐν Μαγιδῷ τῆς Παμφυλίας. Ἐπὶ τῆς βασιλείας Αὐρηλιανοῦ τοῦ ἐν Ρώμῃ, 

ἡγεμονεύοντος "Aeríou ἐν Μαγιδῷ τῇ πόλει, ὁ μακάριος οὗτος Ἡλιόδωρος ἐν τῇ αὐτῆ πόλει ὧν καὶ 

τὸν Χριστὸν μετὰ παρρησίας ἀνακηρύττων διαβάλλεται τῷ ἄρχοντι ... Des. xoi νεύσας ὁ ἅγιος τῇ χειρὶ 

αὐτοῦ τοὺς ἕλκοντας αὐτὸν ἔστη εἰς προσευχήν καὶ πληρώσας τὴν εὐχὴν ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν. — 

My : 1.2, 8. — Οἱ ἅγιοι pv στρατιῶται E, r. — Οἱ ἅγιοι δέκα στρατιῶται ἔ, T, — 4. — Ἡλιοδώρου. — 

5.— Mr : 1. 9. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. add. : Τελεῖται δὲ f] αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ μονῇ αὐτῶν 

τῇ οὔσῃ πλησίον τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας ἐν τῷ Σκοτεινῷ ἸΤηγαδίῳ. — 7.8.9. — H:& 5.1.2 

(ἡ uepóh ἐκκλησία ἀεὶ ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ ἑορτάζει καὶ γίνεται ἡ ἀκολουθία οὕτως ..). --- 3. — P: 4, d. 

5.2, — Da: l. 4 (— Ba). 5. 6. — Db: 1.4. 5,6. — F:2: Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν TTpó- 

κλου ὑμχιεπισκόπου, Κωνσταντινουπόλεως μαθητοῦ τοῦ μακαρίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμονυ, — 

1. 4,2, 2 (Ma£'uov, ᾿Αλεξάνδρου, ᾿Ανατολίου καὶ Γενναδίου). --- 6. — Fa: 9 (Πρόκλου): — 1.4.8 

(Hngà .. — 2 (Μαξίμου xik), — ὅν πα Β τ ἡ. ὅν 7. 8 1, — Βδ : 1. 4: Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 
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37 Καὶ τοῦ ἁγίου Θωμᾶ ἐν τοῖς Κύρου, πλησίον 

τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μωκίου. 

4. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Δασίου τοῦ ἐν Δοροστόλῳ !. Ἰστέον, ὅτι ἐν ταύτῃ 

τῇ πόλει τοιοῦτον ἔθος ἦν τοῖς ἕλλησι᾽ τῷ Κρόνῳ 

ἐπετέλουν ἑορτὴν ἐτησίως, πρὸ τριάκοντα δὲ ἧμε- 

ρῶν τῆς τοιαύτης μυσαρᾶς ἑορτῆς ἐπελέγοντο ἕνα 

τινὰ τῶν στρατιωτῶν νέον καὶ εὐειδῆ, καὶ εὐτρέ- 

πιζον πρὸς " θυσίαν, ἐνδύοντες αὐτὸν ἱμάτια βασι- 

λικὰ καὶ προτρεπόμενοι ἀποπληροῦν πᾶσαν ἐπιθυ- 

τὴν θρησκείαν τὸ δὲ ἐπιτήδευμα βεστι[οπρᾶται. 

Τεχθέντων δὲ τῶν παίδων καὶ καλῶς ἀνατρεφο- 

μένων, ὁ μὲν Εὐστάθιος γράμμασιν ἐσχόλασεν, ὁ δὲ 

Θεσπέσιος καὶ Ἀνατόλιος τὸ τοῦ πατρὸς μετήρ- 

xovro ἐπιτήδευμα. Λαβὼν οὖν ὁ Φιλόθεος τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ ᾿Ανατόλιον καὶ πραγματευσάμενος ἐν 

τῇ ἀνατολῇ, εἶτα πρὸς τὰ οἰκεῖα ὑποστρέφων, 

συνήντησεν κατὰ τὴν ὁδὸν Λουκιανῷ πρεσβύτῃ 

καὶ διδασκάλῳ, ἀπὸ τῆς Ἀντιοχέων πρὸς τὴν Νικο- 

μήδειαν ópuüvri. Ἐν συντυχίᾳ δὲ τούτου τεγο- 

μίαν αὐτοῦ, ὡς μετὰ τριάκοντα ἡμέρας μέλλοντα νώς, ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ὁ τούτου υἱὸς εἰς τὸν 

ἐπισφάττεσθαι τῷ βωμῷ τοῦ Κρόνου. Ἐλθόντος ᾿Χριστὸν καὶ αὐτίκα ἐλούθησαν ἐν τῷ Σαγγαρίῳ * 

δὲ τοῦ κλήρου καὶ ἐπὶ Δάσιον τὸν στρατιώτην καὶ ποταμῷ. Ἔπειτα καταλαβόντες τὴν Νικομήδειαν 

τῶν συστρατιωτῶν περιστάντων αὐτῷ 8 καὶ πρὸς καὶ ἐν ὁμιλίᾳ γενόμενοι τοῦ μακαρίου Ἀνθίμου τοῦ 

τὰ ὅμοια ἐκβιαζομένων, ἐκεῖνος ἀγαθῷ λογισμῷ ἐπισκόπου, πάντες ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν᾽ ὅθεν 

χρησάμενος ἐσκόπησε τὸ συμφέρον, εἰπὼν ὅτι. ὁ μὲν Φιλόθεος πρεσβύτερος μετ᾽ ὀλίγον ἐχει- 

« Ἐπεὶ μέλλω θανεῖν “, κρεῖττόν uot ἐστιν ὡς χρι- ροτονήθη καὶ ὁ τούτου υἱὸς Εὐστάθιος διάκο- 

» στιανῷ "ἡ ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ μου ἀποθανεῖν: » νος, ἀνθρωπίνης καὶ θείας τνώσεως ὑπάρχοντες 

ὅθεν παραστὰς τῷ τοῦ ἄρχοντος βήμοτι, Διοκλη- ἔμπλεῳ ὅ, Οὐ μετὰ πολὺ δέ, τῶν γονέων τὸν βίον 

τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τοῦτο μαθόντων καὶ προσ- ἀπολιπόντων, διεβλήθησαν τῷ Μαξιμιανῷ. Διὸ καὶ 

ταξάντων, καὶ πολλὰ τιμωρηθεὶς τελευταῖον τὴν τύπτονται βάκλοις ἀνηλεῶς καὶ τῇ φρουρᾷ καὶ τῷ 

διὰ ξίφους ἐδέξατο τελευτήν. ξύλῳ ἐμβάλλονται, βρώσεως ἢ πόσεως οὐδ᾽ ὅλως 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων Νηρσᾶ μετέχοντες" ἀγγέλου δὲ θείου ἐπιστασίᾳ καὶ τῶν 

ἐπισκόπου καὶ Ἰωσὴφ μαθητοῦ αὐτοῦ καὶ ἑτέρων δεσιιῶν ἀνείθησαν καὶ βρώσεως μετέσχον’ τῇ δὲ 

σὺν αὐτῷ τελειωθέντων ἐν Περσίδι. Ὧν ὁ μὲν ἕωθεν θηρίοις διαφόροις ἐπάλαισαν, αὐτοὶ διαμεί-- 

ἐπίσκοπος Νηρσᾶς ἦν ἐτῶν π', ὁ δὲ Ἰωσὴφ καὶ vavreg ἄτρωτοι᾽ ὅθεν καὶ ἐκδότους αὐτοὺς λαβὼν 

αὐτὸς τῇ τοιαύτῃ ἀξίᾳ τετιμημένος, ἦν ἐτῶν πε΄’ Ἀντιυνῖνος ὁ κόμης καὶ τὴν Νίκαιαν καταλαβών, 

μεθ᾽ ὧν 5 καὶ ἕτεροι πλεῖστοι ἐπίσκοποί" re καὶ ποικίλαις ὑπέβαλε᾽ κολάσεσιν. ᾿Αναρτῶνται τὰρ ἐπὶ 

ἱερεῖς καὶ τῶν ἐκ ToO? ἰδιωτικοῦ τάγματος καὶ ξύλου καὶ σιδηροῖς ὄνυξι ξέονται, ὡς τὴν γῆν τῷ 

παρθένοι, γυναῖκές, ἀσκήτριαι διαφόρως ἐδοκιμά- αἵματι φοινιχθῆναι, καὶ τῇ εἱρκτῇ ἐναπορρίπτον- 

σθησαν΄ καὶ ἐν διαφόροις κολάσεσιν ἠτάσθησαν ται" ἀλλὰ καὶ πάλιν θείᾳ καὶ ἀγγελικῆ ἐπιφανείᾳ 

καὶ τὸν τῆς μαρτυρίας ἀπηνέγκαντο στέφανον. καὶ ὁ πόνος τῶν πληγῶν αὐτῶν ἠφανίσθη καὶ τὰ 

6. Τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων αὐταδέλ- - σώματα ὑγιῆ ἀποκατέστη. Ταῦτα ἰδὼν ὁ αἷμοβό- 

quv μαρτύρων! Εὐσταθίου, Θεσπεσίου xoi. poc ἐκεῖνος τὴν διὰ ξίφους αὐτοὺς κελεύει ὑπο- 

Ἀνατολίου, Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας στῆναι τιμωρίαν, Εὐχόμενοι δὲ ἐν τῷ τῆς τελειώ- 

Μαξιμιανοῦ, πατρίδα μὲν ἔχοντες Tijv? Γαλατῶν ὃ, σεως τόπῳ οἱ ἅτιοι, αἰφνιδίως τὰς ψυχὰς αὐτῶν 

πόλιν δὲ l'érrpoy, Φιλοθέου καὶ Εὐσεβείας ὄντες ἐν εἰρήνῃ τῷ Θεῷ δ ἀπέδωκαν, ὅθεν οἱ δήμιοι διὰ 

τέκνα. Ὧν ὁ μὲν πατὴρ ἐκ τῆς Γαλατῶν ὥρμητο, τὸν. τύραννον νεκρὰ τὰ σώματα τοῖς ξίφεσιν 

f^t μήτηρ ἐκ Νικομηδείας, ἀμφότεροι ἕλληνες ἀπέτεμον ". 

4. — ! Sa, Ῥοδοστόλω S, --- ? εἰς Sa. — ὃ αὐτῶν S, αὐτὸν Sa, — ἀποθανεῖν Sa. — ὃ χριστιανὸν Sa. 
5. — ! μαρτύρων Νιρσᾷ Sa. — 5 (Νηρσᾶς ἦν - ἐτῶν πε΄ Νιρσᾶς ἣν ἐτῶν πε΄ Sa. — 3 ἐκ τοῦ om. Sa. 

6. --- ! μαρτύρων καὶ αὐταδέλφων Su, — ὶ τῶν «dd. Sa. — 5 χώραν add. Sa. —  Σαγαρίωῳ S, Sa. — 5 ἔμπλεοι 84. --- 
5 Κυρίω Sa. — * τελεῖται δὲ κτλ, add. Sa, inter Synaxaria selecta, 

Δασίου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ βασιλέως ἐν πόλει Δοροστόλῳ, πλησιάζοντι τῷ Ἴστρῳ 

ποταμῷ. Ἐτησίου δὲ ἑορτῆς ἐν τῇ πόλει τελουμένης τῷ Κρόνῳ καὶ ἀνθρώπου τοῦ κληρωθέντος ἐπὶ τῇ 

τοῦ δαίμονος τιμῇ σφαττομένου καὶ ϑυομένου, ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ μᾶλλον εἵλετο ὁ ἅτιος μάρτυς τοῦτο 

παθεῖν. “Ὅθεν παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν ὁμολοτήσας καὶ προσαχθεὶς τῷ βασιλεῖ Μαξιμιανῷ ἐτμήθη ὑπὸ 

τοῦ ξίφους τὴν κεφαλὴν καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτοῦ ἡ μαρτυρία. — 5. ὑ. 7. 8. — In margine fol. 127* 

manu rec. add.: τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ΤΤρόκλου" ζήτει ὀκτωβρίου τῇ 

κδ΄, τᾶ ΤΙ ΤΌ Ὁ: 1.--͵ὙῸὺ 1, 4, ὅν ον τ Q: 1.4 5. 7. 8.6. — €:6. 4. ὅ. 7 (Ἰωάννου καὶ Σαβωρίου 

καὶ Ἰσακίου ἐπισκόπων koi Ἀγαπίου xai Ἰσακίου τῶν πρεσβυτέρων). — 8. 1. mutil. — Ca : 6. 4. 3. 7. 

8, 1. 2 (Μαξιμιαγοῦ κτλ.}. — Cb: 4. 7 (Ἰωάννου, Xofupíou xoi Ἰσακίου τῶν ἐπισκόπων καὶ ΤΤαπάου 

καὶ ̓Ισακίου τῶν ἐπισκόπων). --- δι 1. — Ce:6. 4. 5: Νηρσᾷ ἐπισκόπου καὶ Ἰωσὴφ μαθητοῦ αὐτοῦ. 

Τούτων τῶν ἁτίων ὁ μὲν Νηρσᾶς ὑπῆρχεν ἐτῶν ὀγδοήκοντα, ὁ δὲ Ἰωσὴφ ἐτιὸν ὀγδοήκοντα πέντε, 

ἀμφότεροι ἐπίσκοποι ὄντες" πολλοὺς δὲ ἐπιστρέφοντες ἀπὸ τῶν εἰδώλων ἐπὶ τὸν Κύριον, ἐκρατήθησαν 

παρὰ τῶν ἀθέων Περσῶν. Καὶ παραστάντες τῷ βασιλεῖ, ἔφησαν ὅτι" « Εἰ δύνασαι, βασιλεῦ, μετὰ τὸ 

» θανατῶσαι ἡμᾶς ἑπτάκις ἀναστῆσαι ἡμᾶς, οὐκ ἂν χωρήσῃς ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ» καὶ ταῦτα 

εἰπόντες, ἀπεκεφαλίσθησαν, -- 7 : Ἰωάννου καὶ Σαβωρίου καὶ Ἰσαακίου τῶν ἐπισκόπων καὶ 

᾿Αγαπίου καὶ Ἰσαακίου τῶν πρεσβυτέρων. Καὶ οὗτοι οἱ ἅτιοι διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν κρατη- 

θέντες παρὰ τοῦ βασιλέως Περσῶν καὶ πολλὰ τιμωρηθέντες καὶ μὴ ἀρνησάμενοι τὸν Χριστὸν ἀλλ᾽ 
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ἡ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύ- 

puv Ἰωάννου, Σαβωρίου, Ἰσαακίου «καὶ ἢ» 

Ταπίου. Οὗτοι οἱ ἅτιοι ἐν Περσίδι ἐτύγχανον, 

πῤεσβύτεροι χρηματίζοντες πόλεως Βηθσαλω- 

xóv?. | Ἐπεὶ δὲ τὸν λαὸν ἐδίδασκον τὴν πλάνην 

τῶν Περσῶν καταλῦσαι σπουδάζοντες, «διεβλήθη- 

σαν τῷ βασιλεῖ. Ὃ δὲ μετὰ θυμοῦ “μετάλου καὶ 

ὀργῆς πέμψας στρατιώτας, ἐκράτησεν αὐτούς. 

Οἴτινες δέσμιοι παραστάντες τῷ βήματι αὐτοῦ καὶ 

διαφόρως μαστιχθέντες καὶ καταξανθέντες, ἐπεὶ 

τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν Θεὸν ἀληθι- 

. γὸν ἀνωμολόγουν καὶ τῆς τῶν Περσῶν πλάνης 

καταλύτην, προστάξει τοῦ τυράννου τῆς πόλεως 

ἔξω σὺν τῷ ἁτίψ "Ovàg τῷ ἀσκητῇ ἐλιθοβολή- 

θησαν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Βοηθαζὰτ τοῦ εὐνούχου καὶ Σασάνους καὶ τῶν 

σὺν αὐτοῖς ἁτίων ἀνδρῶν καὶ τυναικῶν. Ὁμοίως 

MHNI Τῷ 

4. Ἡ σύναξις τῆς παναγίας δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ὅτε ἀφιε- 

ρώῴθη καὶ ἀνετέθη ἐν τῷ ναῷ, οὖσα τριετής, παρὰ 

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης τῶν γεννητόρων αὐτῆς. "H. ἐν 

τῷ ναῷ τῆς θεομήτορος εἴσοδος ἑορτὴν τοῖς εὐσε- 

βέσιν εἰργάσατο θαυμαστὴν καὶ παγκόσμιον, ἐκ 

ταύτης τῆς ὑποθέσεως λαβοῦσαν τὴν ἀφορμήν. 

Μετὰ τὸν παράδοξον τόκον τῶν ἁγίων Ἰωακεὶμ 

καὶ Ἄννης, πληριυθέντος διετοῦς χρόνου ἀπὸ τῆς 

σεπτῆς γτεννήσειυς τῆς αὐτῶν θυτατρὸς τῆς ἐνδό- 

ἔου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 

Μαρίας, εἶπεν Ἰωακεὶμ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ἄννῃ" 

« Ἀπατάότγωμεν αὐϊτὴν ἐν τῷ ναῷ Κυρίου καθὼς 

» ὑπεσχόμεθα.» Καὶ εἶπεν Ἄννα᾽ « Μείνωμεν τὸ 

» τρίτον ἔτος, μήποτε ζητήσῃ πατέρα ἢ μητέρα καὶ 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁτίας μάρτυρος Κικιλίας, Βαλ- 

χεριανοῦ καὶ Τι βουρτίου '. Οὗτοι ἤθλησαν ἐπὶ 

τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ. Καὶ ἡ μὲν Κικιλία 

3. — 1 Sa, om. S. — ? Βηθσαλὼχ Sa. 

8. — τ κατειδάλω Sa. — ? ἔρρυσε Sa. 

9. — ! τὴ αὐτῆ ἡμέρα Sa. 

4. — τὑπεραγίας Sa, — ? om. Sa, — ? τοῦ add. Sa. 

1. — ! Τιβορτίου 8a. — * τῆς add. Sa. 

ἐλέγξαντες τὴν τῶν Περσῶν πλάνην καὶ μι 

οὕτως ἐτελειώθησαν σὺν τῷ ἁτίῳ ᾿ῶνὰμ τῷ ἀσκητῇ. --ϑ: 

σὺν αὐτῷ ἀνδρῶν τε καὶ τυναικῶν. Οὗτος ὁ ἅγιος Βοηθαζὰτ X 

καὶ οὗτοι ἐν τῇ “δυσσεβεστάτῃ καὶ κατειδώλῳ * 

χώρᾳ τῶν παρανόμων TTepodiv ἐτύγχανον. Καὶ ó' 

μὲν Βοηθαζὰτ χριστιανὸς ἐκ βρέφους ὦν, κρατη- 

ϑεὶς καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι τῷ ἡλίῳ καὶ τῷ πυρί, 

προστάξει τοῦ ΤΙερσῶν βασιλέως ἅμα τοῖς ἁγίοις. 5 

Σασάνῃ καὶ τοῖς λοιποῖς μετὰ πολχὰς βασάνους 

καὶ τιμωρίας ἀνῃρέθη" μεθ᾽ ὧν καὶ τυναῖκες ὅγιαι 

ἀσκήτριαι Θέκλα, Ἄννα καὶ ἕτεραι πολλαὶ πλεῖ- 

στα ὑπὲρ Χριστοῦ παθοῦσαι ἀπεκεφαλίσθησαν 

ὁμοίως καὶ τρεῖς παρθένοι μαχαίραις κατεκόπησαν. Y 

Ἔνθα δὲ ἔρρευσε 3 τὸ αἷμα αὐτῶν, συκῆ ἀναβλα- 

στήσασα ἰαμάτων χάριν παρεῖχε τοῖς πιστοῖς, 

θεραπεύουσα πᾶσαν νόσον καὶ πᾶν πάθος" ἥτις 

ὕστερον ἐξεκόπη ὑπὸ τῶν ἀθέων μανιχαίων, φθο- 

Ὁ 

νησάντων τῇ τῶν θείων θαυμάτων ἐνεργείᾳ. 1 

9. Καὶ! ἄθλησις τοῦ ἁγίου Θεοκτίστου πατρι- 

κίου, τῇ θέσει εὐνούχου᾽ ὃς ἦν ἐπὶ Θεοδώρας τῆς 

Αὐγούστης. 

AYTQ ΚΑ΄. 
1 

» οὐ κατευθυνθήσεται ἐνώπιον Κυρίου.» Kol μετὰ 20 

τὰ τρία ἔτη, εἶπεν Ἰωακείμ᾽ & Καλέσωμεν τὰς 

» θυγοτέρας τῶν Ἑβραίων τὰς ἀμιάντους καὶ 

» λαβέτωσαν ἀνὰ λαμπάδα καὶ ἔστωσαν αἱ λαμπά- ᾿ 

» δες “καιόμεναι, μήποτε στραφῇ f| παῖς εἰς τὰ 

» ὀπίσω καὶ αἰχμαλωτισθῇ ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν ναῷ 25 

» Κυρίου. » Καὶ ἐποίησαν οὕτως. Καὶ ἐδέξατο 

αὐτὴν Ζαχαρίας καὶ εἶπεν “αὐτῇ « Μεταλύναι 

» Κύριος τὸ ὄνομά σου» καὶ ἐκάθισεν αὐτὴν ἐπὶ 

τοῦ βαθμοῦ τοῦ θυσιαστηρίου. Καὶ ἦν τρεφομένη 

ὑπὸ ὃ ἀγγέλου, ἕως ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα’ καὶ φθά- 30 

σαντος τοῦ καιροῦ τῆς μνηστείας, παρέλαβεν 

αὐτὴν Ἰωσὴφ ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων ἐκ ναοῦ Κυρίου. 

Τελεῖται δὲ 5 fj τοιαύτη σύναξις ἐν τῷ πανσέπτῳ 

αὐτῆς ναῷ ἐν τοῖς Χαλκοπροτείοις. 

AYTO KB'. 25 

ὑπῆρχεν éx* Ῥρώμης, προγόνους ἔχουσα λαμπρούς. 

Μνηστευθεῖσα δὲ τῷ Βαλλεριανῷ, τοῦτον ἐπὶ τὴν. 

εἰς Χριστὸν πίστιν μετηγάγετο καὶ ἐν ἁγνείᾳ διά- 

αταιότητα, προστάξει τοῦ τυράννου ἐλιθοβολήθησαν, καὶ 

Βοηθαζὰτ εὐνούχου koi Σασάνης καὶ τῶν 

ριστιανὸς ὧν καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι τῷ 

ἡλίῳ καὶ τῷ πυρί, προστάξει τοῦ Περσῶν βασιλέως ἅμα τοῖς ἁγίοις Σασάνῃ, Νοηλμάρῃ, Ζαρουαντίνῃ 

ἀνῃρέθησαν" μεθ᾽ ὧν καὶ τυνοῖκες ἅγιαι do κήτριαι Βαουθᾶ, Θέκλα, Δινάχ, Τέντους, Μάμα, Μαλοχία 

καὶ Ἄννα ἀπεκεφαλίσθησαν καὶ Νάνα καὶ Ἄστῃ καὶ Μαλὰχ ἀειπάρθενοι μαχαίραις κατεκόπησαν. “Ὅπου δὲ 

ἔρρευσε τὸ αἷμα αὐτῶν, συκῆ ἀνελθοῦσα ἰαμάτων χάριν παρεῖχ! 

μιανοῦ ..). — M : 1.4. 6. 9. 2 καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πρόκλου. — Mv : 1. 2 (Πρόκλου). --- 4. 5. 

6. 9. — Mr : 1. 2 (ἸΤρόκλου). 
pb:1.—F.:l. Fa:1. 
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B:l— Ba:L — T: .— L: 1. des. ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις τῆς λιτῆς μετὰ τοῦ πατριάρχου ἀπὸ τῆς 

C : deest, — Ca : 1. Cb: 1. 
μεγάλης ἐκκλησίας ἐκεῖσε παραγενομένης. 

αο:1.-- M:l.— Mv:1. — Mr:1. 

0:1. Qi 
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v&v ἔπεισεν, ὁ δὲ Βαλλεριανὸς τὸν Τιβούρτιον 

ἀδελφὸν αὐτοῦ τνήσιον ὑπάρχοντα. Εἰς τοσαύτην 

δὲ ἀρετὴν ἀνήχθη ὁ Τιβούρτιος, ὡς καὶ ἀγγέλοις 

καθ᾽ ἑκάστην προσομιλεῖν. Οὗτοι οὖν τὰ λείψανα 

& τῶν ἐναθλούντων ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτύρων θάπτον- 

τες, διαβάλλονται Τουσκίῳ ᾿Αλματίῳ ὃ ἐπάρχῳ 

τῆς πόλεως καὶ ἀχθέντες ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ τὸν 

Χριστὸν ὁμολογήσαντες ἐκδίδονται τῷ καπικλα- 

piu* Μαξίμῳ ἀποτμηθησόμενοι τὰς κεφαλάς. 

10 Ὃς μετὰ τὴν τῶν ἁγίων ἐκτομὴν θεασάμενος 

λαμπροὺς ἀγγέλους προπομπεύοντας καὶ δορυφο- 

ροῦντας εἰς οὐρανοὺς «τὰς ψυχὰς τῶν μαρτύρων, 

ἐπίστευσε καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸν Κύριον ὅ»" ὃς καὶ 

αὐτὸς ὑπὸ τοῦ ἐπάρχου «τυφθῆναι κελευσθεὶς ὅ» 

15 ἐν τῷ αἰκίζεσθαι τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκεν. 

'H δὲ ἁγία Κικιλία év τῷ βαλανείῳ τοῦ οἴκου αὐτῆς 

προστάξει τοῦ ἐπάρχου 8 ἐμβληθϑεῖσα ἐκκαέντι 

λάκις δὲ καὶ ὅλην τὴν ἑβδομάδα ἄσιτος. διετέλει 7. 

Οὗτος τὸ τένος ἀπὸ τῆς Αἰλίας πόλεως εἷλκε, τὰς 

διατριβὰς δὲ ἐπὶ τὴν Σκυθοπολιτῶν ἐποιεῖτο" ἔνθα 

ταῖς τῆς ἐκκλησίας χρείαις τρεῖς παρείχετο ὕπηρε- 

σίας, μίαν τὴν τῆς ἀναγνώσεως, δευτέραν τὴν 

ἑρμηνείαν τῆς τῶν Σύρων φωνῆς, τρίτην, εἰ καὶ 

πεπονημένος, τὴν κατὰ τῶν δαιμόνων ἔλασιν. Ὥς 

δὲ τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἐγνώσθη καὶ ἤχθη εἰς Καισάρειαν 

καὶ ἠναγκάσθη 19 παρὰ τοῦ ἄρχοντος Φλαβιανοῦ 1 

θύειν τοῖς δαίμοσιν, ἔπειτα καὶ τέτρασι 15 βασιλεῦ- 

σιν οὖσι τὸν ἀριθμὸν πειθαρχεῖν, ὁ μάρτυς εὖ 

μάλα διαπαίξας τὸν λόγον εἶπεν" « Οὐκ ἀγαθὸν 

» πολυκοιρανίη 13" εἷς κοίρανος 15, εἷς βασιλεύς 15, 

» εἷς Θεὸς ὃ δημιουργὸς καὶ ποιητὴς τῶν 

» ὅλων 9, » Καὶ παραυτίκα ἀπάγεται " xoi τὴν 

κεφαλὴν ἀποτμηθεὶς 15 συντόμως εὕρατο τὴν ὁδὸν 

τῆς οὐρανίου πορείας. 

σφοδρῶς 9 kai μὴ συγχυιρουμένη τὴν ἔξοδον καὶ 9 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις ἐν αὐτῷ παραμείνασα καὶ μηδὲν Μάρκου καὶ Στεφάνου. Οὗτοι ἦσαν ! ἐπὶ Διο- 

Ξ0 βλαβεῖσα, ἀποστείλαντος τοῦ ἐπάρχου, τέμνεται κλητιανοῦ τοῦ βασιλέως ἢ καὶ Μάγνου ἡγεμόνος 

τὴν κεφαλήν 1. ἐκ 8 πόλεως ᾿Αντιοχείας τῆς TTiotbíag “, Κατασχε- 

| 2. τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος θέντες δ δὲ καὶ παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν ὁμολογή- 

ἸΤροκοπίου τοῦ Παλαιστινοῦ !. Οὗτος πρῶτος σαντες καὶ πλείστας ὑπομείναντες * βασάνους καὶ 

μαρτύρων τῶν κατὰ Τ]αλαιστίνην ̓  ἀπεφάνθη, ἐπεὶ μὴ πεισθέντες, συνεδέθησαν ἑτέρῳ Μάρκῳ τῷ 

35 καὶ πρὸ τοῦ μαρτυρίου ὃ συντόνῳ φιλοσοφίᾳ τὴν μετὰ τῶν Καλυτηνῶν Τ προαθλήσαντι καὶ σὺν 

ἑαυτοῦ ζωὴν ἀναθεὶς ἐκ παιδὸς ἁγνείᾳ βίου καὶ αὐτῷ τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

διαίτῃ καρτερικωτάτῃ t προσεῖχεν" ἄρτος μὲν γὰρ 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

αὐτῷ ἡ τροφὴ καὶ 10? ποτὸν ὕδωρ δ᾽ μόνοις δὲ Μενίγτνου τοῦ ἐπὶ Δεκίου ἀθλήσαντος, Οὗτος 

τούτοις ἐχρῆτο διὰ δύο ἢ καὶ τριῶν ἡμερῶν, πολ- ὥρμητο ἀπὸ Ἑλλησπόντου ἐκ πόλεως Παρίου. Καὶ 

"80 το τοὺς Ko Ἀλματίω S τοῦ ciu Ἀλματίω Sa. Τούρκιος 6 καὶ Ἀλμάτιος in. Passione graeca, Langgem, £. 1, p. 244; 

Monsnrrix, £. 1, f. "495; al. cublexlerio. d P^ om Pa a gr Tm à ΜΗΝῚ i S e dle 

καὶ - σφοδρῶς) fj δὲ ἁγία Κικιλία ἐν βαλανείῳ. βληθεῖσα σφοδρῶς νὰ a. ον εἶ Hb » Ne 

παραμείνασα ἐν αὐτῷ τὴν διὰ ξίφους δέχεται τελευτὴν τοῦ ἐπάρχου οὕτως ἀποφηναμένου Sa. yore) 
a j j . a5 non ΤΙαλαιστηνοῦ f. τ᾿ πρῶτος τῶν κατὰ ἸΠαλαιστήνην 88. --- 9 (ἐπεὶ - μαρτυρίου) μαρτύρων Sa. — * καρτερι- 

ΕΝ Mp Mdb -- ἦν add, Sa. — * διέμεινεν Sa. — ὃ χρείοις Sa. — 9 πενονημένως 8, πεπονημένα! ς Sa. — 
ΥἹ a. — 11 ἐν πρώτοις μὲν add. Sa. — 1? τέτταρσι 88. — 1? πολυκυρανίη S. — 14 κύρανος S. — 1 καὶ add. 

- τὰ τῶν ὅ i à i Sa. τῶν ὅλων καὶ ποιητὴς Sa. — !! τὴν ἐπὶ θάγατον ψῆφον add. Sa. — 18 ὁ μακάριος add. Sa. 

8. — ! ὑπῆρχον Sa. — ? τοῦ ΒΗ : z 

40 Sa. — ! Sa, Καλαντηνῶν S. βασιλέως om. Sa. — δ om. Sa. — * ΤΠισσιδίας Sa. — 9 καταχεθέντες Ba. — 9 ὑποστάντες 

χίου, -- 1.3.8. --- Β : 8, — Βα: {: Κικιλίας καὶ Βαλλεριανοῦ 1 καὶ Τιβουρτίου, Οὗτοι ἤθλησαν 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ, Koi ἡ μὲν Κικιλία ὑπῆρχεν ἐκ τῆς Ῥώμης, προγόνους ἔχουσα 

λαμπρούς. Μνηστευθεῖσα δὲ ? τῷ Βαλλεριανῷ, τοῦτον ἐπὶ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἠγάγετο καὶ ἐν ἁγνείᾳ 

5 διάγειν ἔπεισεν, $ δὲ Βαλλεριανὸς τὸν Τιβούρτιον, ἀδελφὸν αὐτοῦ γνήσιον ὑπάρχοντα. Εἰς τοσαύτην δὲ 

ἀρετὴν ἀνήχθη ó Τιβούρτιος, ὡς καὶ ἀγγέλοις καθεκάστην προσομιλεῖν. Οὗτοι οὖν τὰ λείψανα: τῶν 

ἐναθλούντων ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτύρων θάπτοντες,. διαβάλλονται Τουσκίῳ ᾿Αλματίῳ ὃ ἐπάρχῳ τῆς 

πόλεως" καὶ ἀχθέντες καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντες, ἐκδίδονται τῷ καπικλαρίῳ! Μαξίμῳ, ἀποτμηθη- 

σόμενοι τὰς κεφαλάς. Ὃς μετὰ τὴν τῶν ἁγίων ἐκτομὴν θεασάμενος λαμπροὺς ἀγγέλους προπομπεύ- 

& M καὶ δορυφοροῦντας τὰς ψυχὰς τῶν μαρτύρων, ἐπίστευσεν καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἡ δὲ ἁγία 

᾿κιλία ἐν βαλανείῳ βληθεῖσα σφοδρῶς ἐκκαέντι καὶ μὴ συγχωρουμένη τὴν ἔξοδον ἐπὶ τρισί τε ἡμέραις 

παραμείνασα ἐν αὐτῷ βαλανείῳ, τὴν διὰ ξίφους δέχεται τελευτήν. --- 2: Προκοπίου τοῦ Παλαιστι- 

νοῦ. Οὗτος συντόνῳ φιλοσοφίᾳ τὴν ἑαυτοῦ ζωὴν ἀναθείς, πᾶν εἶδος ἀρετῆς τῷ ἐπιπόνῳ τοῦ βίου 

ἐκτήσατο. Καὶ τὸ μὲν τένος ἀπὸ τῆς Αἰλίας πόλεως εἷλκε, τὰς διατριβὰς δὲ ἐπὶ τὴν Σκυθοπολιτῶν 

s nd τρεῖς ὑπηρεσίας τῇ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ παρέχων, τὴν τῆς ἀναγνώσεως, τὴν ἑρμηνείαν τῆς τῶν 

ρὼν φωνῆς καὶ τὴν κατὰ τῶν δαιμόνων ἔλασιν. Ὡς δὲ τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἐγνώσθη καὶ ἤχθη εἰς Καισά- 

ρειᾶν, ἐπειδὴ ὁ ἄρχων θῦσαι τοῖς θεοῖς «παρήνει ? » τὸν ἅγιον, «τέσσαρσι βασιλεῦσι $5 πειθαρχήσαντα, 

ὁ μάρτυς εὖ μάλα διαπαίξας τὸν λότον εἶπεν: « Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη᾽ εἷς áp, εἷς Θεὸς ὁ ποιητὴς 

» καὶ δημιουργὸς τῶν ÓÀuv.» Ταῦτα ἀκούσας ὁ ἄρχων καὶ θυμοῦ πλησθείς, τὸν διὰ ξίφους αὐτοῦ 

» καταψηφίξεται θάνατον. Καὶ οὕτως εὕρατο σύντομον τὴν ὁδὸν τὴν εἰς τὸν οὐρανὸν ἄγουσαν. --- 3. 4. — 

T : Φιλήμονος (Nov. 931).-- 1:1, — : 1. 9. 3. 4 — Αἰκατερίνας (Nov. 345). — Q: 1.2.3. να: 

deest. — Ca : 3. — Ob : 3. — ᾿Αρχίππου μαθητοῦ τοῦ ἁτίου ΤΤαύλου ἀποστόλου καὶ Φιλήμονος στρα- 

! Βαλεριανοῦ, infra Βαλλε b 3 καὶ adi 2 ef. pivot Ba. — ? καὶ add. Ba. — ? cf. supra ad — 3 ipid., nof. 4. — ἢ " 

manu vec, — ὃ supplevi, Da : τέσσαρσι βασιλεῖς. cf. supra ad S, not. 3. ibid. , nof. 4. in marg. add. 

Kov. 22. 

Tl. B. 204. 

Nov. 22. 
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ἀκούσας στρατιωτῶν τινων βοώντων ἐν τῇ ἀγορᾷ τειρούσης ἤκουσεν, οὐκ ἀνεβάλλετο ἀλλὰ τὰ ἱμάτια 

ὅτι’ « Ὁ Ναζωραῖος Ἰησοῦς νυκτὸς ἐλθὼν ἔκλεψε ἀποδοὺς τοῖς δεσπόταις, κναφεὺς γὰρ ἦν, καὶ τὰ 

» τοὺς δεσμίους ἡμῶν,» ὑπερζέσας τῷ πνεύματι προτεθέντα ? παρὰ τῶν τυράννων γράμματα διαρ- 

πολλὴν φροντίδα ἐτίθετο ἐπιτυχεῖν τοῦ μαρτυρίου. ' ρήξας, τύπτεται ὑπὸ τῶν δημίων ἀφειδῶς καὶ ἐπὶ 

Ἐν γὰρ αὐτῇ τῇ τοῦ ἁγίου πόλεϊ, πολλῶν  μαρτύ- τῆς ῥιφεὶς λὰξ ἐντείνεται καὶ κρεμασθεὶς ἐπὶ ξύλου 5 

ρων ὑπὸ τῶν τυράννων κατακλεισθέντων ἐν 'φυλα- ἔξέεται καὶ τοὺς δακτύλους τῶν χειρῶν καὶ τῶν 

καῖς, ἐσφραγισμένων τῶν θυρῶν οὐσῶν, οἱ ἅγιοι ποδῶν τέμνεται" καὶ τοῖς τυράννοις ἀχθεὶς καὶ 

παρὰ θείου ἀγγέλου τῶν δεσμῶν ἀπελύθησαν: πολλὰ διαλεχθεὶς αὐτοῖς καὶ θύειν ἀπαρνησάμενος, 

ὅθεν, ἀνευρέτων αὐτῶν ὄντων, μεγάλως οἱ διῶκται τὴν ἐπὶ θάνατον κατακρίνεται καὶ τῷ ξίφει παρὰ 

διεταράχθησαν. Ἐπειδὴ δὲ ὁ Μένιγνος καὶ θείας τοῦ δημίου κρουσθεὶς τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ 10 

φωνῆς καλούσης αὐτὸν καὶ πρὸς τὸν ἀγῶνα διε- παρέθετο ὃ, 

MHNI T9 ΑΥΤΩ ΚΓ΄. 

1. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Φιλήμονος, μέχρι τοῦ ὀμφαλοῦ" καὶ ὑπὸ παίδων σχολιτῶν 

Ἀρχίππου καὶ Ἀπφίας. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τραφίοις κατακεντηθεὶς ὅλον τὸ σῶμα πρότερον, 

Νέρωνος τοῦ βασιλέως, μαθηταὶ γεγονότες τοῦ ὕστερον ἐλιθοβολήθη. Εἶτα καὶ ὁ ἅγιος Φιλήμων 15 

&yíou ἸΤαύλου. Ἐμαρτύρησαν δὲ ἐν Κολασσαῖς μετὰ ξύλων τυφθεὶς. ἀνηλεῶς τελειοῦται" ὁμοίως 

ἤτοι ἐν Χώναις πόλει τῆς Φρυτίας, ἥτις ἐστὶν πλη- xai fj ἁτία Ἀπφία. 

σίον Λαοδικείας. Ἑορτῆς yàp ἀγομένης τῇ μυσαρᾷ 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη. τοῦ ὁσίου πατρὸς 

Ἀρτέμιδι 1 ἐν τῷ αὐτῆς ναῷ τῷ ἐν Χώναις παρὰ ἡμῶν Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου. Οὗτος ἐκ 

τῶν πεπλανημένων ἑλλήνων, οὗτοι οἱ ἅγιοι. τὴν νεαρᾶς τῆς ἡλικίας πάντα βαθμὸν ἐκκλησιαστικὸν 20 

δοξολογίαν ἀνέπεμπον τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ παραλλάξας καὶ ἀσκήσει καὶ θείᾳ τνώσει δια- 

ἐκκλησίᾳ μετὰ τῶν χριστιανῶν. Εἶτα ἐπιθέμενοι οἱ λάμψας, ψήφῳ τοῦ Θεοῦ προχειρίζεται  ἐπίσκο- 

εἰδωλολάτραι τοῖς ἁγίοις, τῶν μὲν λοιτῶν φυγόν- πος τῆς Ἰκονιέων πόλεως ἐν τοῖς χρόνοις Οὐσλέν- 

τῶν, μόνων δὲ Ἀρχίππου καὶ Φιλήμονος 5 καὶ τινιανοῦ καὶ Οὐάλεντος τῶν βασιλέων, παρατείνας 

Ἀπφίας ὑπομεινάντων, κρατήσαντες αὐτοὺς ἤχα- τὴν ζωὴν μέχρι Θεοδοσίου 1 τοῦ μεγάλου καὶ τῶν 35 

γον πρὸς Ἀνδροκλέα τὸν σιτοφύλακα Ἐφέσου. υἱῶν αὐτοῦ, διδάσκαλος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 

υΤύπτεται οὖν. παρ᾽ αὐτοῦ 8 ὁ Ἄρχιππος" καὶ μὴ τεγονὼς καὶ κατὰ τῆς Ἀρείου λύμης στερρῶς 

πεισθεὶς θῦσαι τῷ εἰδώλῳ, τῷ παρ᾽ ἐκείνων καλου- ἀντιταττόμενος 3, διυτμούς τε πολλοὺς καὶ θλίψεις 

μένῳ Μηνᾷ, εἰς βόθρον ἐμβάλλεται καὶ χώννυται ὑπομείνας παρὰ τῶν ἀσεβῶν, συνατωνιστὴς γέγο- 

4. — 1 am. Sa. --- ? 8a, προτιθέντα 8. --- ὃ ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις add. Sa. 30 

1. — τ Ἀρτέμηδι S. — ΣΆρχιππος καὶ Φιλήμων S. — ὃ παρ᾽ αὐτοῦ om. Sa. 

2. — 1 corr., prius Θεοδωσίου 8. -- 5 ἀντιταξάμενος Sa. 

τιώτου (Nov. 28). — 66 : 8. — M: 1.— Ὁ ἅτις Μάξιμος ὁ καπικλάριος αἰκισθεὶς t. — 8 (Μάρκου, 

Στεφάνου καὶ Μάρκου). --- 3. 4. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αββᾶ. — Ὁ ἅγιος Χριστοφόρος καὶ Εὐφη- 

μία μαχαίρᾳ v. --- Τῶν ἁγίων μαρτύρων Θαλελαίου xai ᾿Ανθίμου: --- Ὃ ὅσιος Κάλλιστος ἐν εἰρήνῃ τ. — 85 

Ὁ ἅγιος Θαδδαῖος. --- Mv : 1. — Φιλήμονος, Ἀρχίππου καὶ Ἀπφίας (Nov. 231). --- 3 (Μάρκου, Στεφάνου 

καὶ ἑτέρου Μάρκου). --- 2. 4, — ᾿Αββᾶ. — Χριστοφόρος καὶ Εὐφημία. --- Θαλλελαῖος καὶ Ἄνθιμος. — 

" Κάλλιστος. --- Θαδδαῖος. -- ἸἌθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων ᾿Αγαπίωνος, Συσινίου ἱερομάρτυρος καὶ 

"Ayoníov. — Mr : Φιλήμονος, ᾿ἈΑρχίππου, ᾿Απφίας καὶ ᾿Ονησίμου (c£. Nov. 281). --- 1. 

SYNAXARIA SELECTA. S&:1.2.3.4. 5. — X : 1. 3. — Μενίγνου (Nov. 221). — ἸΤροκοπίου τοῦ 40 

ἐν Tiepotbi (cf. Nov. 222), — 4.5. — P: 1. 3. — Μενίγνου. — Προκοπίου τοῦ ἐν Περσίδι, --- 4. 5. — 

Da.:3: ToO ἁγίου ἱερομάρτυρος Σισιννίου. --- 1. — Db: 9.3. — F: 1.8. — Μενίγνου. --- Fa : 1.3. 

Μενίγνου 1 τοῦ κναφέως. Ὃς ἤθλησεν ἐπὶ Δεκίου τὸ πρῶτον, ὥρμητο δὲ ἀπὸ Κολωνίας τοῦ Ἑλλη- — 

σπόντου 3 ἐκ πόλεως ΤΙαρείου. Ὁ δὲ τρόπος τῆς αὐτοῦ μαρτυρίας ἐστὶν οὗτος, Ἐν τῇ αὐτοῦ πόλει 

πολλῶν ἁγίων ὑπὸ τῶν τυράννων ἐγκεκλεισμένων καὶ ταῖς πύλαις σφραγίδων ἐπικειμένων, ὄρθρου 4ὅ 

βαθέος οἱ ὑπηρέται ἀφίκοντο τοὺς ἁτίους ἀναληψόμενοι καὶ τὰς μὲν σφρογῖδας τῆς φυλακῆς σῶας καὶ 

ἀπαρασαλεύτους εὗρον, ἔνδον δὲ εἰσελθόντες οὐδένα εὗρον, ἀλλ᾽ ἱκανῶς δυσφημήσαντες καὶ τοὺς 

χιτῶνας διαρρήξαντες ἐβόων ἐν ταῖς ἀγοραῖς" «'O Ναζωραῖος ᾿Ιησοῦς νυκτὸς ἐλθὼν ἔκλεψεν τοὺς 

» δεσμίους ἡμῶν.» Ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης αἰτίας ἔρωτα λαβὼν τοῦ μαρτυρίου 6 ἅγιος Μένιτνος καὶ 

ὑπερζέσας τῷ πνεύματι, πολλὴν φροντίδα ἐτίθετο τοῦ τυχεῖν, Ὡς δὲ τὸ τηνικαῦτα ἐν τῷ παραθαλασσίῳ 50 

τόπῳ φελώνην ἐργαζόμενος διετέλει — ἣν τὰρ κναφεὺς ὡς προείρηται --- ἤκουσε καὶ ἅπαξ καὶ δὶς 

φωνῆς τοιᾶσδε" «Μένιχνε, φησίν, ἐλθὲ πρός με καὶ δώσω σοι χάριν ἐνώπιόν μου.» Καὶ ἅμα τῷ λόγῳ 

τὰ ἱμάτια ἀποδοὺς τοῖς δεσπόταις, τοῦ τυράννου τὸ τηνικαῦτα ἐνδημήσαντος καὶ τὰ διατάγματα 

ἐκτεθηκότος τὰ παρακελευόμενα θύειν καὶ ἀρνεῖσθαι τὸν Χριστόν, κρούσας τὰς χεῖρας αὐτὸς πρόσεισι 

ζέων τῷ πνεύματι, καὶ διαρρήξας τοὺς χάρτας καὶ ῥίψας χαμαὶ κατεπάτησεν. Εὐθέως δὲ αὐτὸν ἀφειδῶς 35 

oi δήμιοι ἔτυπτον καὶ ἐπὶ τῆς ῥίψαντες, λὰξ κατ᾽ αὐτοῦ ἐνείλοντο- ἔτι δὲ ἐπὶ τοσοῦτον ἔξεσαν κρεμὰ- 

σθέντα, ἕως fj κεκρυμμένη τῶν σπλάγχνων οἰκονομία διὰ τῶν πλευρῶν ἐφανερώθῃ:" εἶτα μαχαίρᾳ τοὺς 

δακτύλους τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἔκοψαν, ἐξ ὧν ἀντὶ αἵματος χάλα ἔρρευσεν᾽ καὶ δὶς καὶ τρὶς καὶ πολλάκις 

! Μενήγνου Fa. — ? Κολονίας τοῦ “Ἑλισπόντου Fa. 
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νὼς τῶν μακαρίων πατέρων Βασιλείου τοῦ μεγά- « Ὁρᾷς, ὦ βασιλεῦ, πῶς οὐ φέρεις τὴν τοῦ παι- 
λου καὶ Γρηγορίου τοῦ θεοχόγου καὶ Γρηγορίου » δὸς ἀτιμίαν ὀλλὰ χαλεποίνεις; πίστευσον οὖν 
τοῦ Νύσσης κατὰ τῆς Εὐνομίου τοῦ δυσσεβοῦς » ὅτι καὶ τοὺς εἰς τὸν τοῦ Θεοῦ υἱὸν βλασφημή- 
βλασφημίας. Οὗτος καὶ τῶν ἐν τῇ δευτέρῃ ὃ » Gavrog ὁμοίως καὶ ὁ Θεὸς ἀποστρέφεται. καὶ 

$ συνόδῳ πατέρων εἷς ὑπάρχων, πλεῖστα διηγωνί- » μισεῖ.» Τότε συνεὶς ὁ βασιλεὺς τὸ τεγονός 

σατο κατὰ Μακεδονίου τοῦ πνευματομάχου καὶ νόμους ἔγραψε τοὺς τῶν αἱρετικῶν συλλόγους 

τῶν φοιτητῶν ᾿Αρείου. Μετὰ δὲ τὸ κρατῆσαι τῆς κωλύοντας. Οὗτος ὁ ἀοίδιμος ἀνὴρ ἐπὶ πλείστους 
βασιλείας Θεοδόσιον τὸν μέγαν καὶ τὸν νέον Οὖα- χρόνους ποιμάνας τὸ ὃ τοῦ Χριστοῦ Τ ποίμνιον καὶ 
λεντινιανὸν καταστρέψαι καὶ νικήσαντα ἐπανελ- λόγους ὀρθοδοξίας συντάξας καὶ εἰς βαθὺ γῆρας 

10 θεῖν 4, ἠντιβόλει ὁ μέγας ᾿Αμφιλόχιος τὸν μέγαν ὃ ἐλάσας, ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. 
Θεοδόσιον ἀπώσασθαι τοὺς ἀρειανούς. Ἐπεὶ οὖν 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 
ὁ βασιλεὺς παρῃτεῖτο, ἐξεῦρε μηχανὴν ó θαυμά. ἡμῶν Σισιννίου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασι- 
σιος καὶ παρελθὼν εἰς τὰ βασίλεια, τὸν μὲν βασιλέα λείας Διοκλητιανοῦ καὶ Ἀλεξάνδρου ἡγεμόνος, ἐκ 
Θεοδόσιον ἠσπάσατο, τὸν δὲ υἱὸν αὐτοῦ ᾿Αρκά- πόλεως Κυζίκου ὁρμώμενος. Οὗτος τὸν ἐγκάρδιον 

15 oiov κατέλιπεν οὕτως, Ὁ δὲ βασιλεὺς δυσχεράνας, ἰὸν τῆς λοιμώδους αἱρέσεως ἐρευξάμενον "Ἄρειον 
οἰκείαν ἐκόλει παροινίαν τὴν τοῦ παιδὸς ἀτιμίαν, συνόδου μέσον θεοπρεποῦς *, σοφῶς 2 καὶ ὑπερ- 
Ὁ δὲ σοφώτατος ἐκκαλύπτει τὸ δρᾶμα καί φησιν: φυῶς ἀπηγχόνισεν, ὁμοούσιον ἀποφηνόμενος τῷ 

— ὃ δευτέρα Sa. — ὁ ἐν τῇ πόλει add. Sa, --- ὃ μέ s Ττὸ . Sa. μέγα S. — 8 om. Sa, — * . 
8. — ! θεοπρεπῶς Sa. — ? τε add. Sa. ^ moon δα. 

20 ξεσθεὶς τῷ δεσμωτηρίῳ ἐμβάλλεται. Ἐκεῖθεν δὲ ἐξελθὼν καὶ πολλὰ διαλεχθεὶς τῷ τυράννῳ καὶ ἀπαρνη- 
σάμενος θύειν, τὴν ἐπὶ θάνατον κατακρίνεται. Φήσας δὲ πρὸς τοὺς παρόντας" « Τοῖς ὁμοπίστοις μου καὶ 
» ὁμοψύχοις τὴν ἐμὴν τυναῖκα παρατίθημί uov » --- xoi γὰρ κἀκείνη ὀλοφυρομένη ἐπηκολούθει τῷ μάρ- 
τυρὶ -- τῷ ξίφει παρὰ τοῦ δημίου κρουσθεὶς τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ παῤέθετο. Τῷ δὲ παρισταμένῳ ὄχλῳ 
οἷον τρυγὼν τοῦ τιμίου αὐτοῦ σώματος ἐξελθοῦσα ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐφάνη καὶ πρὸς οὐρανὸν ἀνέπτη: ἐφ᾽ 

35. ᾧ γεγονότι πολλοὶ τῷ Κυρίῳ ἐπίστευσαν. --- X : 1. — 18:9. 8. — Γρητορίου ἐπισκόπου ᾿Ακραταντί- 
νῶν {- Db, Nov. 24). — 1 :2. -- αὶ τῷ. — 0 : Κλήμεντος (Nov. 25. — Q:2:3. — G: deest. — Ca: 
1 (Ἀρχίππου μαθητοῦ Παύλου τοῦ ἀποστόλου καὶ Φιλήμονος τοῦ στρατιώτου). --- 3. — Καὶ Μενίγνου 
(Nov. 292) καὶ τοῦ ἀγίου μάρτυρος ἹΤροκοπίου τοῦ ἐν ΤΤερσίδι μαρτυρήσαντος (ef. Nov. 222), — ἃ. — 
Cb : Κικιλίας (Nov. 221). — Ce : 1 (om. ᾿Απφία). --- 8. — Μενίγνου. — Tlpokoríou τοῦ ἐν Περσίδι. -— 

30 ἅ. — M. :2. 3. — 'O ἅγιος Ἰσχυρίων ἐπίσκοπος ἐν εἰρήνῃ τ. — 5 (Ἑλένου ἐπισκόπου Ταρασίου). -- 
Διήγησις ὀπτασίας Ἰωάννου τινὸς νεωτέρου 8 πάνυ ὠφέλιμος. Ἐγένετό τις ἀνὴρ ἐν ταῖς ἡμέραις 
Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως, ὃς καὶ γνωστὸς ἦν αὐτῷ τῷ βασιλεῖ * διά τινὸς ἐπιστήμης γνωριζόμενος. 
Οὗτος ἀσέμνως τὸν ἑαυτοῦ μετερχόμενος Bíov?, τὴν γέενναν οὔποτε ἀνετυπώσατο. Ὁ δὲ πρὸς τὸ 
συμφέρον πάντα καλῶς οἰκονομῶν Κύριος δι᾽ ὀπτασίας τούτῳ τὴν διόρθωσιν πραγματεύεται, Ἔδοξε 

25 γάρ more τὸν ἄνδρα βλέπειν καθ᾽ ὕπαρ, τῆς οἰκείας ἐπιστήμης εἶδος τῷ βασιλεῖ προσαγατεῖν ὅ, ὡς μετὰ 
ταῦτα προσομιλεῖν ἀλλήλοις καὶ συναγάλλεσθοι. Εἶθ᾽ οὕτως ἔδοξεν ἀπογυμνῶσαι τὸν βασιλέα μάχαιραν 
καὶ τὴν κόμην συναγαγεῖν τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἕνα ἐπίδεσμον καὶ πειρᾶσθαι τέμνειν ταύτην ἀνηλεῶς" 
τοῦ ἀνδρὸς τὸν αὐχένα συχνῶς ἐπικλίνοντος. καὶ τὸ δοκεῖν πρὸς τὸν βασιλέα ἐπιτελῶντος, ἐμβριθῶς 
τὸν βασιλέα πρὸς ἐκεῖνον φθέγξασθαι" « "Ore σου τὰς τρίχας fi μάχαιρα καταφάγεται, τότε δου καὶ τοῦ 

40 » αἵματος τοῦ τραχήλου 7 ἐμπλησθήσεται.» Προσεπιτούτοις τῇ καταφορᾷ τῆς μαχαίρας καὶ αὐτὸς 
ὃ τράχηλος ἔδοξεν ἀποτμηθῆναι καὶ πλησίον τοῦ θώρακος τῆς μαχαίρας ἐλθούσης, ὁ ἀνὴρ ὁ 8 ἀγωνιῶν 
βοήθειαν δήπουθεν 8 προσεκαλεῖτο. Ἐκ δὲ τοῦ δέους καὶ τοῦ φρικώδους ἐκείνου ἀτῶνος ἀνανήψας * 
πρὸς ἑαυτὸν ὅλως ἔκθαμβος ἐγεγόνει" καὶ τῷ σταυρῷ ἑαυτὸν σημειωσάμενος᾽ « Εὐχαριστῶ σοι 
» ὄνειρε, ἔλετεν, ὅτι μοι τὸν φοβερὸν τοῦτον ἀγῶνα εἰς φάντασμα ἀπετέλεσας.» Καὶ πάλιν, ὡς οἶμαι, 

456 αὐτὸς μεμένηκεν ἀδιόρθωτος. Καὶ μετά τινα χρόνον ὁ αὐτὸς περιοδευθεὶς νόσῳ, ἐκ Θεοῦ τὴν 
βοήθειαν ἐπεκαλεῖτο. Τότε πάλιν οὐκ ἐν ὀνείροις ἀλλ᾽ ἐν ἐκστάσει ἤδη γενόμενος, ὁρᾷ ἑαυτὸν ἐπί rivo. 
σεκρετικῆς ἑστῶτα καθέδρας ἢ μᾶλλον δικαστικῆς καταστάσεως, καὶ ταύτης προκαθεζόμενον iere 
προσεδόκει ? τινὰ. φοβερώτατον 15 βασιλέα στολὴν ἠμφιεσμένον βασιλικὴν ἅμα καὶ ἀρχιερατικήν. Ἐξ 
ἑκατέρων δὲ 1] τούτου μερῶν καθῆσθαι ἔνθεν κἀκεῖθεν ἱεροπρεπεῖς τινας κατενόει: ἑστάναι δὲ ἑαυτὸν 

50 κάτωθεν ὑπελάμβανεν ἤδη τῆς φαινομένης ἐκείνης τραπέζης 15: πρὸς δὲ τὰ τούτου δεξιὰ 18 εὐειδεῖς 
ἑστῶτάς τινας 14 εὐνούχους ὑπετόπαζεν᾽ ἐξ εὐωνύμων δέ τινα ταπεινότερον ἄλλον καὶ προσηνέστει o» 
ἔβλεπε: βόθρον δέ τινα σκοτεινὸν ὄπισθεν αὐτοῦ ? καὶ φοβερὸν κατενόει, ὀδύνην μεγάλην τῷ Bérovn 
παρεχόμενον. Koi οὕτως ἑαυτὸν ἑστάναι σὺν τρόμῳ ὑπετόπαζε καί φησι πρὸς αὐτὸν ὁ προκαθήμενος 
βασιλεύς" «"Apá γε οἶδας, ὅστις ἐγώ, ὦ νεανία;» Κἀκεῖνος" « Γινώσκω, δέσποτα, ὅτι σὺ el ὁ δὲ fiu 

55 » σαρκωθεὶς 15 ὁ Ὑἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Θεός, ὡς ai καθ᾽ ἡμᾶς γραφαὶ περιέχουσι.» Καὶ πάλιν πρὸς αὐτὸν 
ὁ βάσιλεύς 15- « Καὶ εἰ ἀπὸ τῶν γραφῶν, ὡς σὺ φής, ἐμὲ διέγνως, οὐδὲ τοὺς συγκαθέδρους ἀγνοεῖς " καὶ 
» πῶς ἐπελάθου τῆς ἀπειλῆς, ἧς σοι πάλαι Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεὺς ἠπειλήσατο 17: ἀγνοεῖς τὸ λεγό- 

— 5 om. Mv. — 4 — 8 pi, ὁ We m a "i p. Mii Mv. βίον μετερχόμενος Mv. — ὃ προσατεῖν τῷ βασιλεῖ Mv. — * τοῦ τραχήλου τοῦ αἵματος 
FEM τ γτέ Υ. -- om. Mv. — τὸ φερύτατον Mv. — "1 τῶν add. Mv, — 1? τραπέζης ἐκείνης Mv. — 19 πρὸς 

Y. — 1* τινας ἑστῶτας Mv. — 15 σαρκωθεὶς δι' ἡμᾶς Mv. — 1" βασιλεὺς πρὸς αὐτὸν Mv. — 1 ἢ add. Mv. 

Nov. 93. 

Nov. 23. 



Nov. 23. 

f. 89". 

Nov. 924. 

Nov. 23. 

Nov. 94. 
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Πατρὶ τὸν Υἱόν. Οὗτος πρὸς τὸν ἡγεμόνα Ἀλέξαν- 

bpov ὡς χριστιανὸς διαβληθείς, ἀκαθέκτοις ἵπποις 

χαλινῶν δίχα προσεδέθη" καὶ πανταχοῦ ἀπηνῶς 

εἵλκετο τούτων ἐλαυνομένων, Οὕτω γὰρ προσε- 

τάτη τοῖς δημίοις παρὰ τοῦ τυράννου, ὡς ἂν τὰς 

τῶν μελῶν ὃ ἁρμονίας ὁ ytoc τῇ σφοδρότητι τῆς 

ἀνυποίστου ἱππασίας διαρραγῆ" ἀλλὰ θείᾳ χάριτι 

ἀπήμαντος ἐκ τῆς τούτων βλάβης διεφυλάχθη. 

Ἔπειτα γυμνῷ τῷ σώματι τοῦτον ἀφειδῶς τύπτε- 

σθαι παρεκελεύετο ὁ ἀλιτήριος καὶ διὰ τῶν 

μυκτήρων αὐλίσκῳ τινὶ δριμὺ καὶ πυρὸς θερμότε- 

ΜΗ͂ΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου Γρητορίου ἐπισκόπου 

τῆς ' Ἀκραγαντίνων πόλεως ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Ἰουστινιανοῦ τοῦ Ῥινοτμήτου. Χαρίτων τις καὶ 

Θεοδότη ἡ σύμβιος αὐτοῦ φιλόξενοι ἄνθρωποι 

ὑπῆρχον ἐν τῇ πόλει ᾿Ακραγαντίνων" ἐξ ὧν ἐγεν- 

pov ὄξος τῷ ἐγκεφάλῳ αὐτοῦ ἐγχεῖσθαι καὶ τῇ 

εἱρκτῇ ἐναπορρίπτεσθαι᾽ πολλὰς δὲ καὶ ἑτέρας 

βασάνους ὃ καθυπομείνας καὶ θαύματα μέγιστα 

ἐκτελέσας, εἶτα ζήσας ἐπιεικῶς καὶ τῷ Θεῷ “ὁ 

λατρεύσας θεοφιλῶς, ἐν βαθεῖ ̓  τήρᾳ καὶ πίονι 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς &yíag  Μυρό- 

πης 3. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν- τῇ ἁγιωτάτῃ 

ἐκκλησίᾳτῆς ἁγίας Εἰρήνης τῇ οὔσῃ πρὸς θάλασσαν. 

5. Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἑλένου ἐπισκόπου 

Ταρσοῦ. 

AYTQ KA'. 

γήθη Γρηγόριος οὗτος" ὃν ἐκ τοῦ ἁγίου βαπτίσμα- 

τος δεξάμενος ὁ ἐπίσκοπος ΠΙοταμίων λεγόμενος 

ἀνέθρεψεν, εἶτα καὶ κληρικὸν πεποίηκεν. Δεκαοκτὼ 

δὲ ἐτῶν 2 γενόμενος, ἀπῆλθε προσκυνήσων τοὺς 

ἁτίους τόπους καὶ γίνεται διάκονος ὑπὸ Μακαρίου 

— 5 μελλῶν S, — * παρακελεύετο Sa. — 5 βασάννους 5. — δ θειῶ S. — " βαθὺ $, βαθυτάτῳ; Sa. 

4. — * μάρτυρος add. Sa. — ? Μερόπης 88. 

1.— 1 τῶν add. Sa, — ? ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν Sa. 

» μενον!» — «Οὐκ ἀγνοῶ, φησί, τὸ εἰς ἐμέ 18, δέσποτα, ἀλλ᾽ εἰσέτι καὶ τοῦ φόβου τὰ λείψανα ἐν τῇ 

᾿ 
A n ^ 

» ψυχῇ περιφέρω. » Καὶ ὁ βασιλεύς" «Kol εἰ τοῦ φόβου τὰ λείψανα ἐν τῇ ψυχῇ σου 19 περιφέρεις, πῶς 

» ἐπιμένεις τοῖς ὀλεθρίοις; τοιγαροῦν 39 μάθε διὰ τῆς πείρας, ὅτιπερ καὶ πρῴην ἐγὼ καὶ οὐχὶ Κωνσταν" 

» τῖνος τὴν φοβερὰν ἐκείνην τῆς βασάνου πεῖρι αν ?! ἐπήγαγε 9*. » Καὶ τοῦτο εἰπών, ἔδοξε νεύσει μόνῃ 

τοῖς παρεστῶσι κελεῦσαι, ἀκοντίσαι τὸν ἄνδρα εἰς τὸν ὄπισθεν αὐτοῦ ἐπιφαινόμενον βόθυνον. Ὡς οὖν 

ἤδη. ἀπηνῶς ἤρξαντο οἱ εὐνοῦχοι τοῦτον ὠθεῖν πρὸς τὸν βόθυνον ὅ5, ó δὲ γοερῶς τὴν τῆς Θεοτόκου 

ἀνεκαλεῖτο 3 βοήθειαν, ἔδοξε 75 κἀκείνην μέσον εὑρεθῆναι, καὶ φωνῆς ἀκοῦσαι λεγούσης" « Ἄφετε. 

» τοῦτον ἀπελθεῖν διὰ τὴν τῆς ἐμῆς 15 μητρὸς δέησιν. » Καὶ ὡς ὁ τῆς ὀπτασίας λόγος τὸ πέρας εἴληφε, 

σύντρομος ὁ ἀνὴρ τετονὼς καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐπανελθιὼ ᾿ 

póc αὐτόν’ « Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ, ὅτι τοιαύτης κατηξιώθης διδα- 
μοναχῶν διηγήσατο. Καὶ ὁ μοναχὸς πὶ 

» σκαλίας 36" καὶ διετέρθητι, ἀδελφέ, μὴ καὶ σὺ πάθῃς τὰ παραπλήσια 0 d ᾿ i ἢ 

τοιοῦτόν τις ἐθεάσατο, ἄνδρα τινὰ τῶν ἐν τοῖς πρώτοις ?? σεκρέτοις 
» Κατὰ τὰρ τὴν σὴν ὀπτασίαν, 

v τὸ φανὲν παράδοξόν τινι τῶν εὐλαβῶν 

ὗ 51 μέλλω σοι διηγήσασθαι. 

» πρωτεύοντα, Γεώργιον τοὔνομα, βιαίως. ἀπαγόμενον δέσμιον ἔν τινι φοβερῷ χάσματι καὶ ἀπορρί- 

» πτεσθαὶ μέλλοντα, "Ev dj τις εὐπαρρησιάστως 

» προσήτει μέχρις ἡμερῶν εἴκοσι παρετγυώμενος αὐτοῖς τὴν τούτου διόρθωσιν.» 
39 τοὺς ἀπάτοντας ἐπικατασχὼν τοῦτον ἀνεθῆναι 

Ὡς δὲ λοιπὸν ὁ ἀνὴρ 

τῇ βοηθείᾳ τοῦ ἐγγυωμένου ἐγένετο ἄνετος, ὁ ταῦτα βλέπων ἐπανανήψας 99 καὶ συνεὶς τὸ βλεπόμενον, 

ἀπαττεῖλαι 51: τὸ ὅραμα πρὸς αὐτὸν τὸν Γεώργιον ἔσπευσεν" ἦν ἐ τούτι 

vev ὁ αὐτός. Καὶ τῶν εἴκοσιν ἥμερῶν διελθουσῶν, ἀνάρ- 
ἀκούσας καὶ ἀντ᾽ οὐδενὸς λογισάμενος, ἔμει 

παστος τέγονεν ὁ Γεώργιος καὶ ἀπῆλθε τὴν ὀφειλὴν πάντως ero. ; ὰ 

ὁ ἀνὴρ ἀκούσας ἐν νῷ δὲ λαβὼν καὶ ἃ 88 ἐθεάσατο; τὰ ἑαυτοῦ 
προσθήκην τοῦ μοναχοῦ συνείραντος, 

ἀνερυθριάστως δημοσιεύσας καὶ τὸν βίον πρὸς κρείττονα ἐναλλα 

γὰρ καὶ γνωστὸς αὐτῷ" ὁ δὲ τούτων 

ἀποδώσων, ὡς ὑπέσχετο, Καὶ ταῦτα κατὰ 

γὴν 38 μεταρυθμίσας, διήρκεσεν ἐπὶ 

πολὺ θεαρέστως βιώσας" καὶ μεταστὰς ἀπῆλθε πρὸς τὰς αἰωνίους μονάς. — Mv: 3, --- Γρητορίου 

ἐπισκόπου τῆς ᾿Ακραγαντίνων ἐκκλησίας (Nov. 34. 

Ἰωάννου τινὸς πάνυ ὠφέλιμος, — Mr : 2, — Γρητορίου ἐπισκόπου τῆς 

) — 8. — Ἰσχυρίων. — ὅ. — Διήτησις ὀπτασίας 

᾿Ἀκραταντίνων ἐκκλησίας. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ μνήμη ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Χριστίνης, πλησίον τοῦ μετάλου ΤΤ]αλατίο! 

(Nov. 995). — 6. 7 et 1 (Μακαρίου, l'pnropiou xoi Ἑρμοτένους). 
v. —9,8,4,5,6. 7, 8 — H : Κικιλίας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ 

—$8,— P: Κικιλίας καὶ τῶν σὺν 

αὐτῇ. — 1.6: Τοῦ ἁγίου Φιλουμένου. — 98: 1: Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρητορίου τοῦ 

Ἀκραταντίνου. Αὕτη δὲ ἡ ἡμέρα οὐκ ἔχει συναξάριν ἐν τῷ r 

τῆς ᾿Ακραγαντίνων πόλεως. Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

τῆς Σικελῶν ἐπαρχίας, Χαρίτωνος καὶ Θεοδότης γέννημα εὐσεβῶς ζών 

Γρηγόριον ὑπάρχοντα δεδωκότες ἐκπαιδεύεσθαι τὰ ἱερὰ γράμματα, 

ἐπισκόπου σφραγίζεται, πάντας ἐν τῷ ψάλλειν εὐφραίνων τῇ τῆς quiv 

αὐτῷ ἔμπροσθεν τῆς κλίνης Δαμιανοῦ τοῦ ἀρχιδιακόνου, κέκληκεν αὐτὸν ἄ 

— 18 τὸ εἰς ἐμὲ oin. Mv. — 1" em, Mv. — 99 ὅμως Mv. — ? 

βόθυνον) om, Mv. — ?* ἐπεκαλεῖτο Mv. — ?5 δὲ add. My. — “8 διδασκαλίας κατηξιώθης Mv. — 

που Mv. — δ᾽ Mv, εὐπαρρησιάσθων M. — 29 ἀνανήψας Mv. — ?! ἀναττεῖλαι Mv. — 

83 μεταβολὴν Mv. 
τποταμίονος Db. 

Ἀθηβολίῳ. — Db:1: Γρητορίου ἐπισκόπου 

Ἰουστινιανοῦ τοῦ Ῥινοτμήτου, ὁρμώμενος 

τῶν ἐν αὐταρκείᾳ. ΟἹ ὀκταετῆ τὸν 

κληρικὸς ὑπὸ Tlozopíwvog? τοῦ 

ἧς ἠδύτητι᾽ καί ποτε ὑπνοῦντι 

ἄγγελος Θεοῦ ἐκ τρίτου καθὰ 

1 πεῖραν τῆς Bacdvou. Mv. — 35 ἐπήγαγον Mv. — 58 (ὡς οὖν - 

918 Mv. — 385 τοῦ σεκρέ- 

32 (ἐν - ἃ) καὶ ἐν νῷ βαλὼν ὧν Mv. — 
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ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων. Εἶτα ὑπέστρεψεν εἰς τὸ 

Βυζάντιον, εἶτα εἰς Ρώμην. ἐν fj καὶ προχειρίζεται 

ἐπίσκοπος ᾿Ακραγαντίνων. “Ὅθεν φθονήσαντες 

αὐτῷ Σαβῖνος καὶ Κρισκεντῖνος ? μυρίους πειρα- 

σμοὺς ὑπήγατον" καὶ θαυματουρτήσας διαφόρως ὁ 

Θεοῦ χάριτι κατήσχυνεν αὐτοὺς ἐνσημανθέντας ὅ 

τὰ πρόσωπα γνόφῳ καὶ μέλανι“ καὶ οὕτω παραλα- 

βὼν τὴν ἐκκλησίαν καὶ μείζονα τῶν προτέρων ἐπι- 

τελῶν σημεῖα καὶ τέρατα, ἐν βαθυτάτῳ ἴ τήρῳ τὸν 

βίον ἀπέλιπεν 5. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος ἷ 

Αἰκατερίνης. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ τῇ 

πόλει, βασιλίσκου τινὸς θυγάτηρ ὀνόματι Κώστου", 

μέγεθος ἅμα καὶ κάλλος σώματος ἔχουσα, εἰς 

ἄκρον ἐκμαθοῦσα πᾶσαν ἑλληνικὴν xoi -δωμαϊκὴν 

παίδευσιν" καὶ τοῖς κατὰ τὴν ἰατρικὴν φιλοϊπονή- 

caca συτγράμμασι ἐ καὶ φωνὰς ἑτερογλώσσους 

πολλῶν ἐθνῶν ἐκμαθοῦσα, διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν 

πίστιν ἐπὶ τοῦ βασιλέως Μαξεντίου. πολλῶν 

βασάνων ὃ πεῖραν λαβοῦσα, τὴν κεφαλὴν ἀπο- 

τέμνεται καὶ τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἀναδέ- 

χεται: 

8. Tfj αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Κορίνθιμ 1, 

4. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρητο- 

ρίου τοῦ ἐν τῇ Χρυσῇ Πέτρᾳ, Ὃς ὥρμητο ἐκ τῶν 

τῆς ἀνατολῆς μερῶν’ καὶ ἐλθὼν κατέπαυσεν ἐν τῇ 

λεγομένῃ Χρυσῇ TTérpa.. 

— 3 corr, Sa, prius Ῥισκεντίνος, et add. μοχθηροΐ τινες ἄνδρες. — * τῇ τοῦ add. Sa. --- ^ ἐνσημαθέντας Sa. — 5 ἔπιτε- 

λέσας Sa. — Ἰ βαθεῖ Sa. — 8 τελεῖται bé κτλ. add. Sa. infer Synaxaria selecta, 

2. — ! μεταλομάρτυρος kat καλλιπαρθένου τοῦ Χριστοῦ Sa. — ? Κόστου 86, al. Κώνστου infra, Fa. — ? om. Sa. — 

* παίδευσιν add. 88. — 5 βασάννων S. 

3. — ! τοῦ Κορινθίου Sa. 

xoi τὸν Σαμουήλ. 'O δὲ ἀκολουθῶν τῷ καλέσαντι, καταλαμβάνει τὴν Καρτάγενναν καὶ εὑρὼν Μάρκον 

τινὰ μοναχόν, φθάνει σὺν αὐτῷ τοὺς ἁγίους τόπους" καὶ πάντα ἅγιον τόπον σχετικῶς προσκυνήσας 

κατὰ τὴν ἔρημον ἐξέρχεται, ἔνθα τέροντά τινα σημειοφόρον εὑρὼν προσμείνας τε ἐν αὐτῷ τέσσαρας 

χρόνους, παιδεύεται παρ᾽ αὐτοῦ πᾶσαν σοφίαν, Ἔπειτα εἰς ᾿Αντιόχειαν ἔρχεται κἀκεῖθεν εἰς Κωνσταντι- 

νούπολιν’ ἐν fj Γεωργίῳ τῷ τηνικαῦτα πατριαρχοῦντι ἐμφανισθεὶς Σέργιόν τε καὶ Κῦρον καὶ Παῦλον καὶ 

τοῖς λοιποῖς αἱρετικοῖς συμπλακεὶς καὶ ἀνὰ κράτος τούτους τρεψάμενος τῷ βασιλεῖ γνώριμος καθί- 

σταται. Μετὰ ταῦτα τὴν Ρώμην καταλαμβάνει καὶ τῆς οἰκείας πατρίδος οἴακας ἐγχειρίζεται" μετάλως δὲ 

διαλάμψας ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ θαύματα μέγιστα ἐπιτελέσας, παρὰ Σαβίνου καὶ Κρισκεντίου μοιχείας 

ἐγκλήματι περιάπτεται καὶ κατάκλειστος ἐν φυλακῇ ἐπὶ δυσὶ χρόνοις γίνεται παρὰ τοῦ τὸν ἀποστολικὸν 

θρόνον ἰθύνοντος" καὶ αὖθις ἐξάγεται προστάξει βασιλικῇ μετὰ τῶν αὐτοῦ κατηγόρων δικασθησόμενος. 

Ὅτε καὶ τὰ παραδοξότατα ἐκεῖνα σημεῖα τῶν τε ξύλων καὶ τῶν ἀνθράκων ἐπετελέσθη, τοῦ Θεοῦ τὸν 

ἴδιον. θεράποντα ὑπερδοξάξοντος ? καὶ γνόφῳ μέλανι τῶν ἀνοσίων ἐκείνων καὶ ἀνιέρων τὰ πρόσωπα 

κατεκαλύφθη. Ἥ τε ὑπ᾽ αὐτῷ φενακισθεῖσα κόρη ὀλεθρίῳψ δαίμονι αὐτάρκως παιδευθεῖσα παρὰ τοῦ 

ἁτίου, ἔμπροσθεν παντὸς τοῦ λαοῦ ἰάθη καὶ ὁ ἅτιος αὖθις εἰς τὴν ἰδίαν πατρίδα μεταλοπρεπιῶς 

ἐπανῆλθε, μείζονα τῶν προτέρων ἐπιτελῶν σημεῖα καὶ τεράστια. Οὗτος πλεῖστα ἐπιβιώσας θεαρέστως 

ἔτη, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησέν. --- 2, — ἘΠ: 1, 2. — Fa : 1. 2: Αἰκατερίνας. Αὕτη ὑπῆρχεν τῆς μετα- 

λωνύμου πόλεως ᾿Αλεξανδρείας γέννημα, θυγάτηρ βασιλίσκου τινὸς ὀνόματι Κώνστου, πάνυ οὖσα 

ὡραία καὶ τῷ κόλλει ἀμώμητος ὃ καὶ ὑπερμεγέθης τῇ ἡλικίᾳ καὶ τῷ σώματι ἀστεία. Ἦν δὲ ἐτῶν ὀκτω- 

καίδεκα. Αὕτη. πᾶσαν παιδείαν ἑλληνικήν τε καὶ ῥωμαϊκὴν ἄκρως ἐγγυμνασθεῖσα, φημὶ δὴ Ὁμήρου 

τε καὶ Βιργιλίου * τοῦ Ρωμαίων μεγίστου ποιητοῦ, ᾿Ασκληπιοῦ τε καὶ Γαληνοῦ ? καὶ Ἱπποκράτους τῶν 

ἰατρῶν, ᾿Αριστοτέλους καὶ Πλάτωνος, Φιλιστίωνος τε καὶ Εὐσεβίου τοῦ φιλοσόφου, ᾿ἰαννὴ καὶ Ἰαμβρὴ 

τῶν μάγων, Διονυσίου καὶ Σιβύλλης δ καὶ ὅση ῥητορικὴ ἐφευρέθη τῷ κόσμῳ: οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ 

πᾶσαν λέξιν τῶν ἑβδομήκοντα δύο τλωσσιῶν τὴν διάλεκτον μεμαθηκυῖα εἰς ἔκπληξιν ἔφερεν οὐ μόνον 

τοὺς ὁρῶντας αὐτὴν ἀλλά ve καὶ τοὺς ἀκούοντας τὴν φήμην τῆς σοφίας καὶ παιδείας αὐτῆς διὰ δὲ τὴν 

εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν ἐπὶ τοῦ βασιλέως Μαξεντίου πολλῶν βασάνων πεῖραν λαβοῦσα, τὴν κεφαλὴν 

ἀποτέμνεται καὶ τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἀναδέχεται. --- B : Κικιλίας. — Σισιννίου (Nov. 338). — 

1. — Βα: 2. — In margine fol. 135 : τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μερκουρίου. — P : 

1. — 1:1. — O : Πέτρου ᾿Αλεξανδρείας (Nov. 957). — Q : 1. 2. — € : deest. — Ca : Κικιλίας mutil. — 

Cb : Σισιννίου (Nov. 23?). — 1. — Ge: Κικιλίας. — Xicwvtov. — ὁ : τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτγενίου, 

Χριστοφόρου. — 7: καὶ τοῦ ἁγίου Μακαρίου. --- 1. — In margine superiore, fol. 68: Zire: τὸ ovvazá- 

piov τοῦ ἁγίου ᾿Αμφιλοχίου ὀκτοβρίῳ 19". — M. : 1. — Μάλχος ἐν εἰρήνῃ τ. — Καρίων ἐν εἰρήνῃ r; — 

7 (Ἑρμοτένης solus). — 6 (φιλούμενος, Χριστοφόρος ... Ὁ ὅτιος Εὐγένιος ἐν ὀπῇ τοίχου βληθεὶς τῆς 

εἰσόδου πηλῷ ἀναφραγείσης T.) --- 8. 3. 4. 5. — Τοῦ ὁσίου Μάρκου τοῦ Τριγλινοῦ. --- Τοῦ ἁγίου μάρ- 

τυρος Θεοδώρου τοῦ ἐν Ἀντιοχείᾳ. Οὗτος ἦν ἐν Ἀντιοχείᾳ ἴ κρατηθεὶς ἐπὶ τῆς βασιλείας ὃ Ἰουλιανοῦ 

τοῦ ἀποστάτου, παρὰ Σαλλουστίου ὃ τοῦ ἐπάρχου ἁρπαγεὶς ἀπὸ τῆς ἀτορᾶς, διὰ τὸ ἀκοῦσαι τὸν 

᾿Ἰουλιανόν, καθ᾽ ὃν καιρὸν ἡ μετάθεσις τῶν ἐν τῇ Δάφνη ἀποκειμένων λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Βαβύλα τε καὶ τῶν σὺν αὐτῷ κατὰ πρόσταξιν τοῦ ἀσεβοῦς Ἰουλιανοῦ ἐγεγόνει, ἀδομένων δαῦθιτικῶν 

ὕμνων παρὰ τῶν ἐκφορούντων χριστιανῶν τὰ τίμια λείψανα, ἐπιφθεγγομένων καθ᾽ ἕνα στίχον τό᾽ 

« Αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ προσκυγοῦντες τοῖς γλυπτοῖς »* ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ μάρτυς Θεόδωρος, Ὃς 

καὶ ἐπὶ ξύλου κρεμασθείς, βουνεύροις τὰ νῶτα κατεξάνθῃ, καὶ ὄνυξι τὰς πλευρὰς διωρύχθη, καὶ σιδη- 

— ?* ὑπερδοξάσαντα Db. --- ? θυμώμητος Fa, — ἐΒιργηλίου Fa, — ̂ Γαλινοῦ Fa. — 5 Συβίλης Fa. — ἴ (Av ἐν Ἀντιοχεία) 
ὁ ἅγιος Mv. — 5 τῆς βασιλείας om. My. — ? Σαλλουστίνου Mv. 

Nov. 94. 

Nov. 94. 

Ps. 96, 7. 



Nov. 24. 

Nov. 25. 

Nor. 94. 

Nov. 25. 
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5. Koi ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Xpuco- 

γόνου. 

6. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτενίου, Xpi- 

στοφόρου καὶ Φιλουμένου. 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κλήμεν- 

τὸς πάπα Ῥώμης, μαθητοῦ χρηματίσαντος Πέτρου 

τοῦ ἀποστόλου. Οὗτος ὑπῆρχε Ῥωμαῖος τὸ γένος, 

ἐκ βασιλικοῦ κατογόμενος γένους, Φαύστου καὶ 

Ματθιδίας υἱός, πᾶσαν παιδείαν τῆς ᾿ἑλληνικῆς 

γνώσεως μετελθών. Τῷ κορυφαίῳ δέ ποτε τῶν 

ἀποστόλων Πέτρῳ περιτυχών, τὴν κατὰ Χριστὸν 

ἀλήθειαν ἐκπαιδεύεται καὶ κῆρυξ τοῦ εὐαγγελίου 

καθίσταται καὶ τῶν ἀποστολικῶν διατάξεων γίνε- 

101 συγγραφεὺς καὶ ποιμὴν ἀναδείκνυται τῆς ἐν 

7. Καὶ τῶν ἁγίων Ε Maxapíou καὶ Ἑρμογέ- 

voug ἐπισκόπων ? "Axporraviivuv. 

8. Koi μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων TTpoxo- 

πίαυ xoi Χριστοφόρου ! πλησίον τῆς Χελύνης . 

AYTQ κε΄. 

τάγμασιν αὐτοῦ, ἐν ἐρήμῳ πόλει παρακειμένῃ τῇ 

Χερσῶνι ἐξορίζεται. Ἐκεῖθεν δὲ πάλιν δεθεὶς πρὸς 

τὸν αὐχένα αὐτοῦ * σιδηρᾶν ἄγκυραν ῥίπτετοι ἐν 

τῷ βυθῷ ὃ καὶ ἔκτοτε ὑποχωροῦντος τοῦ βυθοῦ 

μίλια τρία καὶ ὑποδεχομένου τοὺς ἐκεῖσε φοιτῶν- 

τας λαούς, ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ εὐφροσύνη μεγάλη 

τοῖς ἠλπικόσιν ἐπὶ Κύριον γίνεται. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρος καὶ ἀρχιεπισκόπου ΤΤέτρου Ἀλεξανδρείας 1. 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ βασιλέως διδάσκα- 

Ῥώμη τῶν πιστῶν ἐκκλησίας. Ὑπὸ δὲ Τραϊανοῦ λος τοῖς πιστοῖς εὐσεβὴς" καὶ τῶν «θείων» δογμά- 

βασιλέως διὰ τὸ τὸν Χριστὸν ὁμολογεῖν 1 xoi τῶν ὑφηγητής. Ὃς ἐν τῷ μέλλειν τὴν κεφαλὴν 

κηρύττειν συσχεθεὶς καὶ μὴ πεισθεὶς. τοῖς προσ- τέμνεσθαι, διὰ τὸ προστάξαι τοῦτο τὸν βασιλέα, 

7. — 1 πατέρων ἡμιῶν add. Sa, — ? πόλεως add. Sa. 
8. — ! Χχρηστοφόρου S. — ? ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ὃ Θεός add. Sa. 
1. -- παρρησία add. Sa. — ? supra lin. Sa. — 3 τῆς θαλάσσης add. Sa. 

2. — 1 Ἀλεξανδρείας ἸΤέτρου Sa. — ? εὐσεβείας Sa. — ? add. Sa, om. S. 

ροῖς δεσμοῖς ἐναποληφθείς; τῇ εἱρκτῇ παρεδόθη. Τῇ ἕωθεν δὲ ἀναδιδαχθεὶς ὁ Ἰουλιανὸς 19 διὰ 1: τοῦ 

ἐπάρχου τὴν τοῦ νέου καρτερίαν καὶ ὅτι τῶν πασχόντων 13 διὰ 8 Χριστὸν τὸ ἀνένδοτον 14 μέχρι τέλους 

εἰς ἧτταν μὲν τῶν διωκτῶν λογίζεσθαι, εἰς εὔκλειαν δὲ καὶ χαρὰν τοῖς διυικομένοις, πεισθεὶς ὁ θεομισὴς 

ἐκέλευσε-τὸν Θεόδωρον!" τῆς εἱρκτῆς ἀφεθῆναι. Οὗτος ὁ γενναῖος τῆς ἀληθείας 15 ἀγωνιστής, ἐρομένων 

τινῶν, εἴπερ ἤσθετο ὀδύνης 17 τὰς πικρὰς ἐκείνας ὑπομείνας βασάνους, τὴν μὲν ἀρχὴν ἔφη ὀλίγης 

ὀδύνης αἰσθέσθαι’ εἶτα ἐπιφανῆναι αὐτῷ τινα, ὀθόνην «φέροντα 1» ἁπαλήν τε καὶ ψυχράν, τοῦ προσώ- 

mou συνεχῶς '* ἐκματτόμενον τὸν ἱδρῶτα καὶ παρεγγυώμενον θαρρεῖν. Διάτοι τοῦτο καί, τῶν δημίων 

παυσαμένων, οὐχ ἡσθῆναι, ἀλλ᾽ ἀνιαθῆναι1" ἔφη" συναποστῆναι γὰρ ἔλεγε καὶ τὸν τὴν ψυχαγωγίαν 

αὐτῷ ἐμποιοῦντα. Τοιαῦτα δεδρακὼς ὁ παράνομος Ἰουλιανὸς αὐτὸς μὲν πικρῷ καὶ ἐπονειδίστιῳ 

θανάτῳ τὸν βίον ὑπεξῆλθεν ἐν τῇ χώρᾳ: τῶν Περσῶν, ὁ δὲ ἅγιος Θεόδωρος εἰς αἰῶνας “5 ἐν Κυρίῳ 

ἀτάλλεται:, — Mv : Κλήμεντος (Nov. 951). — Πέτρου (Nov. 353), --- Μάλχος. --- Καρίων. --- 7 ('Epuo- 

γένης). — 6. 8. 3. 4 — Θεοδώρου. — Mr : Κλήμεντος. — ΤΤέτρου. 

SYNAXARIA SELECTÁ. 8a.:1.2. — H : 1 et 2 (τὴν δὲ τούτων μνήμην fj μετάλη ἐκκλησία τελεῖται 

ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ). — Μερκουρίου (Nov. 365). — Αἰκατερίνης (Nov. 249. — P :1: Κλήμεντος em- 

σκόπου Ῥώμης τοῦ μεγάλου. Οὗτος ἦν μαθητὴς καὶ διάδοχος τῶν ἀποστόλων. — 2: Τοῦ ἁγίου ἵερο- 

μάρτυρος ἸΤέτρου Ἀλεξανδρείας, ἐπὶ Μαξιμιανοῦ βασιλέως" περὶ οὗ μαθὼν ὅ βασιλεὺς ἀπέστειλε 

πέντε τριβούνους εἰς τὸ λαβεῖν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. --- Μερκουρίου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Δεκίου καὶ Οὐαλε- 

ριανοῦ τῶν βασιλέων ὁρμώμενος ἐκ γῆς ἀνατολῶν καὶ στρατευόμενος ἐν τῷ ἀριθμῷ τῶν Μαρτισίων. 

*Hv δὲ ἐτῶν κε΄, εὐῆλιξ, ὡραῖος, τῷ εἴδει ῥοδινός, τῇ ὁράσει ξανθόκομος, διεβλήθη τῷ Δεκίῳ. — Αἰκα- 

τερίνης (--- Fa, Nov. 245). --- Da:1.2. — Μερκουρίου. ὉΡ:1. ἢ, ἘΠ11.2. Μεῤκουρίου 

(Nov. 9365). --- Fa : 1. 2. — Μερκουρίου. --- B : 1. — Μερκουρίου. — Αἰκατερίνης. — 3a : 1. des. : Καί 

ποτε τῆς θαλάσσης ὑποχωρησάσης xoi τοῦ λαοῦ εἰσεληλυθότος xoi τὴν θείαν δοξολογίαν ἐπιτετελε- 

κότος κατὰ τὸ σύνηθες καὶ αὖθις ἐξεληλυθότος, ἔτυχε παῖδα ἐκεῖσε καταλειφθῆναι σμικρότατον κατὰ 

λήθην τῶν γονέων αὐτοῦ καὶ καλυφθῆναι ὑπὸ τῶν κυμάτων, Εἰς τὸν μετέπειτα δὲ ἐνιαυτὸν πάλιν τοῦ 

κύματος ἀνακεχωρηκότος, προσελθόντες εὗρον τὸ παιδίον ὑγιὲς τῇ τοῦ ἁγίου λάρνακι παρακαθεζό- 

μενον" ὅπερ διερωτῶντες ἔμαθον, παρὰ τοῦ κειμένου ἐκεῖσε ἁγίου διατρέφεσθαί τε καὶ ἐκ τῆς τῶν 

ἐνολίων βλάβης διαφυλάττεσθαι. Καὶ τοῦτο ἀνολαβόμενοι καὶ τῷ ἁγίῳ τὰ εἰκότα εὐχαριστήσαντες 

οἴκαδε ἀνεχώρησαν. --- 3, — Μερκουρίου. --- T: i. — Αἰκατερίνης. — L: 1.2. — Mepkoupíou. — 

30 

40 

Αἰκατερίνης. --- Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὴν γέννησιν ἑορτάζομεν τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυμοτουργοῦ 

Κλήμεντος ἐπισκόπου Βουλγαρίας τοῦ ἐν τῇ Ἀχρίδι. Ζήτει ἀκολουθίαν αὐτοῦ κατὰ τὴν ἑβδόμην καὶ 

εἰκοστὴν τοῦ ἰουλίου μηνός" ἐκεῖσε γὰρ ἑορτάζομεν τὴν κοίμησιν αὐτοῦ, --- O : Μερκουρίου. — Q: 1. 

9. — Μερκουρίου. --- € : deest. — Ca : deest. — Cb : 1. 2. — Mepxoupíou. — Αἰκατερίνης. — Ce: 1. 

9. — Μερκουρίου. — Αἰκατερίνης. — M : Αἰκατερίνας. --- Of ἅγιοι πεντήκοντα ῥήτορες m. τ. — Βασί- 

λισσα τοῦ βασιλέως Μαξεντίου ταμετὴ rr. v. --- Πορφύριος στρατηλάτης σὺν τοῖς διακοσίοις στρατιώ- 

— το 6 Ἰουλιανὸς ἀναδιδαχθεὶς Mv. — Π' παρὰ Mv. — "5 χριστιανῶν add, Mv. — 33 τὸν add. Mv, — X onm, Mv. — 9 ἅγιον 

Mv. — !* τοῦ κυρίου Mv. — τ ἀλγηδόνος Mv, — 18 om. M, My. — ?? ἀναρωσθῆναι Mv. — 39 εἰς αἰῶνας om, Mv. — 

2! ἀναπαυσάμενος add. Mv. 
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μαθόντα τὰ κατ᾽ αὐτὸν προσκειμένου τοῦ ᾿Αρείου 

καὶ συγχώρησιν ἐξαιτοῦντος καὶ τοῦ λαοῦ παντὸς 

δυσωποῦντος, οὐκ ἔνειμεν αὐτῷ συγγνώμην | 

ἀλλ᾽ ἀπεπέμψατο ἐπαρασάμενος αὐτὸν ὁ εἶναι 

κεχωρισμένον καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλ- 

λοντι τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ. Ἔφη γὰρ τὸν Κύριον 

ὄναρ ἰδεῖν ἐν σχήματι παιδίου 5 νεογενοῦς ὑπὲρ 

τὸν ἥλιον ἀστράπτοντα, περικείμενον χιτῶνα διερ- 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αλυπίου 

τοῦ κιονίτου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Ἡρακλείου τοῦ βασι- 

λέως ἐξ ᾿Αδριανουπόλεως τῆς 1 ΤΙαφλαγόνων 

χώρας: καὶ πρὸ τῶν ὠδίνων διὰ δή 5 τινων δεξιῶν 

συμβόλων ὃ ἔμελλεν. ἔσεσθαι προγνωσθεὶς καὶ 

μετὰ τὴν γέννησιν τοὺς τότε καὶ νῦν θεάματι καὶ 

ἀκοῇ καταπλήξας τῇ καρτερίᾳ" καὶ γὰρ ἔδοξεν jj 

μήτηρ τοῦτον ἐγκυμονοῦσα ἀμνὸν ὡραῖον ἐν τοῖς 

κέρασιν ἀνημμένας ἔχοντα λαμπάδας προσφέρε- 

σθαι, ὅπερ fjv σύμβολον ὃ τῆς ὕστερον * Aourpó- 

τῆτος καὶ ἀρετῆς τοῦ ἀνδρός, Τοσοῦτον γὰρ διὰ 

παντοίας ἀσκήσεως ἠτωνίσατο, ὡς καὶ θαύματα 

κατεργάσασθαι καὶ τῇ καρτερίᾳ πάντας ὑπερβα- 

λέσθαιδ, Ἐπὶ γὰρ κίονος αἴθριος ἔστη ἐπὶ χρόνοις 

τρισὶ καὶ πεντήκοντα ὥσπερ τις χαλκὸς ἢ λίθος, 

ἀδάμας πρὸς τὰς ἐναντίας μεταβολὰς τῶν ὡρῶν 

μὴ καμπτόμενος᾽ τῆς δὲ φυσικῆς ἰσχύος τῷ χρόνῳ 

καμούσης καὶ τοῦ τόνου παραλυθέντος καὶ τῆς 

— 4 καὶ εἰπὼν add. Sa, — 5 παιδὸς Sa, — 5 ὃ ἅγιος Sa. 

1. — τ τῶν add. Sa. — ? om. Sa. — ? σύμβολον fjv Sa, — 

ρηγμένον ἀπὸ κεφαλῆς ἄχρι: ποδῶν’ παρ᾽ οὗ 

μαθεῖν, ὅτι Ἄρειος ὅ διαρρήξας αὐτόν, ἐν συμ- 

βόλῳ δηλοῦντος τὴν τοῦ Ὑἱοῦ πρὸς τὸν Πατέρα 

διαίρεσιν εἶναι τὰ τῆς ἀσεβείας τοῦ Ἀρείου καὶ 

βλασφημίας δόγματα. Οὗτος οὖν ὁ ἐν ἁγίοις * 

ἐτελειώθη, κατὰ τὴν τοῦ βασιλέως κέλευσιν τὴν ἵ 

κάραν ἀποτμηθεὶς κοὶ τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρα- 

θέμενος. 

ΑΥΤΩ Κς΄. 

ὑπερειστικῆς θραυσθείσης δυνάμεως, ἐπεὶ καὶ 

τραύμασιν αὐτὸν ὁ πονηρὸς κατὰ τὸν Ἰὼβ ἔτρω- 

σεν, ἐν αὐτῷ τῷ κίονι ἐφ᾽ ἑνὸς κατακλιθεὶς πλευ- 

ροῦ ἔμεινεν ἔτη iv, μὴ μετακλιθεὶς πρὸς θάτερον 

μέρος, ἕως οὗ τὴν τιμίαν 9 αὐτοῦ ψυχὴν παρέθετο 

τῷ Θεῷ. Ὁ δὲ ἅπας ἴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ χρόνος 

ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ὅ, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Μερκουρίου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Δεκίου καὶ Βαλλερια- 

νοῦ τῶν βασιλέων, ἐκ 1 τῆς ἀνατολῶν 5 κατειλεγμέ- 

voc τῇ στρατείᾳ τῶν Μαρτησίων, υἱὸς Γορδιανοῦ 

τινος Σκύθου. ᾿Αριστεύσας δέ ποτε κατὰ TOv Bap- 

βάρων, προοφθέντος αὐτῷ ἀγγέλου καὶ θάρσος 

ἐνθέντος, εἰς τὴν τοῦ στρατηλάτου παρὰ τοῦ βασι- 

λέως τάξιν προήχθη᾽ διὰ δὲ τὴν | εἰς Χριστὸν ópo- 

Aoríav παραστὰς τῷ Δεκίψ, χριστιανὸν ἑαυτὸν 

ἀνεκήρυξεν: ὅθεν ταθεὶς ἐπὶ τέτρασι 5 πάλοις, 

μαχαίραις τὸ σῶμα κατατέμνεται, κάτωθεν αὐτῷ * 

7 τιμίαν αὐτοῦ add. Sa. 
* ἐσύστερον Sa. — ὃ ὑπερβάλλεσθαι Sa. — ὃ μακαρίαν Sa. — 

1 πᾶς S8, — 5 ifa S, py' Sa, Cd, τελεῖται δὲ κτλ. add. Sa. inter Synaxaria selecta. 
2. — ! τῶν add. Sa. — 3 τῆς ἀνατολῆς μερῶν δρμώμενος Sa. — * τέτταρσι Sa. — ὁ αὐτοῦ Sa. 

ταις Er. — 1. 2, — ΤΤέτρου τοῦ ἡσυχαστοῦ, Οὗτσς ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Tlérpog ἐν τῷ ΤΙόντῳ 

γεννηθεὶς παρὰ εὐσεβῶν γονέων, ἑπταετίαν πληρώσας σὺν αὐτοῖς, τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἐν φιλο- 

σοφίᾳ κοτεδαπάνησεν. Ἐν Γαλατίᾳ μὲν ἴ πρῶτον ἤθλησεν᾽ εἶθ᾽ οὕτως ἱστορίας ἕνεκα τὴν ΤΙαλαιστίνην 

κατέλαβεν᾽ ἐκεῖθεν 5 πανταχοῦ προσευξάμενος εἰς Ἀντιόχειαν κατήχθη ὅ καὶ καθείρξας ἑαυτὸν ἐν 

κελλίῳ τινί 5, προσεῖχεν ἑαυτῷ ἀεὶ τῷ Θεῷ 5 διαλετόμενος, μηδὲν ἄλλο ἐσθίων πλὴν ἄρτου σταθμοῦ 

τινος ὀλίγου διὰ δύο ἡμερῶν *. καὶ ὀλιγοστοῦ ὕδατος. Οὗτος κατὰ δαιμόνων ἔλαβεν ἐξουσίαν" καὶ τάρ 

τινα -Δανιὴλ τοὔνομα ἴ τοῦ δαίμονος ἐλευθεριῦσας, τοῦτον ὃ κατηχήσας ὁμόζηλον καὶ ἀσκητὴν ὃ 

πεποίηκε. Καὶ ὀφθαλμοὺς πεπηρωμένους ὑγίωόε καὶ νοσήματα διάφορα ἐθεράπευσε xol πολλὰ τὰ 

τούτου κατορθώματα ἄδονται 19, τὰ μὲν ὡς τραφέντα, τὰ δὲ καὶ ἐξ ἀκοῆς ἀδόμενα t Οὗτος uérog καὶ 

ὑψηλὸς γενόμενος ἐν πάσῃ 1 τῇ Ἀντιοχέων πόλει καὶ τῇ ταύτης περιχώρῳ, καὶ ἐνενήκοντα ἐννέα 

'χρόνους διαρκέσας ἐν τῷ θνητῷ σαρκίῳ τούτῳ, ἀπῆλθε πρὸς τὰς αἰωνίους μονάς 12, — Οἱ ἑξακόσιοι 

ἑβδομήκοντα μάρτυρες £. τ. — Mv : Αἰκατερίνας. --- OI ἅγιοι ἑκατὸν πεντήκοντα ῥήτορες οἱ διὰ τῆς 

ἁτίας Αἰκατερίνας καταβληθέντες καὶ πιστεύσαντες m. τ. --- Βασίλισσα, — ΤΤορφύριος, --- Μερκου- 

ρίου. --- Πέτρου. --- Οἱ ἅγιοι ἑξακόσιοι ἑβδομήκοντα. --- Mr : 1. 2. ᾿ 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 2. 1. add. : Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μονῇ αὐτοῦ τῇ οὔσῃ 

πλησίον τοῦ Ἱπποδρομίου. — 3.4 ὅ, — H : Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐξ ᾿Αραβίας καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 

᾿Αγθίμου, Λεοντίου καὶ Εὐπρεπίου (Oct. 173. --- Ἀκακίου (Nov. 21?). — 4 à. — P : Κοσμᾶ καὶ 

Δαμιανοῦ xr. — 1. — Τοῦ ὁσίου ᾿Ακακίου τῆς ὑπακοῆς, τοῦ ἐμφερομένου ἐν τῇ κλίμακι (Nov. 279). — 

4, — θα: 1. 8. — Db:2,1.3. — ἘΠῚ 1. — ̓Ακἀκίου. --- Fa : 1. — 'Axaxíov. B:1—Ba:1(—S) 

3(—8) — Bb: mutil. 3. — T:1.2.— L:1. — Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ κτλ. --- ΟἹ 1.3. — Q: 1.3. — 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Χαιρέμονος ! τοῦ ἐρημίτου. Οὗτος ὁ ἀοίδιμος ἐξ αὐτῆς νηδύος ἁτιωσύνης 

περικείμενος σωφροσύνην τε ἀσπασάμενος, ἁγνείαν εἰσοικισάμενος, τὴν ἔρημον καταλαβὼν ἀκμάζων 

ἔτι τῷ σώματι καὶ πάσης ἀνθρώπων ἐπιμιξίας ἀπερρογὼς καὶ τὴν ἔρημον ὡς πόλιν οἰκήσας, θηρίοις 

συνδιαιτώμενος, ἀτροφίαν ἀσκήσας καὶ ἴσα πτηνοῖς τὸ τῆς τροφῆς κεκτημένος αὐτόματον, ὅλον 

1vóp αὐ. Με. --- ? τε add. My. — ὃ κατήχθη εἰς Ἀντιοχείαν Mv, — 4 καὶ κελλίῳ τινι καθείρξας ἑαυτὸν Mv. -- ἢ τῷ Θεῷ 
ἀεὶ Mv. - * δι’ ἡμερῶν δύο Mv. — Ἰ τοὔνομα Δανιὴλ My. — ὃ τε add. Mv. — ? συνασκητὴν Mv. — 1 om. Mv, — ἢ dbov- 

10i Mv, — 13 (ἀπῆλθε - μονας) πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν Mv. 
τἀ ορα evanida. nec lectio ad modum certa. 
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Nov. 27. 
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Nov, 96. 

Nov. 97. 

259 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM . 960 

ὑποκαϊομένου πυρὸς καὶ ἀποσβεννυμένου τοῖς 

ὀχετοῖς τῶν αἱμάτων. Εἶτα αἰκίζεται καὶ κατὰ 

κεφαλῆς κρεμᾶται, λίθου βαρέος ἐξαφθέντος 

αὐτοῦ καὶ μετὰ τοῦτο φρατελλοῦται τετραφρα- 

γέλλῳ χαλκῷ καὶ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Καππαδοκίας 

ἀχθεὶς τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται, Ἦν δὲ ὅτε τοὺς 

ἀγῶνας διήθλησεν ἐτῶν κε’, μέγεθος ἔχων σώματος, 

τὴν ὄψιν διαπρεπής, τὴν κόμην ξανθός, συνεπιπρέ- 

ποντος αὐτῷ τοῦ κατὰ τὰς παρειὰς ἐρυθήματος. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ 

τοῦ ἸΤαφλατόνος. Οὗτος ἐκ μήτρας ἁγιασθεὶς καὶ 

τῷ Θεῷ καθιερωθείς, γέγονε τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

οἰκητήριον. Τὸν γὰρ προσόντα αὐτῷ πλοῦτον 

σκορπίσας τοῖς πένησιν καὶ τὸν μοναστὴν ὑποδὺς 

βίον καὶ τοῖς τῶν ἀσκητῶν χοροῖς συναριθμηθείς, 

πάντας ὑπερέβαλλεν 1 ἀσκήσει" ἐπιπόνῳ καὶ σκλη- 

ραγωγίᾳ εἶθ᾽ οὕτως τὴν ἔρημον κατέλαβε καὶ 

σπήλαιον ὑποδὺς ὑπὸ θείου ἀγγέλου τροφὴν ἐδέ- 

ξατο καὶ τὰ σκιρτήματα τῆς σαρκὸς καταμαράνας 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰακώβου τοῦ 

Tíépcov. *O ἅτιος μάρτυς Ἰάκωβος χριστιανὸς ὦν, 

διὰ τὸ τῶν ΤΤερσιῶν βασιλέα ᾿Ισδιγέρδην περὶ πολ- 

λοῦ τὴν αὐτοῦ ποιήσασθαι φιλίαν ἀπέστη τῆς 

τῶν χριστιανῶν πίστεως. Ἐπεὶ δὲ fi μήτηρ αὐτοῦ 

καὶ ἡ γαμετὴ διὰ τραφῶνξ αὐτῶν αὖθις πρὸς τὴν 

εἰς Χριστὸν πίστιν τοῦτον ἀνεκαλέσαντο, δι᾽ αὐτό 

γε τοῦτο καθίσταται τῷ βασιλεῖ εἰς ἐξέτασιν᾽ καὶ 

δὴ τοῦ βασιλέως χαλεπήναντος, τὸν πικρότατον 

ὑπέστη θάνατον, κατὰ μίαν ἑκάστην τοῦ σώματος 

ἁρμονίαν τμηθεὶς τῶν τε χειρῶν καὶ ποδῶν καὶ 

βραχιόνων, ὡς περιλειφθῆναι μόνην αὐτῷ * μετὰ 

τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν παρὰ Χριστοῦ ἐδέξατο, 

ποικίλων καὶ ἀνιάτων παθῶν ἰατρὸς revóuevoc 

μέτιστος ?, στειρευούσας καὶ ἀτεκνούσας γυναῖκας 

εὐτεκνούσας ἀποδεικνύων. Ἡνίκα γὰρ ὁ φθορο- 

ποιὸς θἄνατος τὰ βρέφη πολλάκις διαλυμαίνεται 

καὶ ἀτεκνούσας τὰς κυούσας ἀποτελεῖ, τὸ τοῦ 

ἁγίου ὄνομα αἱ μητέρες ἐπικαλούμεναι καὶ τὸ 

τίμιον αὐτοῦ χρωματουργοῦνται καὶ θεῖον εἰκό- 

νισμὰ, πρὸς τεκνογονίαν αὖθις ταῖς αὐτοῦ πρε- 

σβείαις μετασκευάζονται “" καὶ εὐτεκνοῦσαι αἱ πρὶν 

ἀπαιδίᾳ τρυχόμεναι ἀποδείκνυνται ὅ. Τὸ δὲ τίμιον 

αὐτοῦ λείψανον ἐν τῇ τῶν Παφλαγόνων χώρᾳ, ἐξ 

ἧς καὶ αὐτὸς ὁρμᾶται 5, κατάκειται, ἰάσεις πολλὰς 

καὶ θαυματουρτγίας ἀποτελοῦν, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Σίλα 

ἐπισκόπου Κορίνθου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ΤΤαύλου 

τοῦ ἀποστόλου !. : 

B. Koi τὰ ἐγκαίνια! τοῦ ἁγίου Γεωρτίου ἐν τῷ 

Κυπαρισσίῳ ?. 

AYTQ ΚΖ΄. 

τῆς κοιλίας τὴν κεφαλήν. Εἶθ᾽ οὕτως καὶ ταύτην 

ἀφῃρέθη. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρ- 

τυρείῳ «αὐτοῦ δ,» τῷ ὄντι ἐν τοῖς Δαλμάτου καὶ ἐν 

“τοῖς Ῥουστικίου ὅ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

ΤΠαραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ το΄, Οὗτοι ὑπῆρ- 

xov ἐπὶ Δεκίου βασιλέως καὶ 'AkuMvou ἄρχοντος 

τῆς &bac. Τοῦ οὖν ᾿Ακυλίνου εἰς τὰ ἐν τῇ Βισαλ- 

Tío! ἀναδιδόμενα θερμὰ ὕδατα ἀπιόντος θεραπείας 

σωματικῆς ἕνεκεν, εἵποντο οἱ συνειλεγμένοι ἀθλη- 

ταί, οὕτω κελεύσαντος. Γενομένου δὲ εἰς τὸ τῆς 

Ἴσιδος τέμενος καὶ τὰς μυσαρὰς θυσίας τελοῦν- 

8. — ! ὑπερέβαλεν Sa. — ὃ καὶ add. Sa. — ? γενόμενος μέγιστος ἰατρὸς Sa. — * μετεσχευάζοντο Sa. — 5 ἀποδείκνυντο 

Sa. — ὁ ὡρμᾶτο Sa. 
4. — ! τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ἸΤαύλου Sa. 
5. — ! τοῦ ναοῦ add. Sa, — 5 ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ὁ Θεὸς ἐλέησον add. Sa. 
1, — ! Εἰσδιγέρδην S. ? γραφῆς Sa. — ὃ εἰς Sa. — * αὐτοῦ Sa. — ὃ Sa, om. S, — ὁ ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ὁ Θεὸς 

ἐλέησον add. Sa. 
2. — 1 8a, Βιλσατία S. 

ἄτροφον, ὅλον ἄσκευον, ὅλον ἄσαρκον, ὅλον ἄῦλον καθορώμενον, μελέτην διηνεκῆ τὸν τοῦ Θεοῦ νόμον 

ποιούμενος ἡλίῳ τε καὶ καύσωνι τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἀποτηγανίσας, ψύχει τε πάλιν καὶ παγετῷ ἑαυτὸν 

ἐκτήξας, σκιᾷ παρεοικὼς ? τοῖς ὁρῶσιν ἐμφανισθείς, καὶ πνεῦμα τοῦτον νομίσαντες εἶναι οἱ θεαταὶ διὰ 

τὸ πήχεις ἑπτὰ ἀπὸ τῆς γῆς ἐν τῷ ἀέρι κρεμάμενον φαίνεσθαι ἐν τῷ εὔχεσθαι" καὶ πῦρ πάλιν 

[φαίνεται ἐν τῷ τοὺς ἀγγέλους πρὸς αὐτὸν ἐπιστῆναι καὶ πρὸς μετάστασιν προσκαλουμένους ὁ" ὅτε καὶ 

τὴν ἁγίαν αὐτοῦ ψυχὴν ταῖς χερσὶ τῶν ἀτγέλων παρέθετο, τὸ σῶμα καταλείψας ἐπὶ τῆς vfic. — €: 

deest. — Ca: deest. --- Cb: hoc in codice posita est dies 96 inter 27 et 28. — Eipnvápxov (Nov. 285). — 

€e,: 3. — ᾿Ἀκακίου. — 1. 4. — M : 1. 9. 8. — ̓Ἀκακίου. Ἰακώβου τοῦ ἀναχωρητοῦ (Febr. 219). — 

My : 1. 8. — ᾿Ακακίου. — Ἰακώβου. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἥμῶν Νίκωνος τοῦ μετανοεῖτε, --- 4 : Σίλου 

ἐπισκόπου Κορίνθου τῆς Περσίδος. --- 5. — Mr : 1. — Níkuvoc. 

SYNAXARIA SELECTA. $a&.:1. — H 1. — P: 1: Ἰακώβου τοῦ Πέρσου ἐν τοῖς χρόνοις 'Ovupfou 
καὶ Θεοδοσίου, βασιλέων Ῥωμαίων ἦν οἰκῶν ἐν Βηθλαβᾶ. τῇ πόλει ἐν χώρᾳ τῶν Περσῶν. — 

Da: 1. 8. — Db: 1. 3. -- Ἐ : 1. --- Στυλιανοῦ (Nov. 368). Fa:1. --- Στυλιανοῦ. --- B : 1, 

ΒΑ 1{-- 8). ὃ (ΞΞ S) — ΒΡ: 1. 8, — Βισσαρίωνος (Nov. 395). --- P:1. —1:1,.— 0:1.3.— Q: 

1.8, — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μωυσέως, Οὗτος ὁ ἀοίδιμος ὥρμητο μὲν ἀπὸ τῆς Φάραν᾽ ἐκ μικρᾶς 

δὲ ἡλικίας. μονάσας διήρκεσεν ἐν τῷ μονήρει βίῳ ἔτη ὀγδοήκοντα καὶ πέντε, μένων ἔν mvi σπηλαίῳ ἐν 

τῷ ὄρει οὐ μακρὰν τοῦ συνακτηρίου, δεύτερος ὡς ἀληθῶς Ἠλίας" πάντα γὰρ ὅσα ἠτήσατο τὸν Κύριον 

ἐχορήγει αὐτῷ" καὶ πλείστας ἰάσεις ἐπετέλει br αὐτοῦ ὁ Θεός, δωρησάμενος αὐτῷ κατὰ ? πνευμάτων 

— * παρεοικτ' 0. — ? supplevi. — * προσκαλουμένας Q. 
1 Hittera evanita. nec lectio admodum certa. — ? uerà Q. 
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τος ? koi τοὺς ἁγίους θύειν καὶ προσκυνεῖν τοῖς 

εἰδώλοις προστάττοντος 8 κἀκείνους ἀπαναινομέ- 

νους τοῦτο ποιῆσαι, ὁ ἅγιος TTapágovoc θεασάμε- 

νος, φωνῇ μεγάλῃ ἐβόησε: « Μεγίστην ἀσέβειαν 

» ὁρῶ, φησίν, ὅτι ὁ μιαρὸς οὗτος τοσούτους 

» δικαίους καὶ ταῦτα ξένους ἀλόγων κατασφόττει 

» τρόπον. » Ὁ δὲ ἀκούσας καὶ ὑπὸ μανίας ἀνα- 

φλεγεὶς εὐθέως τοῦτον ἀναιρεῖσθαι προστάττει. 

Ὅπερ οὐκ εἰδὼς ὁ μακάριος, ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ 

βαδίζων διετέλει. Κατασχόντες δὲ ὁ αὐτὸν οἱ ἀπε- 

σταλμένοι καὶ οἱ μὲν λόγχαις βάλλοντες, οἱ δὲ 

καλάμους ὀξεῖς διά τε τῆς τλώττης καὶ τῶν 

λοιπῶν μελῶν τοῦ ἁτίου διελαύνοντες, ἐπ᾽ ὄψεσι 

τοῦ δικάζοντος ἐν τῷ εἰρημένῳ τόπῳ ἐτελείωσαν 

καὶ πρὸς τὰς οὐρανίους σκηνὰς διεβίβασαν. Κατε- 

τέθη ὃ δὲ τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον ἐν αὐτῷ τῷ 

χωρίῳ ὅ παρὰ τὰς θήκας τῶν τριακοσίων éfbo- 

μήκοντα, . ᾿ 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Ακακίου τοῦ ἐν τῇ Κλίμακι μνημονευομέ- 

vou. Οὗτος ὑπῆρχεν ἔν τινι τῆς Ἀσίας μονῇ ᾿" νέαν 

δὲ ἔτι 3 τὴν ἡλικίαν ἄγων τὸν ἀσκητικὸν βίον 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου 

τοῦ νέου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας "Ava- 

στασίου, τοῦ καὶ Ἀρτεμίου, πατριαρχοῦντος Γερμα- 

νοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις, τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων 

τγέννημά τε καὶ θρέμμα, υἱὸς Ἰωάννου καὶ [Ἄννης 

τῶν εὐσεβῶν. Ὑποδύεται οὖν τὸν μονήρη βίον καὶ 

πάσας τὰς σωματικὰς ὁρμὰς χολινώσας νηστείᾳ 

καὶ τῇ λοιπῇ σκληραγωτγίᾳ, ἐπεὶ ὁ θεσπέσιος 

Ἰωάννης ὁ τούτου καθηγούμενος ἀνεπαύσατο, 

αὐτὸς τὴν ἐπιστασίαν ἀναδέχεται ἐν τῷ περιω- 

νύμῳ βουνῷ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου ? διανύων τὸν 

ἀσκητικὸν δίαυλον", Κωνσταντῖνος δὲ ὁ Κοπρώνυ- 

μετήρχετο. Εἶχε δὲ ἐπιστατοῦντα αὐτῷ γέροντα 

ῥάθυμον καὶ ἠμελημένον καὶ οὐ μόνον ὕβρεσι xai. 

ἀτιμίαις αὐτὸν i διηνεκῶς καθυπέβαλλεν, ἀλλὰ καὶ 

πληγαῖς ἐβασάνιζε' ποτὲ μὲν yàp τὸν ὀφθαλμὸν 

εἶχε μεμελανωμένον, ποτὲ δὲ τὸν τράχηλον, ποτὲ 

δὲ τὴν κεφαλὴν πεπληγμένην, ἸΤοιήσας δὲ μετ᾽ 

ἐκείνου τοῦ γέροντος χρόνους ἐννέα καὶ θανὼν 

ἐπορεύθη πρὸς Κύριον. Ταφέντος δὲ αὐτοῦ ἐν τῷ 

τῶν πατέρων κοιμητηρίῳ, ἀφίκετο ὁ τούτου ἐπι-΄ 

στάτης πρός τινα γέροντα μέγαν καὶ λέγει αὐτῷ" 

«Tliárep, ὁ ἀδελφὸς Ἀκάκιος ἀπέθανε.» Ὁ bé: «Οὔ» 

φησιν. Καὶ μὴ συνιεὶς ἐκεῖνος τὸ λεχθέν, λέγει πρὸς 

αὐτόν" ἀ Ἔρχου καὶ ἴδε.» Ἦλθον οὖν ἀμφότεροι 

εἰς τὸ κοιμητήριον καὶ ὡς πρὸς ζῶντα ὁ τίμιος 

γέρων ἔφησε ὅ πρὸς τὸν τελευτήσαντα’ « Ἀδελφὲ 

» "Akákie, ἀπέθανες ;» 'O δὲ εὐθέως ἀνταπεκρίθη 

« ἸΤῶς, πάτερ, ἄνθρωπον ὑπακοῆς ἐργάτην ἀπο- 

» θανεῖν δυνατόν ;» Τότε ὁ πρὶν αὐτοῦ ἐπιστάτης 

ἔμφοβος γενόμενος ἐπὶ τῷ θαύματι, ἐπὶ πρόσωπον 

σὺν δάκρυσιν ἔπεσε: καὶ πλησίον τοῦ μνήματος 

ἐκείνου κελλίον ποιήσας, ἐκεῖσε σωφρόνως τὸ 

λοιπὸν τοῦ βίου διήνυσε. 

AYTQ KH'. 

μος ὃ. μετὰ τελευτὴν τοῦ πατρὸς Λέοντος ὁ τὴν 

βασιλείαν διαδεξάμενος καὶ τῇ κακίᾳ φιλονεικῶν 

ἀποκρύψοι καὶ ὅ τὸν πατέρα, τὸν κατὰ τῶν ἁγίων 

καὶ σεβασμίων 9? εἰκόνων ἀναρριπίζει πόλεμον καὶ 

τοὺς εὐσεβοῦντας μοναχοὺς βασάνοις μυρίαις Τ 

καὶ ἐξορίαις καθυποβάλλει" μεθ᾽ ὧν καὶ τὸν μακά- 

ριον. Στέφανον μὴ πειθόμενον αὐτῷ μετὰ πολλὰς ὅ 

αἰκίας τῷ πραιτωρίῳ ἐγκλείει" ἐν d) καὶ ἕτεροι τῶν 

μοναχῶν λογάδες ἐφρουροῦντο, οἱ καὶ ὅ περὶ 

ἸΤέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν σαράκοντα ? καὶ ἐκ 19 δια- 

φόρων τόπων ἄλλοι τὸν ἀριθμὸν τριακόσιοι, oi 

μὲν τὰς ῥῖνας, οἱ δὲ τὰ ὦτα καὶ τὰ ὄμματα ἀφῃρη- 

— ? ἐπιτελοῦντος Sa. — ? mpordacovroc Sa. — ὁ om. 88. --- 8 κατέθέντο Sa, — 9 χώρῳ Sa. 

8. — ! μοναστηρίῳ Sa. — * om. Sa. — ὃ ἔφη Sa. 
1. — ! ἐν τῶ ὄρει τῆς Ὀξείας add. S in margine. — ? ἐν στενωτάτω κελλίω add. S supra. lin..— 8 ὃ xai Καβαλῖνος 

add. S supra lin. — * τοῦ ᾿Ισαύρου add. S supra lin. μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς Λέοντος τελευτὴν Sa. — 9 om. Sa. — 5 καὶ 
σεβασμίων om. Sa. — * in margine add. S ; ἐν ἄλλοις οὕτως φησίν " ὃ μὲν ὅσιος ΤΤέτρος ἐν τῷ Ὀλύμπαι ὄρει τὴν δίαιταν 
εἴχεν᾽ ὁ δὲ ᾿Ανδρέας ἐν τὴ βασιλίδι πόλει πλησίον τῶν Βλαχερνῶν ἔν τιν! κελλίῳ καθείρκτω. --- 3 μυρίας Sa. — ϑτεσσα- 
ράκοντα Sa. — 19 ἐν Sa. 

ἀκαθάρτων ἐξουσίαν, ὥστε πάντας τοὺς προσερχομένους θεραπεύειν ἀπὸ τῶν πονηρῶν πνευμάτων. 

Οὗτος áq' οὗ πρὸς τὴν ἡσυχίαν «ἦλθεν, οὐκ ἐγεύσατο; τινῶν ἐδωδίμων πλὴν ὀλίγων φοινίκων, καὶ 
τούτων διὰ τριῶν ἡμερῶν ἢ καὶ διὰ πέντε, καὶ ποτὸν αὐτῷ τὸ ὕδωρ, τὰ δὲ ἐνδύματα αὐτοῦ ἀπὸ σιβίνου. 
Ἐκοιμᾶτο δὲ μετὰ τὰς νυκτερινὰς συνάξεις καὶ μόνον, τὰς δὲ λοιπὰς ὥρας ἀγρυπνῶν διετέλει" καὶ ἐν 
μὲν τῇ ἁτίᾳ τεσσαρακοστῇ οὐκ ἤνοιγε τὴν θύραν τοῦ κελλίου αὐτοῦ ἕως τῆς ἁγίας πέμπτης, μηδὲν 
ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ τροφῆς χάριν el μὴ μόνον. τὸν ἀριθμὸν εἴκοσι φοίνικας καὶ ξεστίον ὕδατος" ἅτινα 
πολλάκις ἐφυλάττοντο, ἕως οὗ ἠνοίγη fj θύρα, ὡς ὁ διακονῶν αὐτῷ ἔκφορα ταῦτα μετὰ τὸν αὐτοῦ 
θάνατον πεποίηκε. 'Ev μιᾷ οὖν τεσσαρακοστῆς προσῆλθεν αὐτῷ τις ὑπὸ πνεύματος ἀκαθάρτου πληγείς. 
Ἦν δὲ τέχνη τοῦ πονηροῦ τοῦ καταργῆσαι αὐτὸν τῆς προθέσεως αὐτοῦ" ὡς ἤγτισεν ἀπὸ μιλίου ἑνὸς 
τῷ τοῦ ἁγίου κελλίῳ, ῥῆξαν αὐτὸν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἔκραξε λέγων «"Q βία, οὐδὲ πρὸς ὀλίγην 
» ὥραν ἴσχυσα ἐμποδίσαι τὸν κακότζηρον ἀπὸ τοῦ κανόνος αὐτοῦ.» Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐξῆλθεν ἀπὸ 
τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἰάθη παροχρῆμα. Καὶ ὁ ἅτιος οὐδενὶ ἐθεάθη. Οὕτως οὖν ὁ ἀοίδιμος βιώσας καὶ 
πλείω τούτων διαπραξάμενος ἀξιομνημόνευτα ἔργα, ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη. --- C : deest. — Ca. : decst. 
Cb : 1, — Ce: 1. — M : 1. — Ῥωμανοῦ τοῦ θαυματουργοῦ (Febr. 93), — Πινούφιος ἐν εἰρήνῃ v. — 
Ναθαναὴλ ἐν εἰρήνῃ τ. Mv : 1. -- Ῥωμανοῦ, --- Thvoóqioc. — Ναθαναήλ. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa:1.3.4. 5. 6. — H. : 3 (Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 
τοῦ ἁγίου Στεφάνου εἰς τὰ Κώνστοα.. --- 4. 5. 6 (Θεοδοσίου). --- P : 8. 1: Στεφάνου, ἸΤέτρου καὶ Ἀνδρέου 
ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου υἱοῦ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, ἄνδρες διαλάμποντες ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ 

Kov. 97. 

f. 92. 

Nov. 28, 

Nov. 27. 

Nov. 98. 



Nov. 98. 

f. 92". 

Nov. 29. 

Nov. 98. 

Nov. 99. 
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μένοι καὶ χεῖρας καὶ τενειάδας. | "Esel οὖν καὶ ἐπὶ 

τοῦτον fj καταδικάζουσα ψῆφος ἔφθασε, mÀnpu- 

θέντος ἐἑνδεκαμηνιαίου χρόνου, ἐκβάλλεται τῆς 

φυλακῆς καὶ εἰς γῆν ῥιφεὶς καὶ τοὺς πόδας δεσμευ- 

θείς, ἐπὶ τὴν δημοσίαν σύρεται, λίθοις βαλλόμενος 

καὶ ξύλοις τυπτόμενος. Ὃς συρόμενος ὑπό τινος 

Φιλομματίου κόμητος, ἀρέσαι τῷ βασιλεῖ σπουδά- 

ζοντος 1", ξύλῳ μεγίστῳ κρούσας αὐτὸν κοτὰ τοῦ 1? 

μήνιγττος εὐθέως ἀνεῖλεν ὡς, ῥαγείσης αὐτῷ τῆς 

κεφαλῆς ἔξω χεθῆναι τὸν μυελόν --- ἐτελεύτησεν 18, 

Οἱ δὲ λοιποὶ τῶν δημίων ἔσυρον ἐπὶ τῆς λευφόρου 

νεκρὸν τὸ σῶμα καὶ ἐν τοῖς ἸΤελαγίου ἀπέρριψαν 

ὁ δὲ Πέτρος ταῖς ἐπενεχθείσαις αὐτῷ πολλαῖς παρὰ 

τοῦ τυράννου πληγαῖς ἐγκαρτερήσας, πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. Ὁ δὲ ᾿Ανδρέας πλείστας καὶ αὐτὸς 

ὑποστὰς τιμωρίας ἐν τῷ ἀφειδῶς κατὰ τῆς πόλεως 

σύρεσθαι προστόξει τοῦ τυράννου, τὸ πνεῦμα 

παρέδωκε 14. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν 15 σύναξις ἐν τῷ 

μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Στεφάνου '? εἰς τὰ Κώνστα. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τῶν 

σὺν τῷ ἁτίψ Στεφάνῳ τῷ νέῳ ὑπὲρ τῶν ἁγίων 

εἰκόνων μαρτυρησάντων. Πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν 

τῶν τότε ὀρθοδόξων ὄντων ἀποταξάμενοι, τῷ βίψ 

γεγόνασι μοναχοί; ὑπὸ τοῦ ἁγίου Στεφάνου πρὸς 

τοῦτο χειραγωγηθέντες οὗς ἐπεὶ ἀνέλοι τὸν Στέφα- 

γον ὁ παράνομος τιμωρησάμενος βασιλεὺς τοῦ βίου 

ἐξήνεγκε" καὶ γὰρ ἕνα αὐτῶν Βασίλειον καλού- 

μενον ἐκτυφλώσας, εἶτα προσκύνησιν τῶν ἁτίων 

εἰκόνων λαλοῦντα ἀκούσας, λακτίσας ἐξήνεγκε τὰ 

ἔντερα αὐτοῦ. καὶ οὕτως ἐξορισθῆναι προστάξας 

μετ᾽ ὀδύνης τῶν παρόντων ἀπαχθῆναι πεποίηκεν. 

"Alloy ἔγκλειστον ἐν τῷ Σωσθενείῳ τυγχάνοντα 

ῥινότμητον ποιήσας, ἐν Χερσῶνι ἐξώρισεν. Ὁ 

δέ, μέλλων φονευθῆναι, ἔφυγεν εἰς Χαζαρίαν, 

ἐν fj καὶ ἐπίσκοπος γεγονώς, μετὰ. παραδρομὴν 

᾿χρόνων ἱκανῶν ἐν εἰρήνῃ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φιλουμέ- 

νου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ βασιλέως ἐκ 

Λυκαονίας ὁρμώμενος καὶ τὸν σῖτον πραγματευό- 

Ἕτερος Στέφανος καλούμενος εἰς Σουτδίαν 

ἐξορισθεὶς καὶ πολλοὺς ἀφελήσας διὰ τῆς τῶν 

τρόπων χρηστότητος καὶ τῆς τῶν λόγων λαμπρό- 

τητος, τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο, Ὁμοίως καὶ Γρη- 

γόριοι δύο σὺν πολλοῖς ἄλλοις ἐξορισθέντες τὴν 5 

ἄνω Ἱερουσαλὴμ τῶν πρωτοτόκων εἰς κατοικίαν 

παρὰ Χριστοῦ ἐκομίσαντο. ᾿Αλλὰ καὶ ᾿μωάννης ó 

ἀπὸ λεγαταρίων εἰς Δαφνουσίαν ἐξορισθεὶς καὶ τῇ 

τοῦ βασιλέως κελεύσει δερόμενος κατὰ καιρὸν 

συχνῶς, τὸν βίον ἀπέλιπεν, 10 

| 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἀγίου μάρτυρος 

Εἰρηνάρχου. Οὗτος 1 ἦν ἐκ πόλεως Σεβαστείας, 

γέος τῇ ἡλικίᾳ 3, τὴν τάξιν δήμιος ὃ ταῖς κατὰ τῶν 

ἁγίων βασάνοις καθυπουργῶν. Ἐξεταζομένων οὖν 

γυναικῶν τινῶν ὁ χριστιανῶν ἐπὶ τῆς βασιλείας 15 

Διοκλητιανοῦ, ἡγεμονεύοντος Μαξίμου ἐν τῇ πόλει. 

τῆς Σεβαστείας 5, φωτίζεται τὴν ψυχὴν ὑπὸ τῆς 

χάριτος τοῦ Χριστοῦ: οἷς ἕωρα τὰς γυναῖκας παρὰ 

τὴν φύσιν ἀνδριζομένας * καὶ καταισχυνούσας τὸν 

τύραννον ἐπὶ τοῖς παρ᾽ αὐτῶν ἐνεργουμένοις θαύ- 90 

μασιν 1’ ὅθεν παρρησίᾳ ὁμολογήσας τὸν͵ Χριστὸν 

καὶ ἑαυτὸν ἀνακηρύξας χριστιανόνϑ, πρῶτον μὲν 

ἐν λίμνῃ τινὶ τοῦ ἡγεμόνος προστάξαντος βάλλεται, 

ἔπειτα᾽ εἰς κάμινον" καὶ ἐκ τούτων παραδόξως 

διασωθεὶς ? τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. Τελεῖται δὲ 25 

fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ τῷ ὄντι 

ἐν τῇ Ῥάβδῳ. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια : τοῦ ἁγίου 

προφήτου Ἐλισσαίου. 

5. Καὶ μνήμη τῶν ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ 1 γένομ ἔ- 80 

vuv βασιλέων Κωνσταντίνου *, Μαρκιανοῦ 

καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν. Τελεῖται 5 ἐν τῇ μεγάλῃ 

ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις. 

6. Καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Oeo-- 

δώρου ἐπισκόπου γενομένου Θεοδοσιουπόλεως 35 

"Ἀρμενίας, ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαυρικίου 1. 

AYTQ ΚΘ'΄. 

μενος καὶ κομίζων τῇ" τῶν Γαλατῶν χώρῳ. i? 

οὖν τῷ ἡγεμόνι ᾿Αγκύρας διαβληθεὶς καὶ χριστια- 

vóg εἶναι ὁμολογήσας, ἡλοῦται πρῶτον σιδήροις 40 

— 11 (ὃς συρόμενος - σπουδάζοντος) om. Sa. — 15 τῆς 58. --- 18 (ὃς βαγείσης - ἐτελεύτησεν) S, om, Sa. — Ἡ (ὃ δὲ Πέτρος - 

παρέδωκε om. Sa. — 15 αὐτοῦ Sa, — 15 μαρτυρείω αὐτοῦ τῷ ὄντι Sa. 

8. -- 1 8cSa. — 3 τὴν ἡλικίαν Sa. — 8. δήμιος τὴν τάξιν τὸ πρότερον ὧν καὶ Sa. — ὁ τινῶν τυναικῶν Sa, — ὃ τῇ 

Σεβαστηνῶν Sa. — 9 ἀνδριζομένας παρὰ τὴν φύσιν $a. — * ταῖς ... ἐνεργουμέναις θαυματουρτίαις Sa. — " (καὶ ἑαυτὸν - 

χριστιανὸν) om. Sa, — ? (προστάξαντος - διασωθεὶς) προστάξει ἐμβάλλεται εἶτα ἐπί τινα ἀναφθεῖσαν πυρκαϊὰν ἐκ 45 

τούτων δὲ παραδόξως σιυθεὶς Sa. 

4. — τ τοῦ ναοῦ add. Sa. 
5. — 1 τῇ λήξει Sa. — 2 Κωνσταντίου Sa. — 3 om. Sa. 
6, — ! ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις add. Sa. 
1.— τ τῇ αὐτὴ ἡμέρα ἄθλησις Sa. — ? ἐν τῇ Sa, — 9 Φίλικη S. 

πίστει καὶ τῇ μοναχικῆ πολιτείᾳ. ---- Da : 8. 2 (des. ἀπέρριψαν). --- Db :3. 1.— ο : 3.1. — Fa:3.1.— 

B:1.2.8.—8a:93(—S$).1(—8) —Bhb:1.2.38. — T:3. 1—L1:23.1.—0:1.8.—0:3.1.2. — 

€ : deest. — Ca : matil. 1.2.3.6. — Cb:1.9. — Ce:1.3.6. — M:1 (Στεφάνου). --- 'Avbpéag. — 

Tiérpog. — 'H ὁσία "Avva τυπτομένη πρὸς τὸ κατειπεῖν τοῦ ἁγίου Στεφάνου τ. — 3.8. — Mv: 

1 (Στεφάνου). --- ᾿Ανδρέας. --- ΤΤέτρος. --- 2.9. — Mr : 1. 8." 55 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: Παραμόνου (Nov. 972). — ᾿Ακακίου (Nov. 275). — 1, 3. 8. 4 5. — 

H:1.— ToO ὁσίου Ἰωάννου ἐκ πόλεως Δαμασκοῦ. — 4. 5. — Tlapauóvov, — P : 1. — Tlapouóvou 

τοῦ ἐν τῷ vépu (Nov. 27?).— 4.5. — Βα: lTapauóvou!, — 1. — Db: ΤΙαραμόνου 1. — 1. 2 (Bigoptuv). — 

F:Tlopauóvov?. — 1. 8. — Θεοδώρου (Nov. 985). — Σίλα (Nov. 26*. — 4. — Fa: ἸΤαραμόνου. -- 

1 Ἰαρανόμου Da, Db. — ? ἸΤαρανόμου Fa, Ba. 
60 

f. 93. 

9265. MENSIS NOVEMBER ὁ : 966 

χεῖρας καὶ móbüg xoi αἰκίζεται" εἶτα ἀναρτηϑεὶς 8. Καὶ Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλο- 

σπαθίζεται καὶ καταχθεὶς εἰς κλίβανον ἐκκαέντα νίκης. 

ἐμβάλλεται. "Ex τούτων δὲ τῇ τοῦ Χριστοῦ δυνάμει 4. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Ἰὼ ἀν- 

ἀβλαβὴς διαφυλοχθεὶς ἡλοῦται αὖθις τὴν κεφολὴν νου τοῦ ἐν Περσίδι καὶ Οὐρβανοῦ ἐπισκόπου 

5 καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, καὶ ἐπὶ τριάκοντα Μακεδονίας καὶ | Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίν- 

σταδίοις ἐλαύνεται, ἕως λειτοψυχήσας τὸ πνεῦμα θου, 

τῷ Θεῶ παρέθετο. 5. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς Σερτίου καὶ Βάκχου. πλησίον τῆς Ἀετίου κιν- 

ἡμῶν Βησαρίωνος τοῦ θαυματουρτοῦ. στέρνης. 

10 MHNI TQ AYTQ ΛΔ΄. 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου xol πανευφήμου dmo- ποταμός 8, οὗ ἐσώτερον οἱ Αἰθίοπες οἰκοῦσιν. 

στόλου Ἀνδρέου ἀδελφοῦ Tlérpou τοῦ xopu- ᾿ἘἘσταυρώθη δὲ ὑπὸ Alvedrou* ἀνθυπάτου καὶ ἐνε- 

φαίου τῶν ἀποστόλων. Οὗτος ἐκήρυξεν εἰς πᾶσαν τέθηδ ἐν Πάτραις τῆς Ἀχαίας. Μετετέθη δὲ ὕστε- 

τὴν πὰραλίαν Βιθυνίας " τε καὶ Πόντου; Θράκης : ρον ἐν Κωνσταντινουπόλει xoi κατετέθη μετὰ Λουκᾶ 

15. καὶ Σκυθίας, ἔπειτα ἐπορεύθη ἐν Σεβαστουπόλει τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ Τιμοθέου 9 ἐν τοῖς ἁγίοις 

τῇ μετάλῃ, ὅπου παρεμβάλλει Ψάρος καὶ Φασὶς ὁ ᾿Αποστόλοις, ἔνθα καὶ τελεῖται fj αὐτοῦ σύναξις ". 

1.— ! μνἠμὴ Sae — 3 Βυθινίας Sa. — ὃ οἱ ποταμοὶ 86. — * Αἰγαιάτου S, Sa, — 5 ἐντέθη S, ἐτέθη Sa. — 9 τοῦ ἀποστό- 

Aou add. Sa. — * σύναξις αὐτοῦ" ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις ὁ Θεὸς Sa. 

9. — “Θεοδώρου. --- Σίλα. --- 4. — Β : Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (Dec. 4). — 1. — Βα : ΤΙαραμόνου. --- 

20 1. 9. — ΒΡ: Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. — 1. — T: ΤΙαραμόνου. --- L : Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. --- 

4.— ο: Παραμόνου. --- 1. — Q: Παραμόνου. --- 1. — Μάρκου. Οὗτος ó μακάριος τῷ τῆς θείας 

ἀτάπης ἔρωτι κατασχεθεὶς κοταλιμπάνει γυναῖκα καὶ τέκνα καὶ συγγενεῖς καὶ τὴν στενὴν ὁδὸν ἑλόμενος 

καὶ ὑπελθὼν τὸν ζυγὸν Χριστοῦ τὸν ἐλαφρόν, διήρχετο πόλεις καὶ κώμας καὶ χώρας καὶ αὐτὴν τὴν 

ἔρημον πᾶσαν, ὑστερούμενος, θλιβόμενος καὶ παντὶ τρόπῳ πραγματευόμενος τὸ μὴ γνωσθῆναι παρά 

85. τινος τὸν ἐνάρετον βίον αὐτοῦ, μέχρις ἂν μετὰ πολλῶν χρόνων παρολκὴν, χγνωρισθείσης αὐτῷ τῆς ἀνα- 

λύσεως ἄνωθεν καὶ τὴν μεγίστην τῶν πόλεων τῆς Αἰγύπτου καταλαβών, ὑπό «τινα» τῶν ἐκεῖσε τιμίων 

σηκῶν καταλύει" καὶ ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. Ἐπεὶ δὲ ἄπνους ὁ ὅσιος ἔκειτο καὶ οἱ 

ἐνταφιάζοντες ὡς εἰς ξένον καὶ ἄγνωστον παρῆσαν καὶ τὸν περικείμενον αὐτοῦ τῷ σώματι σίδηρον 

πολὺν ὄντα καὶ ἄπειρον εἶδον, ὡς ἅπαν τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλωμένον ὑπάρχειν, τὸ « Κύριε ἐλέησον » 

80 ἐβόων καὶ « ὦ πόσους κρυπτοὺς δούλους ὁ Θεὸς ἔχει» ἐπὶ πολλαῖς ταῖς ὥραις ἀνέκραζον - ὅθεν ἐκ 

ξύλων ἀσήπτων κατασκευάσαντες θήκην, ἐν αὐτῇ μετὰ τῶν σιδήρων τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον 

ἀπέθεντο. — α: deest. — Ca : Ἰωάννου ἐκ πόλεωις Δαμασκοῦ. --- 1. — ἸΤαραμόνου (Nov. 27?). — 4 (om. 

Διονυσίου).--- Koi τοῦ ἁγίου μάρτυρος Tlopayóvov. — Cb : 1. — Ce: Ἰωάννου ἐκ πόλεως Δαμασκοῦ. -- 

1. — ΤΠΤαραμόνου. --- 4 — Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Tlapauóvov. — M : Παραμόνου. --- 1. 3 : Νικολάου 

35 ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης καὶ τῶν ἁγίων ἕξ μαρτύρων. — 4 (Οὐρβανός, Διονύσιος). --- 2. — 

ΤΙαγκόσμιος ἐν εἰρήνῃ τ. --- ΤΙιτηροῦν ἐν εἰρήνῃ v. — Οὐαλλερῖνος E. τ. — Φαῖδρος ῥητίνης ζεούσης 

καταχεθείσης αὐτῷ τ.--- Mv: Παραμόνου..--- 1.3. 4.3. -- ΤΤατκόσμιος. --- ΤΤυτηροῦν.--- Οὐαλλεριανός. --- 

Φαῖδρος. --- Mr : Παρωμόνου. — 1. ] 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.— H: 1.— P:1.— Da: 1:'Avópéou τοῦ πρωτοκλήτου. 

. 40 Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Βηθσαϊδά 1, υἱὸς Ἰωνᾶ, ὁ ἀδελφὸς δὲ Tlérpov τοῦ κορυφαίου τῶν 

ἀποστόλων. Καὶ πρότερον μὲν τῷ προφήτῃ προδρόμῳ καὶ βαπτιστῇ Ἰωάννῃ μαθητεύεται, “ἔπειτα 

τό" « Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ» παρὰ τοῦ διδασκάλου ἀκούσας δακτυλοδεικνύντος τὸν Ἰησοῦν, 

καταλιπὼν αὐτὸν ἠκολούθησε τῷ Χριστῷ καὶ ΤΠέτρον τὸ « εὑρήκαμεν Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρὲτ» 

εἰπὼν ἐπεσπάσατο πρὸς τὸν τοῦ Χριστοῦ ἔρωτα καὶ ἕτερα ἔστιν εὑρεῖν ἐν τῇ γραφῇ κείμενα 

45 περὶ αὐτοῦ. Οὗτος ἐπεὶ τῷ Κυρίῳ ἠκολούθησεν μετὰ τὴν ἀνάληψιν αὐτοῦ, ἄλλῳ μὲν ἀποστόλῳ 

ἄλλη τις ἐκληρώθη χώρα, Τῷ πρωτοκλήτῳ δὲ ᾿Ανδρέᾳ ἥ τε Βιθυνῶν καὶ ó Εὔξεινος 2 Πόντος καὶ 

τῆς Προποντίδος τὰ μέρη σὺν Χαλκηδόνι ὃ καὶ Βυζαντίῳ καὶ Μακεδονία καὶ Θράκη καὶ τὰ ἕως 

τοῦ Ἴστρου φθάνοντα, Θεσσαλία τε καὶ Ἑλλὰς καὶ τὰ μέχρις ᾿Αχαίας, ἀλλὰ καὶ fj ᾿Αμινσὸς καὶ 

fj Τραπεζοῦς καὶ. Ἡράκλεια καὶ "Ἄμαστρις. Ταῦτα δὲ οὐχ ὥσπερ ὁ λόγος διέρχεται οὕτω κἀκεῖνος 

50 διῆλθεν, ἀλλ᾽ ἐν ἑκάστῃ πολλὰ τὰ ἀντιπίπτοντα ὑποστὰς πολλαῖς τε πραγμάτων δυσχερείαις ὡμιληκώς, 

εἰ καὶ ῥοπῇ Χριστοῦ καὶ βοηθείᾳ πάντων ἐκράτει. "EE ὧν μιᾶς πόλεως ἐπιμνησθεὶς τὰ λοιπὰ τοῖς εἰδόσιν 

ἐάσω. Οὗτος τῇ Σινωπέων ἐπιδημήσας καὶ τὸν λόγον καταγτείλας, πολλαῖς θλίψεσι καθυποβάλλεται. 

Κατὰ γῆς γὰρ αὐτὸν ἐρρίπτουν καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν λαβόμενοι εἷλκον καὶ τοῖς ὀδοῦσιν ἐσπάραττον 

καὶ ξύλοις ἔπαιον καὶ λίθοις ἔβαλλον καὶ μακρὰν τῆς πόλεως ἀπερρίπτουν, ὅτε καὶ τὸν δάκτυλον ὀδοῦσιν 

55 ἔκοψαν, ᾿Αλλ᾽ αὐτὸς παρὰ τοῦ σωτῆρος καὶ διδασκάλου ἄρτιος καὶ ὑγιὴς ἀπὸ τῶν πλητῶν ἐφάνη, 

ἐκεῖθέν τε ἀναστὰς ἤμειψε πλείστας πόλεις *, τήν T€ Νεοκαισάρειαν, τὰ Σαμόσατα, Ἀλανούς, Ἀβασγούς, 

Ζηκχούς, Βοσπορηνούς, Χερσωνήτας" εἶτα διαπλεύσας πρὸς τὸ Βυζάντιον καὶ τὸν Στόχυν ἐπίσκοπον 

χειροτονήσας καὶ τὰς λοιπὰς χώρας διελθὼν πρὸς τὴν περιφανῆ Πελοπόννησον ἔρχεται’ καὶ ξενισθεὶς 

1 Βησθαϊδὰ Da. --- 3 Εὔξινος Da. — ? Χαλκιδίώνι Da, — ! πόλλεις Da. 

Nov. 99. 

f. 93". 

Nov. 80. 

Nov. 39. 

Nov. 30. 

lo. 1, 36. 

lo. i, 46. 
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267 ᾿ SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 268 

παρὰ Σωσίῳ χαλεπῶς ἀσθενοῦντι, ἰάσατο αὐτὸν καὶ παραυτίκα πᾶσα fj πόλις σχεδὸν ἐκείνη προσῆλθε 
τῷ Χριστῷ, ὅτε xoi fj τοῦ ἀνθυπάτου γυνὴ Μαξιμίλλα τῶν χαλεπῶν τῆς νόσου λυθεῖσα δεσμῶν. καὶ 
ταχείας τυχοῦσα θεραπείας, ἐπίστευσε" καὶ Στρατοκλῆς ὁ σοφώτατος, ὁ τοῦ ἀνθυπάτου Αἰγεάτου αὐτά- 
δελφος καὶ ἕτεροι πολλοὶ νόσους ἔχοντες ποικίλας καὶ διαφόρους, ὑγιάσθησαν διὰ τῆς ἐπιθέσεως 
τῶν χειρῶν τοῦ ἀποστόλου. Διὰ ταῦτα μανίᾳ περιπεσὼν ὁ Αἰγεάτης καὶ σταυρῷ προσηλώσας τὸν 5 
ἀπόστολον, αὐτὸς ἀπό τινος μετεώρου κρημνοῦ ἑαυτὸν εἰς γῆν κοταβεβληκὼς συνετρίβη. Τοῦ δὲ 
ἀποστόλου τὸ λείψανον μετὰ πολὺν χρόνον μετετέθη ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ κατετέθη μετὰ Λουκᾶ 
καὶ Τιμοθέου ἐν τῷ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων περιβλέπτῳ τεμένει. --- Db:i.— ἘΠῚ 1. -τ Fa&:i-— B: 
1.— Ba:1.— Bb:1.— T:1.— L:1(— Da). — Sequitur: Τοῦ αὐτοῦ ὅμοιον uerappácaeue» 
(ΞΞ 5). —0:1.—09:1. —G:deest. — ὅδ : 1, — Cb:1 — Ce: i. — M:1, — Φρουμεντίου, 10 
ἀρχιεπισκόπου * Ἰνδίας, Ἐν ταῖς ἡμέραις Κωνσταντίνου τοῦ μετζάλου βασιλέως, Tüpióg τις φιλόσοφος 
ἀπῆλθεν ἱστορήσων τὴν ἐσχάτην Ἰννδίαν, λαβὼν δύο νεανίσκους ἀδελφούς. Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν 
αὐτὸν σὺν αὐτοῖς, προσορμήσαντες λιμένι τινὶ διὰ χρείαν ὕδατος, περιέπεσον βαρβάροις *. Καὶ τοὺς 
μὲν τῶν ἐν τῷ πλοίῳ οἱ βάρβαροι πρὸς θάλασσαν κατηκόντισαν, οὺς δὲ κατέσφαξαν, ἐξ ὧν καὶ ὁ 
Τύριος" φόνου παρανάλωμα τεγονώς, καὶ τοὺς περιλειφθέντας, μεθ᾽ ὧν καὶ οἱ δύσ " νεανίσκοι, δεσμή- 15 
σαντες προσήγαγον τῷ βασιλεῖ τῆς Ἰνδίας. Τούτων ὁ μὲν Αἰδέσιος, ὁ δὲ Φρουμέντιος ὠνομάζοντο. 'O 
τοῦν βασιλεὺς τοὺς νεανίσκους εὐφυῶς ἰδὼν 3 ἔχοντας, πρὸς ὃν κατὰ νοῦν εἶχε σκοπὸν τῶν βασιλείων 
ἐπιμελητὰς καὶ οἰκονόμους προυβάλετο. Εἶθ᾽ ὕστερον τοῦ υἱοῦ τοῦ βασιλέως μετὰ τελευτὴν τοῦ 
πατρὸς τῆς βασιλείας ἐπιλαβομένου, πλείονος προσέτι ? καὶ τῆς τιμῆς ἀπολαύοντες, θαρροῦντος 19 
καὶ τοὺς 11 ἐκεῖσε τῶν ἐμπόρων ἀφικνουμένων κατὰ τὸ τῶν Ῥωμαίων ἔθος συναθροίζεσθαι καὶ θείας 20 
ἐπιτελεῖν λειτουργίας παρεκελεύοντο. Χρόνων δέ τινων διελθόντων, προσίασι τῷ βασιλεῖ 13 καὶ τῆς 
εὐνοίας ἀπαιτοῦντες μισθὸν τὴν πρὸς τὴν ἐνεγκαμένην ἐξελιπάρουν ἐπάνοδον. Τούτου δὲ τυχόντες, εἰς 
τὴν Ῥωμαίων ἀφίκοντο γῆν. Καὶ ὁ μὲν Αἰδέσιος τὴν 13 Τύρον κατέλαβε, τοὺς γεννήτορας καὶ τὰ οἰκεῖα 
ἐπιζητῶν, Φρουμέντιος δὲ τὴν περὶ τὰ θεῖα σπουδὴν τῆς τῶν γεννητόρων προτετίμηκε θέας. Καὶ τὴν 
᾿Αλεξάνδρου καταλαβὼν πόλιν, τῷ τῆς ἐκκλησίας δεδήλωκε προέδρῳ, ὡς Ἰνδοὶ λίαν ποθοῦσι τὸ τῆς 25 
εὐσεβείας δέξασθαι φῶς, TIpüc ὃν καὶ 1 ὁ μακάριος Ἀθανάσιος 15’ « Καὶ τίς σου ἡμῖν, ἔφη, κρείττων 1 τῆς 
» ἀγγοίας τὴν ἀχλὺν ἀποσκευάσαι τοῦ ἔθνους, καὶ τοῦ θείου κηρύγματος ἀντεπεισάξαι τὴν αἴγλην ; » 
Ταῦτα !* εἰπὼν καὶ τῆς ἀρχιερατικῆς αὐτῷ μεταδοὺς χάριτος εἰς τὴν τοῦ ἔθνους ἐξέπεμψε γεωργίαν. 'O 
δὲ καὶ τὴν πατρίδα καταλιπὼν καὶ τοὺς γονεῖς ἀφείς, καὶ τοῦ μεγίστου πελάγους ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας 
καταφρονήσας, κατέλαβε τὸ ἀτεώργητον ἔθνος. Ἐγεώργησε δὲ προθύμως, σύνεργον ἔχων τὴν 18. so 
«θεόσδοτον χάριν. ᾿Αποστολικαῖς Τὰρ κεχρημένος διδασκαλίαις καὶ θαυματουργίαις, οὐ μόνον 19 δαιμο- 
γῶντας ἐθεράπευσε καὶ πᾶν ὁτιοῦν νόσημα ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀντιλέγουσι καὶ μὴ ταχέως τὰ παρ᾽ αὐτοῦ 
λεγόμενα δεχομένοις, ᾧ μὲν δαίμονα 30 ἐδίδου κατὰ τὸν ἀπόστολον τὸν λέγοντα 31" « Παράδοτε αὐτὸν τῷ 
» Σατανᾷ πρὸς 33 ὄλεθρον τῆς σαρκὸς ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ" » ὃν δὲ ξηρὸν ἐποίησεν 38: ἄλλου δὲ τῶν 16 
ὀφθαλμῶν ᾿ τὸ φῶς εἰς ἀβλεψίαν μετέβαλεν. Οἱ δὲ εὐθέως προσπίπτοντες καὶ τῆς ἰάσεως ἀπολαύον- 85 
τες ?* ἐπίστευον τῷ Χριστῷ. Αἱ καθ᾽ ἑκάστην δὲ γινόμεναι παρ᾽ αὐτοῦ 35 τερατουργίαι 36. μαρτυροῦσι 
περὶ αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, dig παμπληθεὶ πρὸς θεογνωσίαν ἅπαν τὸ πλῆθος 31 
συνήλαυνον "8, Διὸ καὶ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ μόνος σὺν Θεῷ πᾶσαν τὴν τῶν Ἰνδιῶν χώραν βαπτίσας 39, καὶ 
vont διαφόρους ἐγείρας καὶ ἱερεῖς ἐξ αὐτῶν χειροτονήσας ?? καὶ εἰδωλεῖα καταστρέψας καὶ τὰ Zóava?! 
συντρίψας, ἅπαν τὸ ἔθνος εἰς θεογνωσίαν μετέβαλεν. Ἐθαύμαξον δὲ ἅπαντες καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς 40 
λέγοντες" « Χρόνους οὐκ ὀλίγους 83 σὺν ἡμῖνϑϑ διαβιβάσας 3, οὐδέν τι ἐκ τῶν παρὰ σοῦ θαυμασίων γενο- 
» μένων 1" ποτὲ ἐποίησας" καὶ νῦν πόθεν σοι, παμφίλτατε, f| τοιαύτη χόρις ἐδόθη, δι’ ὀλίγου καὶ ταῦτα 
» καιροῦ;» Ὁ δὲ μακάριος 95* « Οὐκ ἐμόν, ἀπεκρίνατο, τὸ δῶρον, τιμιώτατοι τοῦ Χριστοῦ φίλοι, ἀλλὰ 
» τῆς ἱερωσύνης καὶ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ. Ἰδὼν γὰρ τὴν ἀγαθὴν ὑμῶν γνώμην, ἐάσας διὰ τοῦτο 
» πατρίδα καὶ πᾶσαν 1 συγγένειαν κατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνήν, κατέλαβον τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν" καὶ τὸν 45 
» ἀρχηγὸν τῆς ἐκκλησίας τὸν μέγαν ᾿Αθανάσιον τὰ περὶ ὑμῶν ἀναδιδάξας καὶ χρίσματι ἁγίῳ χρισθεὶς 
» παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀποστολικῷ χαρίσματι λαμπρυνθεὶς τῇ πρὸς Θεὸν αὐτοῦ ἐντεύξει, ἀπεστάλην πρὸς 
» ὑμᾶς 35. Ὑμῶν δὲ πιστῶς ἐμὲ δεξαμένων, ἡ τῆς ἱερωσύνης χάρις, μᾶλλον δὲ fj τοῦ Θεοῦ, ἐνεργεῖ ὡς 
» ὁρᾶτε δι᾽ ἐμοῦ.» Οὗτος ἐπὶ χρόνοις οὐκ ὀλίγοις συζήσας 9! θεαρέστως 38 αὐτοῖς καὶ τὰς τοῦ Θεοῦ 
ἐντολὰς ἐκδιδάξας 85 καὶ πρὸς τὴν τούτων f? ἐργασίαν παραδόξως μεταρυθμίσας, κατὰ τὸ δυνατὸν 50 
ἑκάστῳ, ἀφεὶς τὰ κατ᾽ αὐτὸν πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Οὗ τὸ τίμιον λείψανον παντοδαπὰς τοῖς 
προσιοῦσι τὰς ἰάσεις “1 παρέχει, εἰς δόξαν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ᾿Αμήν. --- Mv : 1 (Μνήμη... 
᾿Ανδρέου). --- Ὑπόμνημα εἰς τὸν ὅγιον ἀπόστολον ᾿Ανδρέαν. ---- Φρουμεντίου, — Mr : 1. 

— 5 ἐπισκόπου Mv. — 9 βαρβάροις mr. Mv. — * om. My. — Sib. εὐφ. My. — ἔτι Mv. — 1? ἀπολαβόντες 0. M, ἀπολαβόντων 
θαρροῦντες Mv. — 9 τῶν Mv. — 1? τῷ βασιλεῖ π᾿ My. — 13 ταῖς My. — 1-0, My, — 15 οὗτος Ὑὰρ ἦν ὃ τὴν ἐκκλησίαν 55 
τότε τῆς Ἀλεξάνδρου καὶ τὸν θρόνον κοσμῶν add, Mv, ἔφη add. M. — 18 κρείττων ἔφη Mv. — 33 καὶ ταῦτα Mv. — 
78 ἔχων σύνεργον καὶ My. — 19 τοὺς add. Mv, — 30 δαίμονι My, — ?! τὸν λέγοντα ἀπόστολον Mv. — ?? εἰς My. — 38 ἐποίει 
My. — ** ἀπολαβόντες M, Mv. 35 παρ’ αὐτοῦ om. My, — 26 θαυματουργίαι My. — αν τὸ πλῆθος πρὸς 6corvugtav 
My. — 38 διήλαυνον Mv. — 39 βαπτίσας χώραν Mv. — 9" xoi ... χειροτονήσας καὶ ναοὺς... ἐγείρας Mv. — 81 πάντα add. 
Mx. οὐκ ὀλίγους x. M 5 ὧν «dd. My, — ?* διεβιβάσας M. — 35 ὁ δὲ μακάριος om. Mv. — 9 πρὸς ὑμᾶς ἀπεστά- 60 
Ànv Mv. — 9! ζήσας Mv. — 88 ἐν add. My, — 39 διδάξας Mv. — 9? τοῦ Θεοῦ Mv. — !! τὸς ἰάσεις τοῖς προσιοῦσι Mv. 

fuU. 

MHN AEKEMBPIOZ 

ἡμέρας ἔχει λα’, f ἡμέρα ἔχει ὥρας θ΄ καὶ fj νὺξ ὥρας ιε΄. 

ΠΡΏΤΗ. 

1. Μνήμη τοῦ ἁτίου προφήτου Ναούμ 1, ὃς 

5 λέγεται παράκλησις ἐγὼ πᾶσιν ἢ φρόνημα ἢ ὑπό- 

ληψις, Οὗτος ἦν ἀπὸ "EAxeocip? πέραν cic? Βαθα- 

ρεὶμ * ἐκ φυλῆς Συμεών" ὃς καὶ μετὰ τὸν Ἰωνᾶν 

τῇ Nivevi * τέρας ἔδωκεν, ὅτι ὑπὸ ὑδάτων γλυκέων 

καὶ πυρὸς ὑπογαίου ἀπολεῖται" ὃ καὶ γέγονεν. 

10 Ἡ τὰρ περὶ αὐτὴν λίμνη κατέκλυσεν αὐτὴν ἐν 

συσσεισμῷ καὶ πῦρ ἐκ τῆς ἐρήμου ἐπελθὸν τὸ ὑψη- 

λότερον αὐτῆς μέρος ἐνέπρησεν. ᾿Απέθανεν δὲ ἐν 

εἰρήνῃ καὶ ἐτάφη ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ. Ἦν δὲ στρογγύ- 

λον καὶ σιμὸν ἔχων τὸ γένειον, ἰσχνὸς τὰς παρειάς, 

15 οὖλος τὴν τρίχα, μικρὸν ὑποφάλακρος, ἐπιμήκης 

τὴν κεφαλήν, ὡσεὶ χρόνων με’ δ, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

᾿Ανανίου. Ὃς ἦν ἐκ πόλεως ᾿Αρβὴλ ! τῆς Περσί- 

δος, τῷ σχήματι λαϊκός" χριστιανὸς be? ὧν καὶ 

0 συσχεθεὶς ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος, ὡμολόγησε τὸν 

Χριστόν καὶ μετὰ πολλὰς βασάνους κείμενος ὡσεὶ 

νεκρός, ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς εἶπε: «Ποιήσατε 

» εὐχὰς πρὸς τὸν Θεόν" ὁρῶ γὰρ κλίμακα φθάνου- 

» σαν εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ πυροειδεῖς ἄνδρας 

35.» λέγοντάς pot: Ἐλθὲ μεθ᾽ ἡμῶν καὶ εἰσαγάγωμέν 

» σε εἰς πόλιν πλήρη φωτὸς καὶ εὐφροσύνης.» 

Καὶ οὕτως ? παρέδωκε τὸ πνεῦμα. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Φιλαρέτου 

τοῦ ἐλεήμονος. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

30 Εἰρήνης καὶ Κωνσταντίνου | τοῦ Ἰαύτης υἱοῦ, 

πόλεως * Γάγγρας, χωρίου ᾿Αμνίας 5 λεγομένου, 

υἱὸς εὐγενῶν γονέων Γεωργίου καὶ "Ἄννης ἀπὸ 

Ἰπόντου καὶ Γαλατικῆς χώρας ὁρμωμένων, γεηπό- 

νὼν Ovruv καὶ πολλὴν καὶ αὐτάρκη τὴν ὕπαρξιν 

ἐχόντων. 'O δὲ τίμιος ὅ Φιλάρετος τῇ τεωργίᾳ 

προσκείμενος * οὐδὲ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἠμέλει, 

κατεξαίρετον δὲ τῆς ἐλεημοσύνης καὶ τῆς φιλοξε- 

νίας ἐπεμελεῖτο. Ἐπὶ τοσοῦτον τὰρ ἐσκόρπισε τὰ 

ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ὥστε καὶ εἰς παντελῆ πτωχείαν 

- ἀνελάσαι xoi ὑστερεῖσθαι καὶ τῆς ἀναγκαίας τρο- 

φῆς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. Τοῦ δὲ βασιλέως Κωνσταν- 

τίνου τὴν αὐτοῦ ἐγγόνην ἁρμοσαμένου Μαρίαν, 

πολλὰ προσεγένετο αὐτῇ χρήματά τε καὶ κτήματα. 

Καὶ αὐτὸς δὲ τῇ τοῦ ὑπάτου ἐτιμήθη ἀξίᾳ" ὅμως ὁ 

μακάριος οὗτος καὶ πάλιν τὰ προσόντα αὐτῷ τοῖς 

πτωχοῖς παρεῖχε, στενάζων καθ᾽ ἑκάστην καὶ τῆς 

μελλούσης κρίσεως τὴν ἀνάμνησιν ποιούμενος. 

"End δὲ ὁ καιρὸς τῆς ἐξόδου αὐτοῦ -ἐγνώσθη 9 

αὐτῷ, προσκαλεσάμενός τοὺς παρόντας αὐτῷ 

συγτενεῖς, τὰ μέλλοντα συμβαίνειν αὐτοῖς πάντα 

προεῖπεν. Εἶτα κατηχήσας παρεκάλει λέγων" 

« Τεκνία, τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοὺς 

» νοσοῦντας ἐπισκέπτεσθε καὶ τοὺς ἐν φυλακῆ, 

» χηρῶν προΐστασθϑε καὶ ὀρφανῶν, τοὺς νεκροὺς 

» ἐνταφιάζετεῖ, τῆς ἐκκλησίας μὴ ἀπολιμπάνεσθεϑ 

» τῶν ἀλλοτρίων μὴ ἐπιθυμεῖτε, μὴ κακολογήσητέ 

» τινὰ μηδὲ ἐπιχαρῆτε ἐχθρῷ θλιβομένῳ, ὅμως ὡς 

» κἀμὲ εἴδετε ? ποιοῦντα καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε" μνείαν 

» ποιεῖσθε τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἀποιχομένων καὶ 

» ἐμοῦ αὐτοῦ, ἵνα ὁ Θεὸς ὑμᾶς διαφυλάξῃ. » 

Ταῦτα εἰπὼν ἐν εἰρήνῃ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τῷ Θεῷ 

παρέθετο. Τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ἔθετο ἐν τῇ μονῇ τῆς 

Κρίσεως. 

1. — ! τοῦ ᾿Ελκεσαίου add. Sa. --- 5 Sa, ᾿Ελκεσειμὸν S. — 9 el Sa, — * S, Sa, al. πέραν τοῦ Ἰσβηταβαρίν, πέραν τε 
35 'iopbávou εἰς Βηγαβάρ, NesrcE, Vit. prophet., pp. 26. 

des d. Palaestina-Vereins, t. 1, p. 224, — 5 Νινευεὶ Sa. — 
2. — ! Sa, ᾿Αρβηλὸν S. — ? oim. Sa. — ? οὕτω Sa. 

: Βηθγαβρὴ in. codice Syro heraplari, cf. NesrLE, Zeitschrift 
ὃ μ' kai e Sa. 

8. — ! é πόλεως Sa. — ?"Auvelac Sa. — ὃ οὗτος add. Sa. — * rpoxeluevog S. — ὃ ópuacapévou S, Sa. - ὃ διεγνώσθη 
Sa. — ᾿ ἐπιλανθάνεσθαι ... ἐπισκέπτεσθαι ... προΐστασθαι ... ἐνταφιάζεται S. — 588, ἐπιλανθάνεσθε S. — ϑἴδεται S. 

4 ΒΥΝΑΧΑΒΙΑ SELECTA. 56: 1. 9. 8. 4. δ. 6. 7. — Sb : deest. — Ἑ : 1. 9. 4. ὅ. 6. 7. -- Βὶ :9. 1. 4 

(Ὀνησίμόυ καὶ Σολομῶνος). --- 5.6. — Da : 1. 2( 
Fa:1.2.3. — B:1.2. — θ Βα: 1. 5: Ἀνανία. 

Ba) 3(— Ba) — Db:1.9.89. —9:1.2.3. — 

Οὗτος ἦν ἐκ TTepaíbog xrÀ. (— Ce, sub nomine 

Μηνᾶ). --- 3: Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης 

τῆς τῶν ΤΤαφλαγόνων χώρας ὁρμώμενος... Des. ὡς ἐμὲ εἴδετε ποιοῦντα οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε. Ταῦτα 
45 εἰπὼν καὶ ἐπευξάμενος ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο, --- Bb: 1.9. — Y:1.— 1:1. — Q: 1.2. — C: deest. 

(ὦ: 1, — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μηνᾶ. --- 4. — Cb :1. 2. — Ce: 1. — Μηνᾶ. Οὗτος ἦν ἐκ πόλεως 

᾿Αρβὴλ τῆς Περσίδος" διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν καὶ ὁμολογίαν συσχεθεὶς καὶ πολλὰς ὑποστὰς 

βασάνους, ἐν τῷ μέλλειν ἐξ αὐτοῦ παρατίθεσθαι τὸ πνεῦμα, εἶπεν ὁρᾶν κλίμακα ! φθάνουσαν εἰς τὸν 

! κλίμακαν Ce, 

Dzc. 1. 

Dzc. 1. 



Dra. 1. 

Dzc. 2. 

f. 94, 

Dzrc. 1. 

Dzc. 2. 
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4. T$ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων 

ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπων Ἐφέσου ᾿᾽Ονησιφόρου 

καὶ Σολομῶντος", 

5. Καὶ τὰ ἐγκαίνια 1 τοῦ ἁγίου Τρύφωνος. 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ἁτίου καὶ ἐνδόξου 1 προφήτου 

᾿Αμβακούμ, ὃς ἑρμηνεύεται δεδικαιωμένος ἢ 

πατὴρ ἐγείρων. Οὗτος ἦν ἐκ φυλῆς Συμεὼν ὃ 

ἀτροῦ Βεθησουχαρεί 8. Οὗτος εἶδε πρὸ τῆς | αἰχμο- 

λωσίας τὴν ἐρήμωσιν τοῦ ναοῦ καὶ * Ἱερουσαλὴμ 

καὶ ἐπένθησε σφόδρα. Καὶ ὅτε ἦλθε Ναβουχοδονό- 

cop εἰς Ἱερουσαλήμ, ἔφυγεν εἰς ᾽᾿Οστρακίνην καὶ 

ἦν πάροικος εἰς γῆν Ἰσμαήλ. Ὡς δὲ ὑπέστρεψαν 

οἱ Χαλδαῖοι καὶ οἱ κατάλοιποι οἱ ὄντες ἐν Ἱερουσα- 

λὴμ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον, ἦν παροικῶν τὴν γῆν 

αὐτοῦ καὶ ἐλειτούργει θερισταῖς τοῦ ἀγροῦ αὐτοῦ. 

Καὶ dug ἔλαβε τὸ ἔδεσμα, προεῖπε τοῖς ἰδίοις ὅ 

Mag: «ΤΤορεύομαι εἰς γῆν μακρὰν καὶ ταχέως 

» ἐπανελεύσομαι᾽ ἐὰν δὲ βροδύνω, ἀπενέγκατε τὸ 

» ἄριστον τοῖς θερισταῖς.» Ταῦτα εἰπὼν ὑπὸ 

ἀγτέλου ἀπήχθη εἰς Βαβυλῶνα μίλια διακόσια 

8. Καὶ τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου πλησίον τῆς 

ἁγίας Εἰρήνης τῆς ἀρχαίας καὶ νέας. 

7. Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ἐν τοῖς 

Σφωρακίου !, 

AYTQ Β΄. 

ὑποστρέψει ὁ λαὸς ἀπὸ Βαβυλῶνος *, καὶ πρὸ δύο 

ἐτῶν τῆς ὑποστροφῆς ἀποθνήσκει καὶ θάπτεται ἐν 

ἀγρῷ ἰδίῳ. Ἔδωκε δὲ τέρας τοῖς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, ὅτι 

προφήτης ἀναστήσεται καὶ ὄψονται ἐν αὐτῷ φῶς 

καὶ οὕτως ἴδωσι τὴν δόξαν τοῦ μονογενοῦς οἷ δὲ 

μὴ ὑπακούσαντες αὐτοῦ ἔσονται ἐν σκότει. Καὶ 

περὶ τῆς 8 συντελείας τοῦ ναοῦ εἶπεν, ὅτι ὑπὸ 

ἔθνους δυτικοῦ ἁλώσεται’ «Τότε τὸ ἅπλωμα, 

» φησίν, τοῦ δαβὴρ εἰς μικρὰ ῥήγματα ῥαγήσεται, 

» ἐξελθόντος ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Τνεύματος, 

» καὶ τὰ ἐπίκρανα τῶν δύο στύλων ^ ἀφαιρεθή- 

» σονται. Καὶ οὐδεὶς 1) γνώσεται ποῦ εἶεν " ταῦτα 

» δὲ ὑπὸ ἀγγέλου ἀπενεχθήσονται ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

» ὅπου ἐν ἀρχῇ ἐπάγη ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου καὶ 

» ἐν αὐτοῖς γνωσθήσεται ἐπὶ τέλει: Κύριος, καὶ 

» φωτιεῖ τοὺς διυκομένους ὑπὸ τοῦ ὄφειυς καὶ 

ἑξήκοντα πέντε. Καὶ δοὺς * τὸ ἄριστον τῷ Δανιὴλ » ἀποκαταστήσει αὐτοὺς ὡς ἐξ ἀρχῆς.» Ταῦτα 

ἐν τῷ λάκκῳ, ἐπέστη τοῖς θερισταῖς ἐσθίουσι" καὶ εἰπὼν ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο καὶ ἐτάφη ἐν ἀγρῷ 

οὐδενὶ εἶπε τὸ γενόμενον. Συνῆκε δὲ ὅτι τάχιον ἰδίῳ μόνος. Ἦν δὲ στρογτύλον ἔχων τὸ γένειον, 

4. — 18,83, al. Σολομῶνος Ce, Cd. ᾿ 

5. — 1 τοῦ ναοῦ add. Sa. — ? μάρτυρος Sa. 

*. — Vila corr., prius Gupaxiov, et add. ταῖς «αὐ» τῶν πρεσβείαις 6 Θεὸς Sa, Σπαρακίου S. Cf. Sept. 231. 

1. — τ καὶ ἐνδόξου om. Sa. — 5 Ἐφραῖμ Sa, Zuuciiv 8 el ceteri, Nxerte, pp. 26, 27, —? Βαιθζαχαρία I Mach. 6, 32. — 

4 τῆς add. Sa, — 9 Sa, Ἰουδαῖοι S. — ὃ δὼς S. — ἴ Βαβυλῶνα S. — 5 om. Sa. — ? στύλων 88. — 10 οὐδὲν S. 

οὐρανὸν xoi πυροειδεῖς ἄνδρας προσκαλουμένους elc πόλιν φωτὸς πλήρη ἢ καὶ εὐφροσύνης" καὶ οὕτως 

ἐτελειώθη. — 4. — Od : 1. — Μηνᾷ. — 4, — M :1.2, 3. — Mv: 1. 8. 2, — Mb : 1. 2. 4 (Σολομῶντος 

'Egégov). — 8, — Mr :1. . 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ μνήμη ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ, 

ἔνθα καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ σῶμα ἀπόκειται μετὰ τοῦ προφήτου Δανιήλ, — 9. 8. ἃ, — Sb : deest, — H : 

1. — ᾿Αβίβου. --- 9. — P : ᾿Αβίβου ἐπὶ Λικιννίου τοῦ βασιλέως" διάκονος τάξει᾽ ἐκέλευσε πυρὶ παραδο- 

θῆναι: καὶ τούτου συσχεθέντος ἐν Θελσὲν τῇ κώμῃ ἐποίησαν τὸ κελευσθὲν καὶ περιβαλόντες ὀθόνην καὶ 

ἔλαιον μεμυρισμένον ἀλείψαντες ἔθηκαν μετὰ Γουρία καὶ Σαμωνᾶ ἐν τόπῳ λετομένῳψ Βηθελακήκλα 

σαββάτῳ, δευτέρᾳ Δεκεμβρίου μηνός (Nov. 151). — 1. 2. 3. — Da : 1. 2 (des. : ταῦτα δὲ διηγήσατο ἡμῖν ó 

μέγας ἐρημίτης Παφνούτιος ὁ xai αὐτόπτης αὐτῶν γενόμενος καὶ τραφεὺς τοῦ βίου αὐτῶν). --- Db : 1. 

9, — ἘΠῚ. 3. — Fa:1.9. 8. — B : Φιλαρέτου (Dec. 15). — 1. — 'Afigov. --- Ba: 2(— Da). — Bb: 

φιλαρέτου. --- 1.9, — T :1. — L:1.— Q: 1. — G: mutil, 1. — Ἀββίβου. --- Ca : Φιλαρέτου. --- 2. 1. — 

᾿Αββίβου. — Cb : Φιλαρέτου. --- ᾿Αμβίβου. --- Ce : Φιλαρέτου. — 9. 1. — 'AfBtgov. Rursus 2 : 'luávvou, 

Ἀνδρέου, Ἡρακλάμωνος, Θεοφίλου. --- 3. — Cd : Φιλαρέτου, --- 1. — Ἀββίβου, Οὗτος ἦν ἐπὶ Auaviou 

τοῦ βασιλέως, διάκονος ὑπάρχων τῇ τάξει" διὰ δὲ τὸ τὸν Χριστὸν ὁμολοτεῖν συλληφθεὶς ἐν Θηλσεῖ τῇ 

κώμῃ, εἰς πῦρ ἐνεβλήθη καὶ ἐν αὐτῷ τὸ τέλος ἐδέξατο᾽ ὃν οἱ χριστιανοὶ ἀράμενοι καὶ μύροις ἀλείψαντες 

κατέθηκαν μετὰ Γουρία καὶ Σαμονᾶ ἐν τόπῳ λεγομένῳ Βηθελακικλᾷ (Nov. 151). --- M : 1. 9, Μυρώπης * 

fnutil. — Mv : 1. 9. — Μυρῴπης 1. --- Mb : 1. 2. — Μυρώ mnc. 'H ἁτία αὕτη Μυρώῴώπη ἐγεννήθη ἐν τῇ 

᾿Ἐφεσίων πόλει. Τοῦ 5 πατρὸς αὐτῆς τελευτήσαντος, ἀνήχθη παρὰ τῆς μητρός ** ἀναγεννηθεῖσα δὲ * 

διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, ἦν σχολάζουσα ἡ ποῖς εἰς τὸ μνῆμα τῆς ἁγίας Ἑρμιόνης $ μιᾶς τῶν 

θυγατέρων Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, " μύρον ἐκ τοῦ τάφου αὐτῆς ὑποδεχομένη xoi πᾶσιν ἀφθόνως 

χορηγοῦσα, ἐκεῖθεν τὰρ καὶ τοῦ ὀνόματος τούτου τετύχηκε. Δεκίου δὲ τότε βασιλεύοντος " καὶ 

διωγμὸν κατὰ τῶν χριστιανῶν κινήσαντος, ἡ μήτηρ λαβοῦσα τὴν παῖδα ", τὴν τῆς Χίου νῆσον κατέ- 

λαβε 19, τονικὴν κληρονομίαν, dig ἐξ αὐτῆς γενομένη !', ἔχουσα᾽ καὶ 12 ὑπῆρχον 18 ἄμφω ἐν τῇ οἰκίᾳ 

προσμένουσαι καὶ τῷ Oej καθ᾽ ἑαυτὰς προσευχόμεναι. Καταλαβόντος δὲ '* ἄρχοντός ποτέ 1? σινος ἐν 

τῇ αὐτῇ 12 γήσῳ τῆς Χίου, ἐκρατήθη ὁ μακάριος Ἰσίδωρος 9 ὡς χριστιανός, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ στρατιω- 

τικοῦ ὧν τάγματος 15, ἀνὴρ εὐλαβὴς καὶ θαυμάσιος, ὃν καὶ ἐπειρᾶτο ὁ ἄρχων ἀποστῆσαι τῆς εἰς Χριστὸν 

— ? πλήρης Ce. . 

τ Μυρόπης M, My. — ? bé add. My. — ? xoi add. My. — * om. Mv. — 5 παρὰ Mv, — 8 Ἑρμειόνης Mv, — * τοῦ ἁγίου 

ἀποστόλου $. Mv. — 8 τοῦ bé βασιλέως A. τότε κρατοῦντον Mv, — " τὴν παῖδα λαβοῦσα My. --- 19 kab'add. ΜΥ, --- 

11 γενομένην Mv. — 1? om. My. — 33 καὶ add. Mb. — 1 καταλαβόντες δὲ Mb, ποτὲ δὲ καταλαβόντος My. — 1 Ἰσήδωρος 

Mb, ὡς χριστιανὸς 6 μακάριος I. My. — 16 τάγματος ὧν Mv. 
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μικρόν τι προφαίνων τῆς κόμης καὶ οὐκ ἐν χρῷ 

κουρίας, οὔλην τὴν τρίχωσιν τοῦ μετώπου ἔχων, 

ἐπὶ τῆς κεφολῆς καὶ τοῦ πώγωνος ᾿' λευκαῖς 

κατεσπαρμένος θριξί 9. : 

2. Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων 

ἡμῶν 1 μοναχῶν καὶ ἐρημιτῶν Ἰωάννου, Ἥρα- 

κλάμωνος , 'Avbpéou καὶ Θεοφίλου. Οὗτοι 

ὥρμηντο ἐκ πόλεως λετομένης ᾿Οξυρύγχου, χρι- 

στιανῶν γονέων ὑπάρχοντες τέκνα καὶ ἐν αὐταρ- 

κείᾳ βιούντων, Καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀναγόμενοι καὶ 

παιδευόμενοι, εἰς τὴν διατριβὴν τῶν ἱερῶν | γραμ- 

μάτων ἐκπέμπονται κἀκεῖσε τὰ πεζὰ τῶν τραμμά- 

τῶν διεξελθόντες καὶ συχνὸν χρόνον τῇ ἀναγνώσει 

προσσχόντες καὶ ἐν κατανύξει γενόμενοι Θεοῦ προ- 

νοΐᾳ, μιᾷ γνώμῃ καὶ βουλῇ συνδεθέντες καὶ διάπυ- 

ρον «τὸν πρὸς Θεὸν 8» ἔρωτα σχόντες, κατὰ τὴν 

ἐνδοτέραν ἔρημον γίνονται ὑπὸ Θεοῦ ὁδητούμενοι, 

(p καὶ τὰς ἑαυτών ψυχὰς ἀνέθεντο. Εὑρόντες δὲ 

ἐκεῖσε ἐκ παραδόξου ἄνδρα ἅγιον καὶ εἰς βαθὺ 

γῆρας ἐληλακότα 5, ἔμειναν παρ᾽ αὐτῷ χρόνον 

διδασκόμενοι καὶ ἐνατόμενοι πρὸς. τελειότητα. 

Ἐκείνου δὲ τὸν βίον ἀπολιπόντος καὶ ταφῇ παρα- 

δοθέντος, ἔμειναν" οὗτοι ἐν τῷ τόπῳ σκληρατωγίᾳ 

καὶ νηστείᾳ ἑαυτοὺς ὑποβάλλοντες καὶ μηδ᾽ ὅλως 

ἄρτου γευόμενοι" βρῶσις δὲ αὐτοῖς ὑπῆρχεν 

ὀπῶραι καὶ ὕδατος τὸ ἀρκοῦν: καὶ τοῦτο ἐποίουν 

διὰ τῆς ἑβδομάδος. 'O δὲ τόπος ἐκεῖνος διαφόρων 

ὀπωρῶν ἦν μεστός οὗτοι δὲ καθ᾽ ἑκάστην ἐχωρί- 

Zovro ἐν διαφόροις ὄρεσι καὶ σπηλαίοις ἀσκοῦντες 

καὶ προσευχόμενοι καὶ καταμόνας τῷ Θεῷ συγγι- 

vóuevor: σαββάτῳ δὲ καὶ κυριακῇ εἰς ἐν συνερχό- 

μενοι καὶ τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποτε- 

λοῦντες ", παρὰ θείου ἀγγέλου τῆς ἁγίας κοινωνίας 

ἐν μεθέξει ἐγίνοντο, ὑμνοῦντες καὶ εὐχαριστοῦντες 

τῷ Θεῷ καὶ πολλῆς τῆς εὐωδίας αἰσθόμενοι καὶ 

χαρᾶς ἀνεκφράστου. Ταῦτα ἐδιηγήσατο Τ ὁ μέτας 

ἐρημίτης ΤΤαφνούτιος, ὁ καὶ αὐτόπτης καὶ θεωρὸς 

τῶν τοιούτων γενόμενος, λέγων μέχρι τῆς αὐτοῦ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐνδημίας ἕξ χρόνους τούτους διηνυ- 

κέναι, Ὃς καὶ γράψας ταῦτα τῇ Αἰγυπτίων ? κατέ- 

Gero ἐκκλησίᾳ εἰς ὠφέλειαν τῶν ἐντυγχανόντων 

xoi δόξαν Θεοῦ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Μωσὴ ἱ 

τοῦ ὁμολογητοῦ. 

4. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου ἸΤαντε- 

λεήμονος I. 

— V μετώπου Sa, — 12 τελεῖται δὲ κτλ. add. Sa. inler Synaxaria selecta. - 

2. — 1 om. Sa, — ? Ἡρακλάμβιωνος Sa. — " Sa, om. S, —  ἐληλαλακότα Ba. — ? προσεκαρτέρησαν Sa.— f τελοῦντες 

— 1 διητήσατο Sa, —  Αἰγυπτίω Sa. 
8, - ὁ Μωσεῖ Sa. ᾿ 
A, --- ! ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις add. Sa. 

πίστεως. Ὡς 11 οὐκ ἐπείθετο, μετὰ πολλὰς τὰς βασάνους τὸν διὰ ξίφους κατεδικάσθη θάνατον. ᾿Απορ- 

ριφέντος δὲ τοῦ ἁγίου 153. ἐν φάραγτί τινι 1 εἰς βορὰν ὀρνέων, καὶ φυλάκων παρακαθημένων τῷ 

λειψάνῳ 39 κατὰ τὴν τοῦ ἄρχοντος πρόσταξιν, ἡ ἁγία 1 Μυρώπη, θείῳ ζήλῳ τρωθεῖσα, νυκτὸς μετὰ 

τῶν θεραπαινίδων αὑτῆς ἀπελθοῦσα 55, τὸ ἅτιον ἀνελάβετο λείψανον, καὶ ἐντίμως μυρίσασα ἐν 

ἐπισήμῳ τόπῳ ἀπέθετο. Μαθὼν δὲ ὃ ἄρχων τὴν τοῦ λειμάνου κλοπήν, τοὺς. φύλακας σιδήροις 

δεσμήσας 38, προσέταξεν ἀνὰ πᾶσαν τὴν νῆσον περιπολοῦντας ἐρευνᾶν, ἐπειπτὼν «ὡς ?*» εἰ μὴ εὕροιεν 

τὸ κλαπὲν ἐντὸς τῆς δοθείσης αὐτῶν 55 προθεσμίας, κεφαλικῶς αὐτοὺς τιμωρηθῆναι. Τότε fj ἁγία βλέ- 

πουσα καθ᾽ ἑκάστην τοὺς στρατιύτας ὅδ οὐ φορητῇ προσπαλαίοντας τιμωρίᾳ ξ΄ ὑπό τινῶν 38 ἐπῃκειμένων 

αὐτοῖς σιδήρων «καὶ ὃ» τῆς ἐκ τούτων͵ κακοπαθείας καὶ τῆς ἐπακολουθούσης κεφαλικῆς τιμωρίας, 

ἔπαθε τὴν ψυχὴν τοιάδε 80 πρὸς ἑαυτὴν ὑποψιθυρίζουσα᾽ « Ἐὰν οὗτοι διὰ τὴν ἐμὴν κλοπὴν πάθωσιν͵ 

» ἀνάγκη πάντως σπιλωθῆναί μου τὴν ψυχήν᾽ καὶ οὐαΐ μοι ἐν τῷ κρίνεσθαι.» Καὶ παρευθὺ λέγει τοῖς 

στρατιώταις" « Ὦ φίλοι, ὃ ἀπωλέσατε λείψανον ἐγὼ ἀνελαβόμην, ὑμῶν κοιμωμένων, » Οἱ γοῦν 

στρατιῶται λαβόντες ταύτην ?!, παρέστησαν τῷ ἄρχοντι λέγοντες" « Αὕτη ἐστί, κύριε, ἡ τὸν βιοθανῆ 

» γέροντα κλέψασα.» Ὁ -δὲ ἄρχων πρὸς τὴν ἁγίαν" « ᾿Αληθῆ εἰσι τὰ περὶ σοῦ λετόμενα;» Καὶ ἡ ἁγία" 

« ᾿Αληθῆ.» Ὁ ἄρχων εἶπεν « Καὶ πῶς ἐποίησας" τοῦτο **, ἐπικατάρατον γύναιον 99: » Ἢ μάρτυς eine- 

« Καταπτύουσα καὶ καταφρονοῦσαϑ' τῆς σῆς ταλαιπωρίας καὶ ἀθεότητος.» Ταῦτα οὐ μικρῶς ἐξέμηναν 

τὸν σοβαρὸν ἐκεῖνον ἄρχοντα“ καὶ εὐθέως προσέταξε ῥοπάλοις αὐτὴν 99 ἀφειδιὸς τύπτεσθαι κατὰ 

παντὸς μέλους 68, εἶθ᾽ οὕτως ἕλκεσθαι" ἀνὰ πᾶσαν τὴν πόλιν ἀπὸ τῶν πλοκάμων τῆς κεφαλῆς αὐτῆς 1 

καὶ τύπτεσθαι κατὰ παντὸς μέλους 38, Koi τούτου γενομένου, ἡμιθανῆ ἐν τῇ φυλακῇ τὴν μάρτυρα E 

ἀπορρίψαντες, διὰ τῶν φυλάκων κατησφαλίσαντο. ΤΤερὶ δὲ τὸ μεσονύκτιον, εὐχομένης τῆς ἁγίας, φῶς 

μέτα περιέλαβψεν ἅπαν τὸ οἴκημα, καὶ χορὸς ἀγγέλων ἐπέστη, καὶ μέσον τούτων ὃ ἅγιος Ἰσίδωρος. 

Αἰνούντων δὲ 57 τὸν τρισάγιον ὕμνον 39; ὁ ἅτιος τῇ μάρτυρι ἀτενίσας Μυρώπῃ « Εἰρήνη σοι, ἔφη, 

» ἤγτικε γὰρ fj δέησίς σου πρὸς τὸν Θεόν: καὶ ἰδοῦ νῦν ἔρχου μεθ᾽ ἡμῶν, καὶ λήψῃ τὸν ἡτοιμασμένον 

» σοι στέφανον, » Καὶ ἅμα τῷ λόγῳ παρέδωκε τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ, καὶ τέγονε τὸ οἴκημα πλῆρες 

ἀφάτου εὐωδίας, ὡς καὶ τοὺς φύλακας καταπλαγῆναι καὶ ἐξεστηκότας σχεδὸν γενέσθαι. Ταῦτα οὕτως 

ἡμῖν διηγήσατο “Ὁ καὶ πάντα ἰδὼν *! καὶ ἀκούσας" καὶ διὰ τοῦτο προσελθὼν καὶ βαπτισθεὶς καὶ τὸ τῆς 

μαρτυρίας στέφος ἀναδησάμενος “5. Τὸ δὲ τῆς ἁτίας λείψανον χριστιανοὶ λαβόντες τῇ τοῦ Χριστοῦ Ὁ 

προστάξει, ἐν ἐπισήμῳ τόπῳ κατέθεντο. — Θεοδούλου (Dec. 3*). — Θεοδούλου (Dec. 85). --- Θεοδώρου 

(Dec. 37). --- Τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν Αἰγύπτῳ Ἰωάννου, ᾿Ανδρέου, Θεοφίλου. --- 3. — Mr: 1. 

— τ ὡς δ᾽ Mv. — 35 τοῦ δὲ ἁγίου ἀπορριφέντος Mv. — 15 τινι φάραγγι My. — ?? τῶν λειψάνων Mb. — ?! δσία Mv. --- 

55 προσελθοῦσα My. — 53 καταδεσμήσας Mv. --- ** Mv, om. Mb. — ὃ Mv, αὐτῶ Mb. — ὃ ταλαιπωρία add. Mv. — ?* om. 

Ms. — 75 τε τῶν My. — 39 Mv, oin. Mb, — 39 τοιαῦτα Mv. — 51 ταύτην συλλαβόντες My. — "ἢ καὶ πῶς ἐτόλμησας Mv. — 

35 τριαῦτα καταπρᾶξαι add. Mv. — ?* καταφρονοῦσα καὶ καταπτύουσα Mv. — 55 αὐτὴν ῥοπάλοις Mv. — 95 κατὰ παντὸς 

μέλους add, Mv. — 9! περιάγεσθαι Mv. — 75 τοῦ σώματος Mv. — 39 χὴν μάρτυρα ἐν τῇ φυλακῇ My. — "ὃ ὁ ἐπαγρυπνῶν 

τότε om. Mv. — 31 εἰδὼς Mv. — 3? Mv, ἀναδυσάμενος Mb. — “8 ἄρχοντος Mv. 
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MHNI T9 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου xoi ἐνδόξου ! προφήτου 

Σοφονίου 5. Οὗτος ἑρμηνεύεται σκοπιὰ Κυρίου ἢ 

συνιεὶς κρυπτά. "Oc? ἦν υἱὸς Χουσὶ ὁ ἐκ φυλῆς 

Συμεών, ἀγροῦ Σαβάραθρα δ" καὶ προεφήτευσε 

περὶ τῆς πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ περὶ τοῦ τέλους 

Ἰσραὴλ καὶ ἀντεισαγωτῆς καὶ σωτηρίας τῶν ἐθνῶν 

καὶ αἰσχύνης τῶν ἀσεβῶν καὶ δόξης τῶν δικαίων 

καὶ τοῦ κριτοῦ πάσης πνοῆς᾽ καὶ θαγὼν ἐν εἰρήνῃ 

ἐτάφη ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ. Ἦν δὲ ὅμοιος Ἰωάννῃ 

τῷ ϑεολότῳ, μικρὸν τὸν πώγωνα στρογτυλίζων. 

2. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρῳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μορτύ- 

ρων Ἴνδη καὶ Δόμνας, Σελεύκου, ᾿Αγαπίου, 

Μάμαντος, TAukepíou, καὶ τῆς συνοδίας 

αὐτῶν. 

8. Καὶ τῶν ἁγίων σαράκοντα ἐν Σοφιαναῖς, 

ἤτοι ἐν τοῖς Δαρείου. 

4. Καὶ : ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεο- 

δώρου ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας. Τοῦτον τὸν 

ἅτιον οἱ ᾿Αλεξανδρεῖς ἐστεφάνουν ἀκάνθαις, 

ἔτυπτον κατὰ κόρρης, ἐπέκερτόμουν, ἐχλεύαζον, 

ἐγέλων" ὕστερον δὲ ῥίπτουσιν αὐτὸν ἐν τῇ 

θαλάσσῃ πρὸ ἑπτὰ σημείων τῆς 5 Φάρου: ἐξελθὼν 

δὲ ἐκεῖθεν σῶος καὶ ἀχθεὶς τῷ ἄρχοντι τέμνεται 

τὴν κεφαλὴν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ δικαίου 

Θεοδούλου. Ὃς ἐτένετο ἐν Κύπρῳ, ἐκ πρώτης 

ἡλικίας τῷ κόσμῳ ἀποταξάμενος καὶ δι’ ἄκραν 

ἄσκησιν καὶ ταπείνωσιν προβλέπειν ἑκάστου τῶν 

προσιόντων τὰς διαθέσεις ἀξιωθείς σχηματισάμε- 

γος δὲ μωρίαν, πολλοὺς διήλεγχε καὶ πρὸς μετά- 

voixy ἐπέστρεφεν. Οὕτω τὸν βίον καλῶς ἀμείψας, 

ἐν εἰρήνῃ τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ παρέθετο. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρῳ μνήμη ἑτέρου ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Θεοδούλου. Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Θεοδοσίου τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ μετάλου βασι- 

λέως, πατρίκιος, ἀνὴρ πάσῃ ἀρετῇ καὶ συνέσει 

κεκοσμημένος; οὗτινος τὸ πρᾷον καὶ τὸν ἔνθεον 

ζῆλον καὶ τὸ καθαρὸν τοῦ βίου καὶ ἀνεπίληπτον 

βλέπων ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν τῆς ἐπαρχότητος * 

ἀρχὴν προεστήσατο αὐτόν. Ἐπεὶ οὖν ἐσκόπει καὶ 

μάλιστα παρὰ τῶν δυναστευόντων τινομένας 

ἁρπαγὰς καὶ πλεονεξίας καὶ πᾶσαν ἐπιβοσκομένην 

κακίαν, ἐν τοῖς τοιούτοις, μὴ στέγων δρᾶν αὐτούς, 

ἀπεβάλλετο τὴν ἀρχήν, πολλὰ κοὶ τοῦ βασιλέως 

1. — 1 καὶ ἐνδόξου om. Sa. --- ? Σοφωνίου S, — * οὗτος Sa. — * Χουσὴ $. — 

pp. 26, 27. 

4, — 1 τῇ αὐτὴ ἡμέρα Sa. — ? τοῦ Sa. 

AYTQ Γ΄. 

αὐτὸν ἱκετεύσαντος 3 καὶ τῆς γυναικὸς μὴ ἀνέχο- 

μένης οὔπω γὰρ διῆλθον χρόνοι δύο ἀφ᾽ ἧς ἧμέ- 

pog συνεζεύχθησαν. Ἐπεὶ οὖν fj τυνὴ. αὐτοῦ 

συντόμως μετέστη τοῦ βίου, αὐτὸς λαβὼν πᾶσαν 

τὴν περιουσίαν αὐτῆς, ὑπάρχουσαν λιτρῶν πέντα- 

κοσίων πεντήκοντα 5 χήραις καὶ ὀρφανοῖς διέδωκε 

καὶ μοναστηρίοις καὶ γηροκομείοις καὶ ξενῶσι τὰ 

πλεῖστα παρέσχετο ὡσαύτως καὶ τὴν ἰδίαν 

ὕπαρξιν καλῶς διέθηκεν ἄπειρον οὖσαν, καὶ τῆς 

βασιλίδος ἀπάρας ὅ τὴν Ἔδεσαν ὃ καταλαβὼν. καὶ 

ἐπί τινος κίονος ἀναβάς, ἔτος ἄγων τῆς ἡλικίας 

σαρακοστὸν Τ δεύτερον, τὸν μοναϊστὴν ὑπῆλθε 

βίον, τῇ σκληραγωγίᾳ καὶ τῇ τοῦ ἀσκητικοῦ βίου 

τραχύτητι κατατρύχων τὸ σῶμα. Τριάκοντα δὲ 

χρόνους ἐν τῷ κίονι πληρύνσας καὶ θείων χαρισ- 

μάτων καταξιωθείς, οὐκέτι μετελάμβανε τροφῆς 

παχυτέρας, ἀλλ᾽ ἢ μόνον κατὰ κυριακὴν τοῦ 

τιμίου σώματος τοῦ Κυρίου καὶ αἵματος καὶ μικρόν 

τι τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς. Καὶ οὕτως διετέλεσεν ὁ 

ἀδάμας ἑπτά που μῆνας ἐπὶ σαράκοντα 5 ἔτεσι ὅ. 

Μετὰ ταῦτα ὠχλήθη, ὡς ἔλεγεν, ὑπὸ λογισμῶν καὶ 

παρεκάλει τὸν Θεόν’ « Δέσποτα φιλάνθρωπε,» 

φάσκων 19, « εἴτε τῷ ἁγίῳ καὶ ἐνδόξῳ σου óvó- 

» pom! εὐηρέστησα, ἐμφάνισόν μοι τῷ δόύλῳ 

» σου, τίνι τῶν ἐν τῷ βίῳ κακοπαθησάντων διὰ 

» τὸ σὸν ὄνομα παρεξητάσθην.» Καὶ θεία φωνὴ 

πρὸς αὐτόν᾽ «"loxue καὶ ἀνδρίζου, λέγουσα, ἦγα- 

» πημένε Θεόδουλε" ἶσος γὰρ εἶ ἐν τῇ βασιλείᾳ μου 

» μετὰ Κορνηλίου τοῦ μίμου τοῦ λετομένου TTav- 

» boópoU, τοῦ ἀπὸ Δαμασκοῦ τῆς πόλεως. » 

Ταῦτα ἀκούσας ὁ γέρων, ἐξέστη ἀθυμίᾳ παραλυ- 

θεὶς καὶ κατελθὼν ToO κίονος τὸν Κορνήλιον κατέ- 

AoBe: καὶ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ κυλινδούμενος ἐζήτει 

μαθεῖν τὴν αὐτοῦ πολιτείαν 12, Ὃ δὲ ἀναγκαζόμενος 

ἐξεῖπεν « Ἐτῴ, φησίν, πάτερ, ἐκ νηπίου μίμοις καὶ 

» ἀτύρταις συναναστραφεὶς "5 πάντα τὸν χρόνον 

» ἐκεῖθεν ἔσχον τὰ τῆς ζωῆς μου ἐφόδια' καὶ ὀψέ 

» ποτε εἰς ἔννοιαν ἐλθὼν. τῶν πολλῶν μου κακῶν 

» καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, πάντων τῶν κακῶν 

» ἀπεσχόμην καὶ τοῦ καθαροῦ βίου κατὰ τὸ δυνα- 

» τὸν ἐπιμελοῦμαι,͵ τῆς ἐλεημοσύνης φροντίζων. » 

'Og δὲ ἐνέκειτο καὶ πάλιν ὁ τέρων παρακαλῶν 

αὐτὸν καὶ ἐνορκῶν εἰπεῖν. καὶ τὰ ἑξῆς" «"Akoucó v 

» uou, δέσποτα xol κύριε, ἔφη τυνή τις περιφανὴς 

5 S, Sa, al. Σαβαραθά, Σαραβαθᾶ, ΝΈΘΤΙΕ, 

6. — 1 ἐπαρχήτητος S. — ? αὐτὸν προεστήσατο Sa. — 3 ἱκετεύσαντος αὐτὸν 88, — ὁ «p λιτρῶν καὶ πεντήκοντα Sa. — 

5 koi add. Sa. — δ᾿ Ἔδεσσαν Sa. — ! τεσσαρακοστὸν Sa. — 5 immo μβ΄ in margine adscripsit D. Papebrochius. — 9 ἔτη 

Sa. — τὸ λέγων 88. — 1' ὀνόματί cov Ba. — 12 πολιτείαν αὐτοῦ Sa, — 18 συνανατραφεὶς Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa.: 1.2.3.4. 5. 6. — Sb: deest. — B: 4. 1. 5. — Κοσμᾶ xai Δαμιανοῦ. --- 

9.9. — P : 4 5. 1. 2 (om. TAuxepíov). — 3. — Γλυκερίου, — Da : 1.5. 6 (— Ba). — Db: 1. 6. —F : 

1. 4. 5. 8 el 8: Ἴνδη ... καὶ Γλυκερίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν ἐν Σοφιαναῖς, --- 6. — ΕΘ. τ1.4.ὅ. 3 8 3: 

Ἤνδη ... καὶ Γλυκερίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν τεσσαράκοντα ἐν Σοφιαναῖς. --- 6. — B: 4.1. 5.— Ba: 

1.5 (— S). 6: Θεοδούλου. "Oc ἣν ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου, πατρίκιος καὶ ἔπαρχος 

mpoitrupfuv... Des. : καὶ μικρὸν ἐπιβιώσας χρόνον, μετὰ χρηστῆς ἐλπίδος πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, — 
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θαυματουργῶν Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. — 8, — Cb: 1.4 5. — Q0 τ. 1. 5. — Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, — 
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» καὶ δόξῃ κοσμουμένη καὶ κάλλει περιαστραπτο- 

». μένη ἀνδρί τινι πρὸς γάμον ἐξεδόθη" ὃς ἀκολά- 

» στοῦ καὶ δαπανηρᾶς. τυχιὺν “προαιρέσεως, οὐ 

» μόνον τῆς γυναικὸς τὴν περιουσίαν κατηνάλωσε 

5.» καὶ τὴν ἰδίαν, ἀλλὰ καὶ ἕτερα προσδανεισάμενος 

» κατέφαγε᾽ διὸ καὶ τῇ εἱρκτῇ ἐνεκλείσθη παλὺν 

^» χρόνον, ἀπαραμύθητον τῇ γυναικὶ τὴν συμφορὰν 

» ἐπενεγκών. “Ἥτις βλέπουσα τὸν ἐλεεινὸν ἐκεῖνον 

» λιμαγχονούμενον, καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν ἀπελέ- 

10 » vero' ὅμως ἤρξατο προσαιτεῖν, ὡς ἐπὶ τρυτάνης 

» σολεύουσα τὴν ψυχήν. Καὶ φοβουμένη τὸν τῆς 

» πορνείας ὄλισθον διὰ τὸ εἶναι εὐϊπρόσωπος, 

» ταύτῃ περιτυχὼν ἐγὼ διηπόρουν πρὸς τὸ ξένον 

» τοῦ θαύματος '* ὅτι τὰς μὲν χεῖρας ἥπλου πρὸς 

15.» τὸ λαβεῖν, τὸ δὲ πρόσωπον εἶχεν ὀπισθοφανῶς. 

» Μαθιὼν δὲ τὴν αἰτίαν, ἤλγησα τὴν ψυχὴν. καὶ 

» δακρύων εἶπον: Πόσον τὸ χρέος, γύναι; fj τὸ δέ: 

ΜΗΝΙ T9 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρ- 

?0 βάρας. Αὕτη ἣν ἐπὶ Μαυξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως τῶν 

ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν, θυγάτηρ -Διοσκόρου τινὸς 

ἕλληνος, ἐν ὑψηλῷ τινι πύργῳ παρὰ τοῦ πατρὸς 

φυλαττομένη διὰ τὴν ἐπανθοῦσαν αὐτῇ σωματικὴν 

ὡραιότητα. TTapOévog δὲ οὖσα καὶ τὸν Χριστὸν 

25 σεβομένη, οὐ διέλαθε τὸν πατέρα. Γνοὺς δὲ τὰ 

κατ᾽ αὐτὴν ἐξ ὧν ἐκεῖνος μὲν ἐπὶ τῷ ἀνοικοδομου- 

μένῳ λουτρῷ παρ᾽ αὐτοῦ δύο. θυρίδας εἶπε γενέ- 

σθᾶι, ἡ δὲ προσέταξε τρεῖς" καὶ τὴν αἰτίαν ἐρώτη- 

θεῖσα ἐπ᾽ ὀνόματι εἶπε τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ ὙἹοῦ 

30 καὶ τοῦ ἁγίου ΤΙνεύματος, εὐθὺς μὲν ἠθέλησεν τῷ 

ἰδίῳ 1 ξίφει αὐτὴν ἀνελεῖν, Ἐκφυγούσης δὲ αὐτῆς 

καὶ εἰς διαιρεθεῖσαν πέτρὰν ὑπεισελθούσης καὶ εἰς 

τὸ ὄρος διεξελθούσης 5, ἐπεὶ καταδιώκων ὁ πατήρ, 

τινῶν μηνυσάντων, εὗρεν αὐτήν, κατέστησε ταύτην 

35 τῷ τῆς χώρας ἡγεμόνι ὃ: οὗ κατενώπιον ὁμολογή- 

σασα τὸν. Χριστὸν καὶ τὰ εἴδωλα καθυβρίσασα, 

— V πράγματος Sa, -- 15 οἱ S, — 18 om, Sa, — 1 ἐκβάλλω Sa, 

» τετρακόσια νομίσματα, δέσποτα. ἘΤὼ δὲ ἀκριβο- 

» λογήσας ἑαυτόν, εὗρον παρ᾽ ἐμαυτῷ νομίσματα 

» διακόσια τριάκοντα καὶ μὴ ἀρκοῦντα πρὸς τὸ 

» ποσόν" διαπωλήσας τόΐνυν 15 κινητά τινὰ εἴδη 

» καὶ κόσμια, συνήγαγον ἕτερα νομίσματα ἐβδο- 

» ufkovra: καὶ πάλιν ἰδὼν ἐλλείποντα, ἐκβαλὼν 11 

» τῶν ἐνδυμάτων τὰ κάλλιστα καὶ τὸν περιτραχή- 

» Xov δρμίσκον καὶ σινδόνι περιειλήσας 5, δέδωκα 

» εἰς τὰς χεῖρας τῆς γυναικὸς εἰπών Λάβε ταῦτα, 

» γύναι, καὶ ἄπελθε ἐν εἰρήνη καὶ τὸν σὸν ἄνδρα 

» τῆς φυλακῆς ἐλευθέρωσον, δυσωποῦσα ἐξ ὅλης 

» τῆς καρδίας τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν ἐλεῆσαί με 

» ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.» Ταῦτα ἀκούσας ὁ Θεόδου- 

og xoi ὑπερθαυμάσας τῷ Θεῷ εὐχαρίστησε. Καὶ 

πάλιν ἀνελθὼν 13 ἐπὶ τοῦ΄ κίονος καὶ μικρὸν ἐπὶ- 

βιώσας χρόνον, μετὰ χρηστῆς ἐλπίδος ἐν εἰρήνῃ τὸ 

πνεῦμα αὐτοῦ τῷ Θεῷ παρέθετο. 

AYTQ A. 

τύπτεται δεινῶς καὶ τὰς σάρκας ξέεται καὶ κατα- 

φλέγεται τὰς πλευρὰς καὶ σφαίραις κατὰ τῆς 

κεφαλῆς παίεται" εἶτα γυμνὴ τὴν πόλιν περιάγεται 

καὶ τύπτεται | καὶ τὴν διὰ ξίφους δέχεται τελευτήν, 

αὐτοῦ τοῦ πατρὸς ταῖς ἰδίαις χερσὶν ἀνελόντος 

αὐτήν. "Oc λέγεται μετὰ τὴν ταύτης σφαγὴν ἐκ τοῦ 

ὄρους κατερχόμενος κεραυνόβλητος τενέσθαι καὶ 

τὴν ψυχὴν ἀπορρῆξαι. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῆς σύνοξις 

ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Βασιλίσκου 

πλησίον τῆς ἁγίας Ζηναΐδος. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰωάννου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου τοῦ 

Δαμασκηνοῦ. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος 

τοῦ ᾿Ισαύρου καὶ Κωνσταντίνου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 1, 

ἐκ Δαμασκοῦ τῆς πόλεως 3, τένους περιφανοῦς. 

Τυχὼν δὲ φιλαρέτου πατρός, ἐπαιδεύθη πᾶσαν 

τὴν ἐγκύκλιον ποίδευσιν, καὶ τὸν βυθὸν τῆς 

θεοπνεύστου γραφῆς καλιῦς ἐξηρεύνησε: διὰ δὲ 

ἐκβαλλὼν S. — 15 καὶ κατάκαλύψας add. Sa, — 19 ἐλθὼν Sa. 
1, — ! om. Sa, — ? ἐξελθούσης Sa. — 8 εἰς ἐξέτασιν add. Sa. 
2. — ! τοῦ koi Κοπρωνύμου add. Sa. — 3 δρμώμενος add. Sa. 

4) 2, — Cd : 1. 4 (Θεοδώρου ἐπισκόπου "ATküpac). — 5. — Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. — 9. — M : deest, — 
My : 1.4. 6. — Ἰωάννου émrioxónou Κολωνίας τοῦ ἡσυχαστοῦ (Dec. 74). — 2 ('Aqámog, Σέλευκος xoi 
Mápoc). — Mb : 1. & 9 (Ἀγαπίου, Σελεύκου, Mápavroc). — 5. 6. — Ἰωάννου ἐπισκόπου KoMwuvetac. — 
Mr:í. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa :1.9,3.4.5. — Sb :1.2, 3. — H : 1. — Χριστοδούλου xoi Mupórmov. — 
4 4.2.5. — P:1. — Χριστοδούλης xoi Mupónng.— ἀ : τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου 

Γραπτοῦ. --- 2. --- 6: Ἵ, 2 (— S, des. : καταλύει τὸν βίον). --- 3. — Db : 1.2.8. — EF : 1.2 ( καταλύει 
τὸν βίον. Ἐκαλεῖτο δὲ Μανσοὺρ τῶν προγόνων αὐτοῦ τὴν τοιαύτην ἐχόντων ἐπίκλησιν. Ὃ δέ γε 
ἀοίδιμος κτλ.). --- 8: Ἰωάννου ἐπισκόπου ἸΤολυβότου τοῦ θαυματουργοῦ xoi ὁμολογητοῦ. Οὗτος παῖς 

ὧν καὶ νέος ἤδη γενόμενος, οὐ κατὰ παῖδας εἶχε τὸ φρόνημα οὐδὲ νεωτερικαῖς ἑάλω ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ 
ὅ0 τρυφὰς ἐμίσει καὶ ἡδονὰς καὶ ὅσα νέων οἷδε θέλγειν ψυχάς" νηστείας Σ δὲ μᾶλλον εἴχετο καὶ τελώτων 

ἀπείχετο καὶ τῆς καλλίστης ἐφρόντιζε σωφροσύνης, βοηθὸν αὐτῇ συνάπτων τὴν ἐλεημοσύνην. Ὃ δὲ 
κατ᾽ ἐκεῖνο " καιροῦ τὸν ἱεραρχικὸν ἰθύνειν λαχὼν θρόνον, προβλέπων τὴν κατάστασιν καὶ τὸ ἦθος τοῦ 
νέου, τῆς ὑπ᾽ αὐτὸν ἐκκλησίας κλήρῳ τοῦτον καταλέγει: ἔπειτα καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν φύλακα 

δείκνυσι" xai? μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ ἐπίσκοπος ΤΤολυβότου χειροτονεῖται. Ἤδη δὲ λαοῦ πιστευθεὶς προστα- 
55 σίαν, ἀγῶνας ἀγῶσι προσετίθη καὶ κόποις κόπους. Ἐπεὶ γὰρ Λέων ὁ ἐξ ᾿Αρμενίας ἕλκων τὸ γένος, 

τυραννήσας neró γε τῆς βασιλείας καὶ τὴν εὐσέβειαν, ἐκίνει γλῶσσαν μεταλορρήμονα κατὰ τῶν ἱερῶν 

! γηστείαις F, — ? ἐκείνου F. — ? οὐ add. F. 
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τὴν eig Χριστὸν πίστιν τὸν πατρικὸν πλοῦτον 

καταλιπών, τὸν μονήρη βίον ἠσπάσατο μετὰ τοῦ 

μακαρίου Κοσμᾶ, τοῦ γετονότος ὕστερον ἐπισκό- 

που Μαϊουμᾶ. Οἱ ὃ θεόθεν ἐμπνευσθέντες διά τε 

τροπαρίων ἄλλων καὶ κανόνων πλείστων τό τε 

θεῖον καὶ τὴν Θεοτόκον καὶ πολλοὺς τῶν ἁτίων 

ἐξύμνησαν’ καὶ εἰσέτι τὰ αὐτῶν μελῳδήματα 

ἄδονται πᾶσιν θεῖον ἐντρύφημα προκείμενα. Ἐπί- 

σης οὖν καὶ ἄμφω τὴν ἄσκησιν μετελθόντες, ὁ μὲν 

ὅσιος Ἰωάννης τῇ τῶν λόγων αὐτοῦ δυνάμει καὶ 

ταῖς τῶν γραφῶν σοφαῖς ἀποδείξεσι πλεῖστα στη- 

λιτεύσας τὴν δυσδεβῆ τῶν εἰκονομάχων αἵρεσιν 

καὶ πολλὰ συγτράμματα καταλελοιπώς, δι᾿ ὧν 

σχεδὸν πάντη τοῦ ζητουμένου γνῶσις ἐναργὴς 

εὑρίσκεται, ἐν τήρᾳ πίονι καταλύει τὸν βίον ὁ. Ὁ 

δέ γε ἀοίδιμος Κοσμᾶς πλεῖστα καὶ αὐτὸς τῇ θείᾳ 

γραφῇ ἐμμελετήσας καὶ πολλὰ “συγγράμματα τῇ 

ἐκκλησίᾳ καταλελοιπὼς * ἐν εἰρήνῃ τὸν βίον ἀπέ- 

λιπε. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰωάννου ἐπισκόπου TTokvBórou τοῦ θαυ- 

ματουργοῦ καὶ ὁμολογητοῦ. Οὗτος παῖς 1 ὧν 

τρυφὰς ἐμίσει καὶ ἡδονάς, νηστείᾳ δὲ μᾶλλον καὶ 

σωφροσύνῃ καὶ ἐλεημοσύνη προσεῖχεν: ὅθεν καὶ 

ἐπίσκοπος Πολυβότου χειροτονεῖται, πρότερον 

τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς βαθμοὺς ἐννόμως διελθών. 

Ἤδη δὲ λαοῦ προστασίαν πιστευθεὶς ἀγῶνας 

ἀτῶσι προσετίθει καὶ κόποις κόπους. Ἐπεὶ δὲ Λέων 

δ᾽ Ἀρμένης" ἀναξίως τῶν σκήπτρων τῆς βασιλείας 

ἐδράξατο καὶ κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων βλασφημεῖν 

ἐπεχείρησεν, ó ἱερὸς οὗτος | ἀνὴρ καταλαβὼν τὴν 

βασιλεύουσαν ἰσχυρῶς ἤλεγξεν αὐτοῦ τὴν ἀσέ- 

Beav: εἶτα πρὸς τὸ ποίμνιον ἐπανελθὼν ὃ τὴν 

πίστιν ἐξηκριβώσατο, παρασκευάσας ἑτοίμους 

εἶναι πάντας τὸ αἷμα ἐκχεῖν ὁ ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας. 

Οὕτως ἐκεῖνος βιούς, ἀπολιπὼν τὰ κάτω, πρὸς ὃν 

ἐπόθει μεταχωρεῖ" θαύματα δὲ πλεῖστα καὶ ζῶν καὶ 

μετὰ τὸ ὅ τέλος εἰργάσατο, Τοὺς γὰρ ᾿ΑΤταρηνοὺς 

τὸ ᾿Αμόριον ὃ παρακαθεζομένους καὶ αὐτὸ τὸ 

ἸΤολύβοτον καὶ τὸν ναὸν ληϊσαμένους ἰσχυρῶς, 

βουλομένους δὲ Τ καὶ τὸ τίμιον ἐκείνου λείψανον 

κατακαῦσαι, θεηλάτως ἦν πλήξας καὶ τοῦ μὲν 

ἐπήρωσε τοὺς ὀφθαλμούς, τοῦ δὲ τὴν δεξιάν, 

ἄλλου τὴν ὄψιν. διεστραμμένην ἔδειξεν. Ἐπεὶ δὲ 

οὗτοι μόλις ἔγνωσαν τοῦ κειμένου τὴν δύναμιν, 

εὐθὺς ἱκέται γίνονται καὶ πάντας ὅσους εἶχον 

χριστιανοὺς αἰχμαλώτους τῷ ἁγίῳ ἀπεχαρίσαντο. 

Καὶ πλεῖστα ἕτερα ἐπαγγειλάμενοι δοῦναι, τῆς - 

ἰάσεως ἔτυχον. Τοσούτων δὲ χρόνων παραδραμόν- 

τῶν, ὁρᾶται εἰσέτι καὶ νῦν ἄφθαρτον τὸ τοῦ ἁγίου 

σῶμα. Καὶ κατὰ τὴν. τῆς πεντηκοστῆς ἡμέραν 

ἀνιστῶσιν αὐτὸ καὶ τὴν ἀρχιερατικὴν στολὴν 

ἐνδύουσι καὶ τῇ θείᾳ τραπέζῃ προσερείδουσι " καὶ 

οὕτως ἵσταται ὄρθιον". καὶ. τῷ συνθρόνῳ προσανα- 

βιβάζοντες ὑπὸ δύο στηριζόμενον, καταλιμπάνου- 

σιν οὕτω διὰ πάσης ἄπτωτον τῆς ἱερᾶς μυσταγω- 

γίας ἱστάμενον, Τὰ δ᾽ ἄλλα, ὅσα καὶ δαιμονῶντας 

θεραπεύει καὶ νόσους ἑτέρας, ἀδύνατόν ἐστιν ἡμῖν 

γραφῇ παραδοῦναι. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ «μνήμη 1» τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Γράτου ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου. 

5. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Χριστοδούλου. 

— 3 οἵτινες Sa. — * hoc loco in S binae fere lineae deletae sunt, quarum haec. supersunt vestigia : ἐκαλεῖτο δὲ Mavooüp 

τῶν προγόνων αὐτοῦ τὴν τοιαύτην ἐχομένων ἐπίκλησιν. --- 5 (àv τήρᾳ - κατολελοιπιὺς) om. Sa. 

8. -- ! νέος Sa. — ?'Apuéviog Sa. — * ἐλθὼν Sa. — * ἐκχέειν Sa. — 5 supra Din. Sa, — *'Aupópiov S. — ἴ om. 8a. 

4. — ! θα, 0m. S. 

εἰκόνῳν, ὁ ἱερὸς οὗτος ἀνὴρ καταλαβὼν τὴν βασιλεύουσαν, οὐκ ὄψιν αἰδεσθείς, οὐ μορφήν, μανικῶς 

καὶ γενναίως «καὶ *» ἰσχυρῶς αὐτοῦ ἤλεγξεν τὴν ἀσέβειαν" εἶτα πρὸς τὸ ποίμνιον ἐπανελθών, τὴν πίστιν 

ἐξηκριβώσατο, παρασκευάσας ἑτοίμους εἶναι πάντας τὸ αἷμα ἐκχεῖν ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας. Οὕτως ἐκεῖνος 

βιοὺς ἀπολιπὼν τὰ κάτω, πρὸς ὃν ἐπόθει μεταχωρεῖ. Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον πλῆθος ἄπειρον τῶν 

᾿Αταρηνῶν τὸ ᾿Αμόριον. καταδρομὸν καὶ αὐτὸ τὸ ἸΤολύβοτον xoi τὸν ναὸν ἰσχυρῶς ληισάμενον, βουλό- 

μενοι καὶ τὸ τίμιον ἐκεῖνο λείψανον κατακαῦσαι, ἐκεῖνο ἔμενεν ἄψαυστον καὶ ἀχείρωτον. Τούτων τὰρ ὃ 

μὲν ὀφθαλμοὺς πηροῦται, ὁ δὲ τὴν δεξιὰν πλήττεται, ἄλλος τὴν ὄψιν διαστρέφεται. Οὗ «γενομένου, 

μόλις ἔγνωσαν τοῦ κειμένου τὴν δύναμιν. Καὶ εὐθὺς ἱκέται γίνονται τοῦ ἁγίου καὶ πάντας ὅσους 

χριστιανοὺς αἰχμαλώτους ἐπεφέροντο τῷ ἁγίῳ ἀπεχαρίσαντο καὶ πλεῖστα ἕτερα ἐπαγγειλάμενοι 

δοῦναι, τῆς ἰάσεως ἔτυχον. Τοσούτων δὲ χρόνων παραδραμόντων, ὁρᾶται εἰσέτι τὸ σῶμα αὐτοῦ 

κρεῖττον ὃ φθορᾶς καὶ ἄλυτον καὶ τοῖς μέλεσι συγκεκραμένον. Kar' αὐτὴν γὰρ τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς 

πεντηκοστῆς, ἡνίκα καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ ἑορτάζουσιν, ἀνιστῶσιν τὸ ὁσίου σῶμα τῆς λάρνακος, καὶ 

τὴν ἀρχιερατικὴν ἀκολούθως πᾶσαν στολὴν ἐνδύουσιν᾽ εἶτα διαβαστάσαντες τῇ θείᾳ τραπέζῃ προσερεί- 

δουσιν καὶ οὕτως ἵσταται ὄρθιον, μόνον οὐχὶ συμφθέγγεσθαι τῷ ἐπισκόπῳ ποιοῦντι τὴν λειτουργίαν 

ὑπονοούμενον᾽ ἔπειτα καὶ τῷ συνθρόνῳ προσαναβιβάσαντες, ὑπὸ δύο στηριζόμενον καταλιμπάνουσιν, 

οὕτω διὰ πάσης ἄπτωτον τῆς ἱερᾶς μυστατωτγίας ἱστάμενον. ᾿Αλλ᾽ ἀδύνατόν ἐστιν ἡμῖν τὰ τοῦ ἁγίου 

γραφῇ παραδοῦναι, ὅσα καὶ δαιμονῶντας ἰώμενος καὶ νόσους ἄλλας ὅσαι ὥραι θεραπεύων ὁρᾶται. --- 

Fa:1.2.3.— B:l. — ΒΒ: 1 (— S. 9 (ΞΞ 8). 8 (-- S). — Bb:1. — T:1.2. —L:1.2. Q:1.2. 

€:1.8.5. 4. — Καὶ Χριστοδούλου ἑτέρου. --- 2 : προεγράφη δὲ fi αὐτὴ διήγησις ὀπίσω εἰς τὰς κθ΄ τοῦ 

νοεμβρίου μηνός. — Cb: 1. 2. — Qe: 1. 8. ὅ, 4. --- Χριστοδούλου ἑτέρου. — 3, (προετράφη xr). — 

Cd : 1. δ. 4. 2 (npoerpáqn iiA). — M : deest. — Mv: 1.9. 8. — ἣ ἁγία Ἰουλιανὴ ξ. τ. — ὃ : οἱ ἅγιοι 

Χριστόδουλος καὶ Χριστοδούλη ξ. τ. — Mb : 1. — Ἰουλιανοῦ ἐπισκόπου ἸΤολυβότου ὃ. τοῦ θαυμὰ- 

τουργοῦ. — 4 (τῶν ὁσίων Γράτου καὶ Nóvvov). — 3, — Mr: 1.3. ἢ 

— 5 om. F. — ? κεῖττο F. — δ ΤΤολιβότου Mb. 
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MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σάβα. Οὗτος 

ὑπῆρχεν ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ χώρας τῶν 

Καππαδοκῶν *, κώμης ? λετομένης Μουταλάσκης, 

5. τονέων Ἰωάννου καὶ Σοφίας, Εὐθὺς οὖν ἐν ἀρχῆ 

τοῦ βίου πρὸς τὴν τοῦ μονήρους βίου κατάστασιν 

προσδραμών, ἐν -μοναστηρίῳ Φλαβιαναῖς προσα- 

τορευομένῳ τοσοῦτον γέγονεν ἐκ πρώτης ἡλικίας 

ἐγκρατής, ὡς ἐν τῷ κήπῳ ποτὲ ἰδὼν μῆλον καὶ εἰς 

10 ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐλθὼν ἐπειπεῖν ?* « 'Opotoc ἦν εἰς 

» ὅρασιν καὶ καλὸς εἰς βρῶσιν ὁ ἐμὲ θανατώσας 

» καρπός » καὶ τοῦτο λαβεῖν μὲν ταῖς χερσὶ μὴ 

φαγεῖν δέ, ἀλλὰ τοῖς ποσὶ συμπατῆσαι ὁ καὶ ὅρον 

ἑαυτῷ θέσθαι μὴ φαγεῖν' ποτε μῆλον. Ἀλλὰ καὶ εἰς 

15 κλίβανον πυρὸς εἰσελθὼν ἐξῆλθεν ἀβλαβὴς μηδὲ 

τῶν ἱματίων αὐτοῦ τοῦ πυρὸς ἁψαμένου. Ἐν δὲ 

τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἡλικίας ἐμφα- 

νὴς καθίσταται τῷ μεγάλῳ Εὐθυμίῳ- καὶ παρ᾽ 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

20 1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ! Νικολάου 

ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Οὗτος ὑπῆρχεν 

ἐν τοῖς χρόνοις Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν 

τυράννιυν, πρότερον τῇ μοναδικῇ πολιτείᾳ δια- 

AYTQ.E' 

αὐτοῦ πρὸς τὸν ὅσιον Θεόκτιστον ἐν τῷ κοινοβίῳ 

πέμπεται, τοὐτὼν ἁπάντων. οἷς ἐτύγχανε τοὺς 

τρόπους καὶ τὴν ἀρετὴν ἐκλαμβανόμενος καὶ ἀνα- 

μανθάνων ’ ὃν ὁ μέγας Εὐθύμιος διὰ τὴν ὑπερβάλ- 

λουσαν πνευματικὴν κατάστασιν παιδαριογέροντα 

ἐκάλει. Συμπροϊούσης δὲ αὐτῷ κατὰ τὴν ἡλικίαν 
τῆς ἀρετῆς, πολλὰ θαύματα κατειργάσατο, καὶ ἐν 
ἀνύδροις τόποις διὰ προσευχῆς ὕδωρ ἐξήγαγε. 

᾿Γέτονε δὲ πολλῶν μοναχῶν καθηγητὴς καὶ διε- 

πρεσβεύσατο δὶς ἐπὶ τὴν: Κωνσταντινούπολιν 

ἀνελθών, παρακληθεὶς ὑπὸ ὅ τῶν κατὰ καιροὺς 

πατριαρχούντων Ἱεροσολύμων, πρός τε τὸν βασι- 

λέα ᾿Αναστάσιον καὶ "ovariviavóv. Φθάσας δὲ εἰς 
τὸ ἄκρον τῆς κατὰ Χριστὸν ὃ ἡλικίας, ὡς ἐτῶν 
γενέσθαι τεσσάρων καὶ ἐνενήκοντα *, πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἔνδον 

τοῦ ἁγίου " Φιλήμονος, ἐν τῷ Στρατητίῳ. 

AYTO ς΄. 

πρέψας καὶ δι᾽ ὑπερβάλλουσαν ἀρετὴν τὴν ἀρχιε- 
ρωσύνην δεξάμενος. Καὶ ἐπεὶ τὰ χριστιανῶν ἦν 

πρεσβεύων καὶ τὴν εὐσέβειαν κηρύττων, ἐλευθέρᾳ 

φωνῇ, συλλαμβάνεται ὑπὸ τῶν τὰ πρῶτα φερόντων 

1. — ἐκ τῆς τῶν Καππαδοκιῦν χώρας Sa. --- "ἐκ κώμης Sa. — ? εἰπεῖν Sa, — ἐ συμπατήσας 8. --- ὃ παρὰ Sa. — 9 Sa, 
95 χρόνον S. — " ἐνενήκοντα καὶ δ᾽ Sa. — ὃ μάρτυρος add. Sa. 

1. — ! xol θαυματουργοῦ add. Sa, 
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SYNAXARIA SELECTA. 8&:1.— Sb: 1.— X: 1 (Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 
τῷ ὄντι πλησίον τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Αναστασίου, ἔνδον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φιλήμονος ἐν τῷ Στρα- 
τηγίῳ). — [Ἄθλησις ᾿Αβερκίου. — P:1.— Τοῦ ἁγίου "ABepkiov. — Da. : 1. — Db : 1. F i 
Fa&:1.— B:i. — Ba:1(— S). — Bb:1. —T:1,. —r:1.—0:1.— 0:1. — Ch:1.— Co: 1. 
ea: 1. - M : deest. Mv:1. ᾿Αναστασίου. --- Διογένης λιθοβοληθεὶς t. — ᾿Αβέρκιος E, T. — 
Νόννος Ὁ εἰρήνῃ v. — ΜῈ: 1. — 'Avacraciov. Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστά- 
σιος ἰδών ποτε τοὺς ἁγίους μόρτυρας ὑπὸ τιν ἑλλήνων ἐξερευνωμένους καὶ ἀνακρινομένους καὶ 
μεληδὸν κατατεμνομένους ὑπὲρ τῆς εἰς Χριστὸν ? ὁμολογίας, χριστιανὸς ὧν καὶ μεμνημένος τὰ τούτοις 
ἐκ Θεοῦ ἀποκείμενα 5, ἐπεθύμει καὶ αὐτὸς τὸν ἶσον ἀτωνίσασθαι δρόμον, Καὶ δὴ ἐν μιᾷ τῶν 
ἡμερῶν ἐθερμάνθη fj καρδία αὐτοῦ, καὶ σημειωσάμενος τῷ σταυρῷ ἅπαν τὸ σῶμα αὑτοῦ, ἔδραμεν 
ἐπὶ τὸ στάδιον 5, καὶ στὰς μέσον ὅ τοῦ συνεδρίου μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἐξεβόησεν’ « Εὑρέθην τοῖς ἐμὲ 
» «μὴ 8» ζητοῦσιν, καὶ ᾿ ἐμφανὴς γέγονα ? τοῖς ἐμὲ ἀγνοοῦσι 19.» Πάντων δὲ ἀτενισάντωιν εἰς αὐτόν, 
εἶπεν «᾿Ακούσατε, ὑπηρέται τοῦ διαβόλου, ἀκούσατε. Ἐγὼ χριστιανός εἰμι καὶ εἰς τὸν κύριόν μὸν 
» Ἰησοῦν Χριστὸν πιστεύιυ" τὰ δὲ εἴδωλα ὑμῶν καὶ τοὺς ταῦτα προσκυνοῦντας καὶ ἴ ἀναθεματίζιυ καὶ 
» ἀποστρέφομαι. » Οἱ δὲ τὸ πεπαρρησιασμένον αὐτοῦ θεασάμενοι ἐξεπλάγησαν. Καὶ εὐθὺς ἀποδύσαντες 
αὐτὸν ἐμάστιξαν σφοδρῶς καὶ εἶπον᾽ « Ταῦτα μέν εἰσὶ τῆς προσιρέσεώς σου καὶ τῆς προπετείας σου 
» καὶ ἀναιδείας coul, Ὅτι δὲ τὸν Χριστὸν «otf! μὴ ἀρνούμενος αὐτόν, τὴν κεφαλὴν 13 ἀποτμηθείς 
» βορὰ ἰχθύων καὶ ἑρπετῶν 15 ἐναλίων τὴν σήμερον γενήσῃ.» “Ὅνπερ εὐθέως οἱ δήμιοι λαβόντες, 
ἀπέτεμον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ μικρὸν τῆς τῆς ἀποβάντες, τῇ θαλάσσῃ ἐναπέρριψαν 15, — Mr : 1. 
SYNAXARIA SELECTA. S&:1. — 85:1. — H: 1. — P: 1. — Da :1 (— Ba) —Db:1.—F: 

17 Ba. — F&:1. —B:1.— Βα: 1: Νικολάου ἐπισκόπου Mópuv τῆς Λυκίας. Οὗτος ὑπῆρχεν 
ἐν τοῖς χρόνοις Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν τυράννων, πρότερον τῇ μοναδικῇ πολιτείᾳ διαπρέψας 
καὶ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν ἀρετὴν τὴν ἀρχιερωσύνην δεξάμενος. Ἐπεὶ δὲ τὰ χριστιανῶν ἦν πρεσβεύων καὶ 
τὴν εὐσέβειαν κηρύττων ἐλευθέρᾳ φωνῇ, συλλαμβάνεται ὑπὸ viov τὰ πρῶτα φερόντων τῆς πόλεως" καὶ 
πληγαῖς καὶ στρεβλώσεσι παρ᾽ αὐτῶν ὑποβληθείς, τῇ εἱρκτῇ ἐναπορρίπτεται μετὰ τῶν ἄλλων χριστιά- 
νῶν. Τοῦ δὲ μετάλου καὶ εὐσεβοῦς Κωνσταντίνου τὴν βασιλείαν τῶν Ῥωμαίων ψήφῳ Θεοῦ ὑποζωσα- 
μένου, ἀφίενται οἱ κατάκλειστοι τῶν δεσμῶν" μεθ᾽ ὧν καὶ ὁ μέτας Νικόλαος ἀφεθεὶς τὰ Μύρα κατέλαβεν. 
Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ καὶ ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος συναθροίζεται ὑπὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου" ἧς μέρος 

1 ? o5 " ἀνερευνομένους Mv. — ? τοῦ Θεοῦ Mv. --- " ἀγαθὰ add. Mv, — 5 τῷ σταυρῷ σημειωσάμενος Mv, — " ἐπὶ τὸ στάδιον 
paue Ny. ἐν μέσῳ Mv. --- Ἰ oin. Mv. — 5 Mv, om. Mb. — * ἐγενόμην Mv, — 19 μὴ ἐπερωτῶσι My. — !! el 

πετείας καὶ ἀναιδείας σου Mv, — 15 Mv, oin. Mb. — 18 gov add. Mv. — !* koi πετεινῶν add. My, — 19 

Dc. 8. 

Dzc. 6. 

Dzc. 8. 

Dzc. 6. 



Dzc. 6, 

f 98". 

Dxé. 7. 

Dzc. 6. 
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τῆς πόλεως koi πληγαῖς καὶ στρεβλώσεσι παρ᾽ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἧς μέρος καὶ ὁ θαυ- 

αὐτῶν ὑποβληθεὶς τῇ εἱρκτῇ ἐναπορρίπτεται μετὰ μάσιος * Νικόλαος γίνεται. Οὗτος πολλὰ ἐποίησεῦ 

τῶν ? ἄλλων χριστιανῶν. Μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ μεγά- θαύματα ὡς ἡ κατ᾽ αὐτὸν ἱστορία δηλοῖ. Εἰς βαθὺ 

Xov Κωνσταντίνου τὴν βασιλείαν vv? ῬΡωμαίων δὲ γῆρας ἐληλακὼς πρὸς Κύριον ἐξεδῆμησε, τὸ 

ψήφῳ Θεοῦ ὑποζωσαμένου, ἀφίενται ot κατά- σῶμα αὐτοῦ * τοῖς πιστοῖς καταλιπών, μῦρα βλύ- 5 

κλειστοι τῶν δεσμῶν. Μεθ᾿ ὧν καὶ ὁ μέγας Νικό- ^ Zuv ἴ μετὰ τῶν ἰαμάτων, ζῶν τε καὶ μετὰ θάνατον 

λαὸς ἀφεθεὶς τὰ Μύρα κατέλαβεν. Οὐ πολὺ τὸ ἐν χάριν λαβὼν θαυματουργιῶν. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ 

μέσῳ καὶ ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος συναθροίζεται ὑπὸ σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ ? μετάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

MHNI T9 ΑΥΤΩ Z'. 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου κατ᾽ ékeivo? καιροῦ τοῦ προέδρου τὸν βίον ἀπολι- 10 

ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Οὗτος γέγονεν ἐκ τῆς πόντος, ὁ ἅγιος ᾿Αμβρύσιος προχειρίζεται, ὁμοῦ τε 

μεγαλοδόξου Ῥώμης, εἷς ὧν τῆς συγκλήτου, ἔν τε ΄ τῷ βαπτίσματι τελεσθεὶς καὶ κατὰ τάξιν τοὺς 

λόγοις ἔχων προσφυῶς καὶ ζυγός τις ὧν καὶ ἐκκλησιαστικοὺς βαθμοὺς διελθὼν καὶ émi τὸν 

στάθμη περὶ τὸ δίκαιον, οὐχ ἑτεροκλινῆ ἐν rotg? ἔσχατον προελθών’ καλῶς b& τὴν -ἐκκλησίαν ποι- 

προσπίπτουσι τὴν ἀπόφασιν, ἀλλ᾽ ἀπαρέγκλητον μάνας καὶ συνήγορος γεγονὼς τοῖς κατὰ - τῆς 15 

᾿ ποιούμενος καὶ ὀρθήν' διάτοι τοῦτο καὶ τὴν ἥγεμο- ᾿Αρείου καὶ Σαβελλίου καὶ Εὐνομίου αἱρέσεως 

εἰνίαν ἐνεπιστεύθη ἁπάσης τῆς Ἰταλίας παρὰ τῶν ἀγωνιζομένοις καὶ ὑπὲρ τῆς εὐσεβοῦς πίστεως 

εὐσεβῶν βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Κώνσταντος διάφορα βιβλία συντάξας καὶ τὸν βασιλέα Θεοδό- 

υἱοῦ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, Οὔπω δὲ καταρ- σιον, ἀπὸ: τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ μιαιφονίας καταλα- 

τισθεὶς τῷ θείῳ βαπτίσματι ἀλλ᾽ ἔτι ἐν τοῖς κατη- βόντα τὴν τῶν Μεδιολάνων πόλιν, τῶν θείων εἰσό- 20 

χουμένοις div, οὐδέν τι μεῖον εἰς ἀρετὴν καὶ βίου uv τῆς ἐκκλησίας κωλύσας καὶ εἰς ὑπόμνησιν 

καθαρότητα τῶν μετειληφότων τοῦ μυστηρίου ^ ἀγαγὼν ὧν τετόλμηκεν ὅ, ἐν γήρᾳ καλῷ καταλύει 

καθίστατο" ὅθεν κρίσει τοῦ βασιλέως Οὐαλεντινια- τὸν βίον, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἅγιω- 

νοῦ ἀρχιερεὺς τῆς ἐν Μεδιολάνοις ἐκκλησίας, τάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ $, 

— ? τινῶν καὶ Sa, — ? om. Sa. — 4 θαυμαστὸς Sa. — 5 supra lin. 88. — 9 τὸ τίμιον αὐτοῦ σῶμα Sa. — * βλύζον Sa. — 25 

δ om. Sa. 
. 

1.— 1 ταῖς 8, Sa. — ? Οὐαλεντιανοῦ Sa. — 3 ἐκείνου S, Sa. — * ἐν βασιλεῦσι μέγαν Sa. — 5 καὶ μετανοία τοῦτον 

διορθωσάμενος add. Sa, — 9 πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Sa. 

xoi ὁ θαυμαστὸς Νικόλαος γίνεται. Οὗτος μὲν πολλὰ καὶ ἄλλα ἐποίησε θαύματα, ὡς ἧ κατ᾽ αὐτὸν 

ἱστορία δηλοῖ. Διέσωσε δὲ καὶ συκοφαντηθέντας ἄνδρας τρεῖς καὶ ἀδίκως μέλλοντας ἐξελθεῖν τῆς 30 

ζωῆς. Ὥς τὰρ τὸν ἐνστάντα καιρὸν «καθ᾽ ὃν Ὁ» ἔμελλον 3 ἀποτέμνεσθαι ἐν φυλακῇ ὄντες ἔμαθον, τὸν 

ὅτιον εἰς βοήθειαν ἐπεκαλέσαντο, ὑπομνήσαντες αὐτὸν τοιαύτας εὐεργεσίας, ἃς ἐποίησε τρεῖς ἄνδρας ἐν 

τῇ Λυκίᾳ ἀναιρεῖσθαι μέλλοντας διασώσας ?, Ὀπτάνεται οὖν ὁ ἅγιος ὄναρ τῷ βασιλεῖ καὶ τῷ ὑπάρχῳ͵ 

τῷ μὲν ὑπάρχῳ ἐπιτιμῶν διὰ τὴν εἰς τοὺς ἄνδρας πρὸς τὸν βασιλέα διαβολήν, τὸν δὲ βασιλέα διδάσκων" 

ὡς ἀνεύθυνοί εἰσιν καὶ διὰ φθόνον αὐτῷ τῆς καθοσιώσεως ἐγκλήματι ὑπεβλήθησαν, “Ὅθεν αὐτοὺς 35 

λυτροῦται τῆς ἐπικειμένης ἀνάγκης“ καὶ ἕτερα πλεῖστα τεράστια ἐκτελέσας καὶ ἱερῶς τὸν ὀρθόδοξον 

ποιμάνας λαὸν καὶ εἰς βαθὺ γῆρας ἐληλακὼς πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, οὐδὲ μετὰ τέλος τοῦ ποιμνίου 

ἐπιλαθόμενος ἀλλὰ καὶ καθ᾽ ἑκάστην, ὡς εἰπεῖν, ἡμέραν καὶ ὥραν τὰς εὐεργεσίας αὐτοῦ τοῖς δεομένοις 

ἐπιδαψιλευόμενος. --- ΒΒ: 1. -τ T: 1.— τῆ: 1.— Q: 1. — Τοῦ ἁγίου Νίσερ. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς 

βασιλείας Μαξιμιανοῦ καὶ ἤχθη πρὸς Ἰούλιον καὶ Αἰλιανόν, Ὑπὸ τούτων ἐρωτώμενος ὁ ὅγιος καὶ μὴ 40 

πειθόμενος, γυμνοῦται τῶν ἱματίων καὶ ὀβελίσκοις πεπυρακτωμένοις τὰ σπλάγχνα διαπερονᾶται καὶ 

κατακαίεται" εἶτα φρουρεῖται καὶ διὰ δευτέρας προόδου πάλιν γυμνοῦται καὶ τὰς σάρκας ξέεται σφο- 

bp: πυρᾶς τε ἐξαφθείσης μετίστης καὶ εἰς ὕψος ἀρθείσης πολύ, ἀκοντίζεται μέσον" καὶ εὐχὴν 

τελέσας ἐκεῖσε τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθεται, ὁλοκαύτωμα θεῖον διὰ πυρὸς γενόμενος. --- Q: 1. — 

ΟΡ :1. — Ce: 1. — σὰ : 1. — M : deest. — Mv : 1. Sequitur Βίος τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικολάου, 45 

Σοφόν τι χρῆμα ζωγράφων χείρ krÀ. — ΜῊ : 1. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 9. 3. 4. add. : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας 

Θεοτόκου ἐν τοῖς Κουράτορος (Dec. 85). — Sb : 1. — Τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν ᾿Αφρικῇ (Dec. 85). --- 

H:1.2.3. —P:3.1.2. — Τοῦ ἁγίου Ἀβραμίου. --- Da.: 1. --- Τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν Ἀφρικῇ. --- 

, Db: 1. — Τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν ᾿Αφρικῇ. --- F: 1. 4. --- ἘΦ: 1,4. —B:1.— Ba: 1 (5: 5). --- .50 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν Ἀφρικῇ (— S, Dec. 88). — Bb: 1. — Τῶν ἁγίων μαρτύρων κτλ. -- T: 1. --- 

L:1.—0Q:1:.— α: 1.8. — Τῶν ἁγίων μαρτύρων rA. des. mutil. — Cb : 1.3. — ας : 1. 3. — Τῶν 

ἁτίων μαρτύρων κτλ. --- Cd : 1.8. — M: deest. — Mv: 1.8. — Νεόφυτος ἐν τῇ θαλάσσῃ βληθεὶς v. — 

Δομέτιος E. τ, — Ἰσίδωρος xai ᾿Ακεψιμᾶς vr. r, — ᾿Αμμοῦν ἐπίσκοπος Νητρίας ἐν εἰρήνῃ v. — Γαϊνὸς 

καὶ l'ofog m. T. — Οἱ ἅτιοι τριακόσιοι μάρτυρες οἵ ἐν ᾿Αφρικῇ E. v. (Dee. 85). — Ἰγνάτιος ó πλησίον τῶν 55 

Βλαχερνῶν κείμενος ἐν εἰρήνῃ τ. --- ΤΤαύλου μοναχοῦ roO ὑποτακτικοῦ. — 2 (Πρίσκου, Μαρτύρου καὶ 

Νικολάου). --- Τὰ ἐγκαίνια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Κουράτορος (Dec. 85). — Mb: 1. 8. — 

ΤΠαύλου μοναχοῦ τοῦ ὑποτακτικοῦ, Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν οὗτος ἐν τοῖς κατὰ κόσμον οὔτε περί- 

! om. Ba. — ? ἔμβαλλον Ba. — ? διασώσαντα Ba, 

f 

t. 99. 
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2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ᾿ἁγίων μαρτύ- ἡμῶν Ἰωάννου, ἐπισκόπου Κολωνείας τοῦ fjov- 

puv,t Πρίσκου, Μαρτίνου καὶ Νικολάου. χαστοῦ rfjg λαύρας τοῦ ἁγίου Σάβα. ^Oc ἦν ἐπὶ 

Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις πλησίον τοῦ τείχους τῆς βασιλείας Μαρκιανόθ΄ ὥρμητο δὲ &x Νικοπό- 

τῶν Βλαχερνῶν. λεως τῆς Ἀρμενίας, περιφανῶν γονέων υἱὸς γεζο- 

5 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος - νὼς Ἐγκρατίου καὶ Εὐφυΐας προσαγορευομένων. 

᾿Αθηνοδώρου, Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ Μετὰ οὖν τὴν τελευτὴν vüv τεννητόρων αὐτοῦ, 

βασιλέως ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας ὁρμώμε- ὀκτιυκαίδεκα χρόνων ἤδη ὦν, πωλήσας τὴν τῶν 

voc, μονήρη βίον ἀρχῆθεν ἀνολαβών. Διαβληθεὶῖς γεννητόρων ὕπαρξιν καὶ τοῖς πτωχοῖς ἐπιδοὺς τὸν 

δὲ παρέστη Ἐλευσίῳ τῷ ἄρχοντι καὶ τὸν Χριστὸν μονήρη βίον ἠσπάσατο᾽ καὶ διὰ τὸ ὑπερβάλλον 

10 ὁμολογήσας, τείνεται μέσον δύο στύλων καὶ τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς παρὰ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σεβα- 

λαμπάσι καταφλέγεται κατὰ πάντων τῶν τοῦ στείας προεχειρίσθη ἐπίσκοπος ἐν Κολωνείᾳ, “τοῦ 

σώματος μερῶν" καὶ βώλοις σιδηροῖς πυρωθεῖσι ταύτης προέδρου τὸν βίον ἀπολιπόντος. Ἔρωτι 

τὰς μασχάλας αὐτοῦ διακαίεται καὶ τοῖς μυκτῆρσιν δὲ τῆς ἡσυχίας τὴν μὲν ἐπισκοπὴν μετὰ δέκατον 

ὀγκίνους εἰσδέχεται καὶ ἐν χαλκῷ τάπητι mupu- . ἔτος κατέλιπε, τὰ δὲ Ἱεροσόλυμα καταλαβών, 

15 θέντι. ἁπλοῦται, ὃν παραδόξως ἐκ θέρμης μετέβα- ἐπιφανέντος αὐτῷ ἀστέρος καὶ ὁδηγοῦντος, παρε- 

λεν εἰς ψυχρότητα᾽ καὶ αὖθις ἐν χαλκῷ πυρωθέντι γένετο εἰς τὴν λαύραν τοῦ ἁγίου Σάβα. Ὑπο- 

ταύρῳ βάλλεται καὶ ἐκ πολλῶν ἑτέρων βασάνων δεχθεὶς οὖν παρὰ τοῦ ᾿θεοφόρου τούτου !, πάσας 

δι’ ἐπιστασίας ἀγγέλων λυτροῦται" ὅθεν καὶ ἐπι- τὰς ἐν τῇ λαύρᾳ ὑπηρεσίας καὶ διακονίας διήνυσε 

σπᾶται πρὸς τὴν πίστιν ἄνδρας πεντήκοντα καὶ [ διὰ τὸ ἀγνοεῖσθαι ὅστις ἦν. ᾿Επεὶ δὲ αὐτὸν τῆς 

0 αὖθις τριάκοντα. Ἐπεὶ δὲ τὴν διὰ ξίφους ἀπόφα- ἱερωσύνης ἄξιον ὃ ὅσιος ἔκρινεν, προσήγαγεν 

σιν ἐδέξατο, ὁ μέλλων τοῦτον τέμνειν παρείθη καὶ αὐτὸν Ἠλίᾳ τῷ πατριάρχῃ. Ἱεροσολύμων" ὅθεν 

ὡσεὶ νεκρὸς κατέπεσε, τῆς χειρὸς αὐτοῦ σὺν τῷὀ ἀνατκασθεὶς ὁ Ἰωάννης λέγει τὰ κατ᾽ αὐτὸν καὶ 

Είφει ἀπὸ τοῦ ὥμου πεσούσης καὶ μηδαμῶς αὐτῷ συγχωρεῖται ἐφ᾽ ἡσυχίας λοιπὸν τὸν βίον διάγειν. 

ἑτέρου προσεγγίσαι τολμήσαντος, αὐτὸς ὁ ἅτιος᾽ Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ ἤρθη δι᾿ ἀσκήσεις" καὶ ἡσυχίας 

25 εὐξάμενος τὸ πνεῦμα παρέδωκε. πρὸς ὕψος ἀρετῆς, ὡς ἐν ὁδοιπορίᾳ τινὶ ὀκλά- 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς σαντα αὐτὸν ἀρθῆναι ἄφνω καὶ εὑρεθῆναι ἐν τῷ 

2. — ! Sa, τοῦ ἁγίου μάρτυρος S. 

4, — τ πατρὸς add. Sa. — 3 καὶ πολιτείας add. 5, sed expunait. 

δοξος  γέτονεν οὔτε πάλιν πένης, ἀλλὰ τῶν γονέων αὐτοῦ αὐτάρκως πρὸς τὴν χρείαν ἐχόντων 

30 ἐδιδάσκετο τὰ ἱερὰ ? γράμματα. Εἰς ἡλικίαν δὲ αὐτῷ ἐλάσαντι ἔδοξε συμφέρον τὸν κόσμον καταλιπεῖν 

καὶ εἰς ἕν τῶν εὐαγῶν σεμνείων τῆς ἰδίας πόλεως ὃ εἰσελθεῖν. Καὶ ἀμφιασάμενος τὸ ἅγιον ὁ σχῆμα, 

ἠγωνίζετο πάσας τὰς ἀρετὰς μετελθεῖν. Καὶ τοσοῦτον ὑπερηκόντισε πάντας τοὺς ἐν ἐκείνῳ τῷ σεμνείῳ, 

δοχεῖον τῶν ἀρετῶν γενόμενος, ὡς καὶ ἑτέρας ἐργασίας κρυπτὰς καὶ ? μεγάλας καὶ φοβερὰς προσλα- 

βέσθαι, ὡς παρακατιὼν ὁ λόγος δηλώσει δ, ἸΤοτὲ γὰρ αὐτοῦ μεθ᾽ ἑτέρων ἀδελφῶν πίσσαν ἐν χαλκείῳ 

35 διαλύσαντος ἴ, καὶ ταύτης εἰς ὕψος ἀρθείσης ἐν τῷ κοχλάζειν ἐκχεομένης, ὁρῶν ὁ ΤΤαῦλος τὴν τῆς δι 

πίσσης ἀπώλειαν, οὐδὲ γὰρ " παρέκειτο ξυλάριον ἢ ἕτερόν τι ἐπιτήδειον πρὸς τὸ ἀναταραχθῆναι " τὸν 

βρασμόν, τὴν χεῖρα χαλάσας γυμνὴν !* εἰς τὸ χαλκεῖον 1: καὶ τὴν πίσσαν εὐφυῶς ἀναταράξας xoi '? 

καχλάζουσαν καταπαύσας, éfrpoy s σῶαν καὶ ἀβλαβῆ, μήτε τὴν ὄψιν μολύνας, μήτε τῆς χειρὸς ἢ τοῦ 

βραχίονος προσλαβομένων τι τὸ σύνολον. Toüro-oi σὺν αὐτῷ ἀδελφοὶ θεασάμενοι ἐξέστησαν. Καὶ οἱ 

40 μὲν τῶν ἀδελφιῶν ὡς ἕνα τῶν θεοφόρων ἐλογίζοντο τοῦτον 13 καὶ ἐτίμων, οἱ [6 δὲ παντελῶς ἠπίστουν. 

Ἐκεῖνος δὲ τῆν καὶ σποδὸν καὶ ὀδωδότα κύνα ἑαυτὸν ἀπεκάλει 15, Καὶ dic ταῦτα ἔλεγεν, ἀπεστάλη εἰς 

διακονίαν ἐπὶ χρόνον τινά. Τότε ὁ προεστὼς τοὺς εὐλαβεστέρους τῶν ἀδελφῶν συλλέξας 15, εὐχὴν 

ἐπιτεταμένην 17 σὺν σκληραγωγίᾳ πολλῇ ἐπὶ ῥηταῖς ἡμέραις ἐποιοῦντο περὶ τοῦ μοναχοῦ Παύλου, 

λέγοντες οὑτωσί" « Κύριε, εἰ ἄξιοί ἐσμεν, δεῖξον ἡμῖν 18 χωρητὸν ἰδεῖν τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τ]αῦλον, ἄρα 

45 » eig ποῖα μέτρα ἔφθασε xol ποῦ κατετάτη.» Ὃ δὲ τὸ θέλημα τῶν φοβουμένων 1" ποιῶν Θεὸς Ὁ 

ῴκονόμησε μιᾷ τῶν νυκτῶν ἀφυπνώσαντας τοὺς ἀδελφοὺς 3: νεύσει Θεοῦ ἁρπαγέντας εὑρεθῆναι 33 εἰς 

παράδεισον ποικίλον καὶ πάντερπνον 38, τοσαύτης ἐμφορηθέντα εὐωδίας καὶ τέρψεως Óonc?* οὐδὲ 

εὑρεῖν 535 δυνατόν, Ἐκπληττομένων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τούτῳ θεάματι 8, ἔδοξε καὶ τὸν μοναχὸν * 

αὐτοῖς φανῆναι ΤΤαῦλον, προσπεσόντα καὶ πάντας ἀσπασάμενον ?*. "Qc δὲ καὶ ἐπυνθάνοντο 38. μαθεῖν 

θέλοντες 59 τί τὸ ὁρώμενον, ἤκουον τοῦ ΤΙαύλου 89 μετὰ πολλῆς ταπεινώσεως λέγοντος 5" « Ὁ μὲν 

» παράδεισος τοῦ Θεοῦ ἐστιν, di 53 ἀδελφοί, καὶ δι᾿ ἡμᾶς οὗτος γέγονεν. Ὅτι δὲ δι’ ἐμὲ διὰ τῆς πρὸς 

» Θεὸν ἐντεύξεως ἠθελήσατε ἕως τῶν ὧδε ἀφικέσθαι, πάρειμι καὶ αὐτός". πλὴν ἀδεῶς λάβετε ἐξ αὐτοῦ 

g 

» ἕκαστος, ὅπερ ὡς ὑπερέχον τῶν ἄλλων δοκεῖ koi ὡς éperóv, καὶ πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ" ἕτερον δὲ ἐν τῇ 

» διακονίᾳ τῇ ἀνατεθείσῃ uoi?! ἐξαποστείλατε" ἐμὲ τὰρ οὐκέτι θεάσεσθε. » Οἵ δὲ τὸν ΤΤαῦλον κατασπα- 
| : 

5 ; " 2 ] " M iznA ΑΝ κα PIN " A 5 τ περιφανὴς Mv. — ? ἐν αὐταρκείᾳ βιούντων τὰ ἱερὰ ἐδιδάσκετο My. — ὃ πόλεως τῆς ἰδίας Mv. — * καὶ ἀγγελικὸν add. 
Mv. — 5 κρυπτὰς καὶ om. Mv. — 9 (ὡς - δηλώσει) om. Mv. — * διαλύσαντες Mb. — 8 ὡς οὐδὲν My, — " ταραχθῆναι 
My, — 16 γυμνώσας Mv. — !! ἐχάλασε add. Mv, — 13 διαταράξας καὶ εὐφυῶς Mv. — 15. τούτων Mb, om. Mv. — * τῶν. 

ἣν. — 29 ἐκάλει My. — 19 συλλεξάμενος Mv. — !' ἐπιτελουμένην Mv, — 15 (el v) δεῖξον ἡιῖν κύριε xa8dic ἐστι 

. Xv. — 55 αὐτὸν add. Mv. — ?? κύριος Mv, — 3: τοὺς ἀδελφοὺς ἀφ, Mv. — i, My. — 38 καὶ add. Mv. — ?* 600v Mv. — 
€0 3" εἰπεῖν Mv. — 36 θεάματι τούτῳ Mv. — ?* ἀσπαζύμενον Mv. — ?* ἐπυνθάνετο Mb, ἐπυνθάνοντος Mv: — ?? θέλοντι Mh, 

θέλοντος Mv. — ?? λέγοντος add. My. — ?! ἀνατεθείσῃ uot διακονίᾳ Mv. 

Dzc. 7. 

Dzc. 7. 



Dze. 7. 

Dic. 8. 

Dzc. 7. 
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κελλίῳ αὐτοῦ, τῆς ἐν μέσῳ ὁδοῦ ἐχούσης μίλια » χαρίζεται.» Ἐβλάστησεν | οὖν καὶ μετὰ τριετῆ — f. 99ν, ἑαυτούς. Τριακόσιοι δ᾽ * οὖν ὑφ᾽ ἕν ἐν Καρχηδόνι 'Κηφᾷ, Τυχικοῦ, Ἐπαφροδίτου ἢ, Καίσαρος 

Me τ AM τατος τὰ τὰς NUS RH Bb vastis cuyo Aene une, mi Ὀνησιφόρον. Toit iv Port 
νος δὲ τὸν Θεόν 5, πῶς χωρίζεται ἡ ψυχὴ ἐκ τοῦ Γέγονε δὲ. μοναχὸς ὀκτωκαιδέκατον à MEM 

- κεφολικὴν ὑπέσχον τιμωρίαν᾽ τοῖς δ᾽ ὃ ἱερεῦσι μεί- οὗτινος καὶ ὁ ἅγιος Παῦλος μέμνηται, ἐπίσκοπος 

σώματος, ἐν ἐκστάσει γέγονε καὶ εἶδεν ἄνδρα τινὰ ἡλικίας χρό ; s x T: "Is . Zovag xoi φοβερὰς τὰς τιμωρίας ἐπενόουν. Δύο Κολοφῶνος ἐγένετο: Ὃ δὲ ᾿Ἀπολλώς, οὔτινος καὶ 

NET ; 22 LA IRR N P ἡλικίας χρόνον, ἐπίσκοπος δὲ. ὄγδοον ἤδη καὶ p γὰρ ἐξ αὐτῶν κατέπρισαν, ἑξήκοντα δὲ τοὺς λογιω- αὐτοῦ ὃ αὐτὸς ἀπόστολος μέμνηται ἐν τῇ πρὸς 

M etn n T M τον VS γάρθηκις εἰκοστόν" καὶ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ. διέπρεψεν ἔτη τάτους ἐγλωσσοτόμησαν ἐξ αὐτῶν τῶν xiovíbuv: Κορινθίους πρώτῃ ἐπιστολῇ, ἐπίσκοπος Καισα- 

epe ὦ τ μῶλον τρῶν ἀκ δες κὰ δι αὶ Paseo aware ἐν πέση ti P meris Qu Tunis disini. 
ἀφιέντα καὶ ταύτην ὑπ᾽ αὐτῶν ᾿ἀναλαμβανομένην. ἕξ Ἱ, καὶ ἐν ἡσυχίᾳ ἐν Peenoa ἄκοντα ócró, ὡς τὴν τοῦ Θεοῦ μεγίστην ἐν αὐτοῖς θαυματουργίαν ἀπόστολος μέμνηται, δεύτερος ἐπίσκοπος μετὰ 

Καὶ μετὰ τὴν ὅρασιν ἀπελθὼν ἐν τῷ ναῷ, εὗρε τὸ AUN , " n ap uM un s ἐκήρυττον, ἄνευ γλώττης ἀπταίστως τε καὶ τρανῶς Σωσθένην Κολοφῶνος éyévero. Ὁ δὲ Ἐπαφρόδι- 

ἄνδρα. τελειωθέντα, Οὗτό ; ibo P τὴν eva τὸν σύμπαντα Xpovov τῆς αὐτοῦ βιοτῆς em 10 10 τὰ λεγόμενα διαρθροῦντες, ὡς καταπλήττεσθαι τος, οὗτινος καὶ αὐτοῦ ὁ αὐτὸς ἀπόστολος μέμνη- 

σπέρμα ὃ w vi u M teur ἰσχάδος λαβὸν CROTON τέσσαρα, Ev δὲ βαθυτάτῳ Tas. Κατας * τοὺς ὁρῶντας kai ἀκούοντας τούτων᾽ ἐξ ὧν εἷς τις ται, ἐπίσκοπος ᾿Αδράκης ἐγένετο. Ὁ δὲ Καῖσαρ, οὗ 

mM 1 "s ^x ii : ? ΡΡ we καὶ στὰς καὶ τοῦ τόνου μὴ καθυφεὶς ἀλλὰ νεανικῶς μετὰ τὴν χάριν τῆς ἐν Χριστῷ ὁμολογίας ὀλισθή- καὶ αὐτοῦ ὁ αὐτὸς ὃ ἀπόστολος μέμνηται, ἐπίσκο- 

τοῖς ἰδίοις εἶπε φοιτηταῖς ὅτι: « Ἐὰν τοῦτο ῥιζω- τοὺς κατ᾽ ἄσκησιν ὃ ἀγῶνας διεξιὼν. πρὸς Κύριον σας εἰς σαρκικὴν ἁμαρτίαν τὴν θείαν χάριν ἀπο- πος Κορώνης τέγονε 1: Οὗτοι πάντες καλῶς πολι 

» θὲν βλαστήσῃ καὶ ἐμοὶ ὁ Θεὸς τὴν βασιλείαν ὁ ἐξεδήμησε. 
στῆναι πεποίηκεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, Tli τούτων πολλοὶ τευσάμενοι ναὶ ὁσίως ποιμάναντες καὶ κυβερνή- 

. . 15 συγγραφεῖς καὶ ἱστορικοὶ διηγήσαντο. Ἀλλὰ τοῦτα σαντες τὰς λαχούσας αὐτοῖς ἐκκλησίας καὶ τὸν 

MHNI T9 AYTQ H'. 15 μὲν ὑπὸ Βανδούλων ἐν Ἀφρικῇ τοῖς ὁμοούσιον τῷ λαὸν καὶ πολλοὺς πειρασμοὺς καὶ βασάνους ὑπο- 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παταπίου μέγαν κατὰ τῶν ὀρθοδόξων κινῆσαι, τοιοῦτον Πατρὶ τὸν Θεὸν λόγον ὁμολογοῦσι 10 χριστιανοῖς μείναντες ὑπὲρ Χριστοῦ, παρὰ τῶν εἰδωλολατρῶν 

τοῦ ἐρημοπολίτου. Οὗτος ἦν ἐκ Θηβῶν τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἀνερρίπισαν, ὡς ὑπερβῆναι καὶ τοὺς κατὰ ἐτολμήθη. Ἐν δὲ τῇ πρεοβυτέρᾳ Ῥώμῃ κατὰ τὸν ἐτελειώθησαν, παραδόντες τὰς ψυχὰς αὐτῶν τῷ 

Αἴγυπτον ὁρμώμενος τὸν μονήρη δὲ βίον ἑλόμενος τοὺς ὃ χρόνους Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ αὐτὸν 1: καιρὸν Σούνηλδις 7 h γαμετὴ τοῦ τὴν Κυρίῳ, ὑπὲρ ov προθύμως ἐσφάγησαν, . 

Koi πολλοὺς χρόνους ἐν τῇ ἐρήμῳ ἀσκήσας, εἶτα κινηθέντας. "Ex πασῶν γὰρ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ : 30 Ῥώμην 1? κατέχοντας Ρητὸς Οδοάκρου, τὰ ὅμοια - bi Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐλθών, πλεῖστα εἰργάσατο πόλεων, δεκαπέντε τυτχανουσῶν, πάντας τοὺς 90 4 : περὶ τὴν πίστιν νοσοῦσα, μίαν τινὰ τῶν πολιτίδων ἡμῶν Σωφρονίου ἐπισκόπου Κύπρου. Οὗτος 

θαύματα, τυφλοὺς ὀμματιίύσας καὶ ὑδεριῶντας ' ἱερεῖς ἐκδιυιχθῆναι προστάττει, πρότερον τῶν τῆς 4j γυναῖκά τινος τῶν μεγιστάνων τὰ ἠνάγκαζε τὸ τῶν γέγονεν ἀπὸ τῆς Κύπρου τῆς μεγάλης νήσου, χρι- 

διὰ χρίσεως ἐλαίου ἁγίου ἰασάμενος καὶ δαίμονας ἐκκλησίας ἱερῶν τε καὶ ἐπίπλων ἀφαιρεθέντων " Ἀρειανῶν ἀναβαπτισθῆναι βάπτισμα, Ὡς δὲ πεῖσαι στιανῶν καὶ M τονέων υἱός. "v bé δι 

ἀπελάσας καὶ καρκῖνον ἀπὸ μαστοῦ τυναικὸς ἔπειτα μίαν ἐκκλησίαν οἱ ὀρθόδοξοι καταλαβόντες 3 οὐκ εἶχέν, Καὶ ἀκοῦσαν ui τὸ ὕδωρ ὑπὸ τοῦ ἐπι, ὐφνὶαν πολυμαθής d avetveus ἐπιμελῶς τὴν 

θεραπεύσας ἢ ἐκριζώσας καὶ ἀφανίσας, --- σκώληξ τὴν μυστικὴν ἐκεῖσε λειτουργίαν ἐπετέλουν ὁ. “Ὅπερ 88. σκόπου Μεδιολάνων βαπτισθῆναι εἰσηταγεν" n δέ, avtov τραφὴν καὶ μελετήσας τὰ λόγια Κυρίου 

γὰρ ὁ καρκῖνός ἐστιν διαβιβρώσκων ἔνθα δὴ xol? γνόντες oi βάρβαροι περιέσχον ταύτην καὶ ξύλα Ὁ ὡς ἀνῆλθεν ἐκ 15 τῆς κολυμβήθρας, ὀβολοὺς üri- νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Τοσοῦτον δὲ γέτονεν ἐνάρετος 

ὑπάρχοι 3 — ἐν εἰρήνῃ τῷ Κυρίῳ τὸ ἑαυτοῦ κομίσαντες καὶ λοιπὴν ὕλην ξηρὰν ἐνεγκόντες περὶ σατο παρὰ τῆς ἑαυτῆς ᾿ θεραπαινίδος δύο kot τῷ καὶ εὐλαβής, ὥστε xai μεγάλων χαρισμάτων ἀξιω- 

t 100. ἐπισκόπῳ δέδωκεν εἰποῦσα " « Ἰδοὺ ἀπέχεις σου θῆναι “Καὶ πολλὰ θαύματα ποιῆσαι διὸ καὶ μετὰ 

πορέθετο πνεῦμα. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv τῶν ἐν ᾿Αφρικῇ ὑπὸ τῶν ᾿Αρειανῶν ἀναιρε- 

θέντων. Οὗτοι οἱ ἅτιοι μάρτυρες κατὰ τοὺς καὶ- 

ροὺς Ζήνωνος ? βασιλέως Ρωμαίων ὑπῆρχον" τὴν 

δὲ τῆς ᾿Αφρικῆς ἀρχὴν “Ονώριχος 5 μετὰ τὴν τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ τελευτὴν Γιζερίχου κατεῖχεν, ἀρεια- 

νὸς ὑπάρχων. Ὃν οἱ τῆς Ἀρείου αἱρέσεωις ἐπίσκο- 

ποι Κυρίλλας τε καὶ Βηλινάνδης πείσοντες διωγμὸν 

αὐτὴν ὑφῆψαν σὺν ! πᾶσι τοῖς αἰνοῦσι τὸν Θεόν 

ὅπερ" Ὃνώριχος ἀποδεξάμενος προσέταξε τοὺς 

μὴ ἀναβαπτιζομένους τὸ ἀρειανὸν 5 βάπτισμα 

παραχρῆμα ἀναιρεῖσθαι, Καὶ ὅσοι μὲν τὰ τῶν 30 

βασανιστηρίων κολάσεων φόβητρα φέρειν οὐκ 

ἠδύναντο, φυγῇ τὴν σωτηρίαν ἐκέρδησαν, ἀπολι- 

πόντες οἴκους καὶ χώρας" ὅσοι δὲ ἐρρωμένοι πρὸς 

τὴν ὀρθόδοξον πίστιν ὑπῆρχον, προθύμως μάλα 

πρὸς τὸν διὰ τῶν κολάσεων θάνατον ἐξέδιυκαν 35 

dignus 

» τὸν μισθὸν τοῦ βαλανείου.» Ὀρτισθεῖσα οὖν ἡ 

80 Σούνηλδις παραυτίκα ὁλόκαυστον ἐποίησε ταύτην. 

Ἥς ὁ ἀνὴρ φοβηθεὶς αὐτόμολος ἧκε καὶ ἀνε- 

βαπτίσθη εἰς 156 θρησκείαν ᾿Αρείου. ᾿Ὀοχούμενος δὲ 

Ἵππῳ καὶ γενόμενός ἐν εὐκτηρίῳ πρὸ τῆς πόλεως, 

ὑπὸ σκηπτοῦ πεσόντος ἐνεπρήσθη καὶ ἐπειράθη, 

35 ὡς ἡ τοῦ Θεοῦ κρίσις δραστικωτέρα τοῦ προσκαί- 

ρου πυρὸς αὐτῷ γέγονε. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων 

θάνατον Δαμιανοῦ τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου 

Κύπρου, ὑπὸ τοῦ λαοῦ παντὸς καὶ τῶν ἐπισκόπων 

προχειρίζεται ἀρχιεπίσκοπος τῆς ἐν Κύπρῳ ἁγιω- 

τάτης ἐκκλησίας. ἸΤαραλαβὼν δὲ τὴν ἐκκλησίαν, 

ἐγένετο πενήτων χορηγός, ὀρφανῶν βοηθός, 

χηρῶν προστάτης, καταπονουμένων λυτρωτής, 

γυμνῶν σκέπη. Οὕτῳ δὲ βιώσας καὶ Θεῷ ἀρέσας 

ἐν πᾶσιν, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη - 

5. Καὶ τὰ ἐγκαίνια, τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας 

— 3 ἰδεῖν add. Sa, — * corr. Sa, prius ἄρθηκι, —* σπέρμα λαβιὼν Sa. — δ αὐτοῦ add. Sa. — * (ὡς - ξξ) om. Sa. — 8 à r ". ^ n ^ 4 2 n n 

τὴν ἐόκησιν Ba. ' 2 p P (ὡς - 8E) a. κατὰ £400. ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα | XwcO0évouc, Ἀπολλῶ 1, Θεοτόκου ἐν τοῖς Κουράτορος. 

1. — ῦ Sa, ὑδεριῶντα S. — ? om. Sa. --- " ὑπάρχει 8a. B i 

8. — ? 8a. Ζωήνου S. — ? Ὀνόριχος et deinceps, S, 8a. — 9 «in, Sa, — ὁ ἐπιτέλουν Sa. — ὃ τοῦτο Sa, — τὸ τῷ - EI 

νὸν Ba. ? "m : τὸ δα, τὸ τὸ dvópass | MHNI TQ AYTO θ΄. 
] 

. 

σόμενοι καὶ λαβόντες ὁ μὲν ἄνθος, ἕτερος 33 κλάδον, ἄλλος φύλλα τερπνότατα καὶ 55 ἕτερος ὅ5 βοτάνας, 

ἐξήεσαν. Καὶ τὸν ὕπνον ἅπαντες ὁμοῦ ὀποτιναξάμενοι κεὶ εἰς ἕν συνελθόντες, τὰ ὁραθέντα 5: διητοῦντο 

εὐφραινόμενοι καὶ δοξάζοντες τὸν Θεόν. Ὃ μὲν τΤὰρ ὑπεδείκνυεν τοῖς λοιποῖς ?*, ὅπερ ἐκεῖθεν ἔλαβεν. 'o 

δὲ ἔλεγε μὲν 85 εἰληφέναι τόδε, ἐδείκνυε δὲ οὐδέν. Ἕτερος δὲ διεβεβαιοῦτο ἐφ᾽ ἱκανὸν τὴν εὐωδίαν 

42 1. Ἡ σύλληψις τῆς ἁγίας Ἄννης 1 μητρὸς τῆς 

Θεδτόκου, Ὁ κύριος ἡμῶν καὶ Θεὸς θέλων ἑτοιμά- 

σαι ἑαυτῷ 3 ναὸν ἔμψυχον καὶ οἶκον ἅγιον εἰς 

κατόικίαν ἑαυτοῦ, τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἀπέστειλε 

add. Sa. 

πρὸς τοὺς δικαίους Ἰωακεὶμ καὶ Ἄνναν, ἐξ ὧν ἠθέ- 

λησε προελθεῖν τὴν κατὰ σάρκα μητέρα αὐτοῦ. Καὶ 

προεμήνυσε τὴν σύλληψιν τῆς ἀγόνου καὶ στείρας, 

ἵνα βεβαιώσῃ τῆς παρθένου τὴν γέννησιν" ὅθεν 

— "om, 88. --- 3 δὲ Sa. — 9 λογιωτέρους Sa. — 19 (τοῖς - ὁμολοτοῦσι) om. Sa. — !! corr. supra lin. Sa, — !? Σούνιλδις. 

45 Ba, Σάνηλδις 88, ei. deinceps. — 15 χώραν Sa. — ** μεγίστων. 88; — 15 ἀπὸ Sa. — 16 ἑαυτοῦ Sa. -— 11 om. Sa, — 18 τὴν 

φέρειν. ἐν τοῖς ῥισίν, οὗπερ αὐτοχείρως ἐκεῖθεν ἐδράξατο, εἰ καὶ μηδὲν ἐπεφέρετο, Ὃ δὲ μωκάριος 45 

ΤΤαῦλὸς ἐκεῖθεν ἀπαναστὰς ἐν fj δηλονότι διακονίᾳ ἀποσταλεὶς προσήδρευε, πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα dixero. 

Καὶ τοὺς ἐκεῖσε τόπους καταλαβὼν καὶ προσευξύμενος, εἰς Κύπρον ἀφίκετο καὶ 99 ἐν ὄρει ὑψηλῷ: τῆς 

νήσου χῤόνους ? διατελέσας, ὡς 85 οὐκ ὀλίτοι πρὸς αὐτὸν συνέρρεον ?* τῆς φήμης παντουχόθεν 99 

8.-- τ᾿ Ἀπολῶ S, — ξ' Ἐπαφροδήτου S.— ὃ om. Sa. — * ἐγένετο Sa. 

4. — ! πολλυμαθὴς S. . 

1. — 1 τῆς add. Sà supra lin. — ὃ ἐν αὐτῶ 58, --- ὃ ἀποστέλλει Sa. 

διαδραμούσης, κἀκεῖθεν *! ἀνεχώρησε. Καὶ πρὸς τὰ τῷ Βυζαντίῳ παρακείμενα μέρὴ παραγενόμενος κἀν - 

' so Κολωνείας (Dec. 72). — Db : 1. — Ἰωάννου."-- F : 1.2, — Fe : 1.9.— B: ᾿Αθηνοδώρου (Dec. 73. — 

Ba&:1(-— S, des.: τὸ bé τίμιον αὐτοῦ λείψανον κατετέθη ἐν Κωνσταντινουπόλε!). --- Ἰωάννου ἐπισκόπου 

Κολωνείας (— S, Dec. 74). — Bb : ᾿Αθηνοδώρου. --- T : 1. — L:1,—Q: 1. --- Ἰωάννου. — € : mutil. : 

Ἰωάννου. — 4 8. — Ca : Ἰωάννου. --- 4. 8. --- Cb : Ἰωάννου. --- 8, — Qe: Ἰωάννου. --- 4 8, — Gd: 

τούτοις τῷ Θεῷ € εὐαρεστήσας, φωνῆς ἐκεῖθεν ἀξιοῦται, ὡς ὁ θεόπτης P πάλαι Μωυσῆς" « ᾿Ανάβηθι, 50 

» πρὸς "! τὸ ὄρος, Ταύλε3ο, λεγούσης 3", καὶ τελεύτα. » Εἰς ἕν τοίνυν τῶν ὑψηλῶν ὀρέων ἀνελθὼν 

ἐτχωρίως Tlopqropía ὀνομαζόμενον, τῷ Θεῷ προσεκύνησε" καὶ μικρὸν ἐν τούτῳ ἐπιβιοὺς ἐκοιμήθη 

ἐν εἰρήνη *. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2. 3. 4 — Sb : |. — Ἰωάννου ἐπισκόπου Κολωνείας (Dec. 15). — Ἰωάννου. -- 4.8. — M : deest, — Mv : 1.3.4 — Mb : 1. 8. 2. 4 — Ἰωάννου συνασκητοῦ τοῦ μεγάλου 

H : Ἰωάννου ἐπισκόπου Κολωνείας. — 4. 5, — P : Τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν καὶ ἐπισκόπων Ἰωάννου ὅδ 55 Σάβα (Dec. 72). — Τῆς προφήτιδος Ἄννης, — Mr : 1. 

τενομένου Κολωνείας καὶ (4) Σωφρονίου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου. --- 5. — 88: 1 : Ἰωάννου ἐπισκόπου SYNAXARIA SELECTA. Sa:1.9.-— 8b 1. 9. --- H : 1. 8. 4 --- Παταπίου (Dec. 8). — P: 1. — 

G6 MEM. ἔτεροι Mv, — Ἡ τὰ bpaBévie om, Mv, τ 9 τοῖς ἄλλοις ὑπεδείκνυεν My. — ὅδ ont. Ms. — ὃ: πολλοὺς Παταπίου, --- 4, — Da : 1 (— F). 2 (— Ba). — Db: 1.2.— Ἐτ1 : Ταύτην τὴν ἡμέραν πανηγυρίζομεν 

ΚΟ dx ἢ “Δ Mv - » διαδοθείσης καὶ add, Mv, — 9 ἐκεῖθεν My, — 9 τῷ Θεῷ nui, Mv, — fh θεύπέσιος My, — ὡς ἀνάμνησιν ἔχουσαν τῶν ὑπ᾽ ἀγγέλου δοθέντων χρησμῶν, τὴν ἁγίαν σύλληψιν εδαγγελισαμένου τῆς 

λὲ εἰς Ms, πο αὶ κυρίῳ Mv. ἁγνῆς θεομήτορος. Οὗς ἔργα ποιῶν ὁ ἐκ τοῦ μηδενὸς ὑποστήσας τὰ πάντα Θεὸς διήγειρε τὴν στειρεύ- 
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συνελήφθη. ἡ ἁγία παρθένος“ καὶ ἐγεννήθη οὐχ, 

ὡς λέγουσί τινες, ὅτι ἑπτὰ μηνῶν ἢ ὅτι " χωρὶς 

ἀνδρός, ἀλλὰ τελείων ἐννέα μηνῶν καὶ ἐξ ἐπαγ- 

γελίας μέν, ἐκ συναφείας δὲ ἀνδρός. Μόνος γὰρ ó 

κύριος ἡμῶν καὶ Θεὸς Ἰησοῦς Χριστὸς ἄνευ 

ἀνδρὸς καὶ χωρὶς συναφείας καὶ σπορᾶς ἐτεννήθη 

ἐκ τῆς ἁγίας ἀειπαρθένου, ἀπορρήτως καὶ ἀνερμη- 

νεύτως, ὡς οἷδεν ἐκεῖνος μόνος“ καὶ τέλειος ὑπάρ- 

χων Θεός, πάντα αὐτοῦ τῆς κατὰ σάρκα οἰκονο- 

μίας τέλεια προσελάβετο, καθὼς ᾿καὶ τὴν τῶν 

ἀνθρώπων φύσιν ἐδημιούργησε koi? ἔπλασε τὸ 

κατ᾽ ἀρχάς. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ 

σεβασμίῳ αὐτῆς οἴκῳ τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρα- 

τείοις", πλησίον τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Στεφάνου τοῦ νεολαμποῦς, τοῦ ἐν τῷ 

ἁγίῳ ᾿Αντίπᾳ κειμένου. Οὗτος ὁ ἀρτιφανὴς ἀστὴρ 

ὑπῆρχεν Κωνσταντινουπόλεως γέννημά Te καὶ 

θρέμμα, πατέρες δὲ αὐτῷ Ζαχαρίας καὶ Θεοφανὼ 

πάσῃ ἀρετῇ καὶ συνέσει κοσμούμενοι 5 καὶ τὰς 

οἰκήσεις ποιούμενοι ἐν τῇ τοποθεσίᾳ τοῦ Ζεύγμα- 

Toc?, οὐ μακρὰν τοῦ ναοῦ τοῦ θείου πρωτομάρτυ- 

ρος καὶ ἀρχιδιακόνου Στεφάνου. Τοῦτον fj μήτηρ 

ἐγκυμονοῦσα παντοίας τροφῆς παχυτέρας ἀπεί- 

χετο, ἄρτῳ καὶ λαχάνοις καὶ ὕδατι ἀρκουμένη μέχρι 

τοῦ τοκετοῦ. Τεχθέντος δὲ τοῦ παιδὸς σταυρὸς 

φωτοειδὴς καὶ ὑπέρκαλος ἐν τοῖς στέρνοις αὐτοῦ 

ὡράθη’ ὅπερ σημεῖον μέγιστον τῆς εἰς ὕστερον 

αὐτῷ τενομένης τοῦ βίου  σταυρώσεως δέδεικται. 

Ἐπεὶ δὲ σπαρτάνοις ἐνειλήθη ὁ παῖς, ἀνάγκη ἦν 

καὶ μαζὸν αὐτὸν ἕλκειν’ καὶ εἴ γε τῇ μητρὶ δαψι- 

λεστέρας τροφῆς ἐμφορηθῆναι ἔδοξεν, οὐδ᾽ ὅλως 

ἥπτετο τῶν μαστῶν, πολλάκις καὶ διὰ δύο καὶ 

τριῶν ἡμερῶν, εἰ τοῦτο συνέβη" καὶ λοιπὸν ἡ τοῦ 

παιδὸς τροφὴ τῆς μητρὸς ἦν ἐγκράτειὰά - ἐντεῦθεν 

ἔκπληξις ὁμοῦ καὶ θλίψις εἶχε τοὺς φίλους καὶ 

συττενεῖς. Εἶτα βαπτίζεται, ἀπολύεται τῶν σπαρ- 

γάνων, ἀποταλακτίζεται, κατὰ λόγον αὐξάνει καὶ 

εἰς τὴν διατριβὴν τῶν γραμμάτων ἐκπέμπεται" ἃ 

καὶ προθύμως μετήρχετο καὶ ἦν τοῖς τονεῦσιν 

ὑποτασσόμενος. Ἐπεὶ δὲ ἐκ ποδιῶὼν ὁ θεομισὴς 

ἐγένετο Θεόφιλος καὶ παραυτίκα ἐπὶ τὸν τῆς 

ἀρχιερωσύνης θρόνον ψήφῳ θείᾳ ὁ ἐν ἁγίοις 

Μεθόδιος ἀνάγεται, καὶ ὁ τίμιος Ζαχαρίας ó τοῦδε 

πατὴρ ὕπ᾽ αὐτοῦ χειροτονεῖται πρεσβύτερος καὶ 

τῷ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας καταλέγεται κλήρῳ. 

Τότε δὴ καὶ ὁ θεῖος Στέφανος κείρεται τὴν κόμην 

τῆς κεφαλῆς, καὶ αὐτὸς 5 κληρικὸς καθίσταται καὶ 

τῷ πατρὶ ἀκολουθεῖ εἰς τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν 

ἐνδελεχῶς ἀπιόντι" τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ δὲ ἔτει τῆς 

τοῦ παιδὸς ἡλικίας ὁ πατὴρ τὸν βίον καταλιμπάνει.. 

Αὐτὸς δὲ ἐν [ τῷ εὐκτηρίῳ τοῦ ἁγίου καὶ κορυ- 

φαίου δ ἸΤέτρου ἐγκλείσας ἑαυτὸν ἀπρόϊτος ἣν 

ἐκεῖσε διατελῶν προσευχόμενος καὶ λαχάνοις 

μόνοις ἀρκούμενος. Ἐν τούτοις αὐτοῦ moMTEUO: 

μένου, μιᾷ τῶν νυκτῶν ἐπιφαίνεται αὐτῷ ὁ τοῦ 

Κυρίου ἀπόστολος Πέτρος καί φησιν" « Εἰρήνη 

» σοι, τέκνον, καλή σου τῆς προθυμίας ἡ ἀρχή. Ὁ 

» Κύριος ἐνδυναμώσει σε.» Οὕτως * ἐπὶ τρισὶν 

ἔτεσι προσκαρτερήσας, καθορᾷ τὸν θεῖον καὶ iepo- 

μάρτυρα ᾿Αντίπαν αὐτῷ λέγοντα 8: « Εἰρήνη σοι, 

» τέκνον, ψάλλε uot καὶ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω. » 

Ἔκτοτε δὲ ἐπέτεινεν ἑαυτὸν ἐπὶ πλεῖον " τῇ προσ- 

εὐχῇ καὶ νηστείᾳ, ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος ἢ δὶς τοῦ 

10 

15 

λαχάνου μετέχων κράμβη δὲ ἦν ἄνευ ὅλατος " 

οὕτως ἑαυτὸν καθαγνίσας, τῆς τοῦ πρεσβυτέρου 

τιμῆς ἀξιοῦται, πλεῖστα ἐργασάμενος θαύματα. Τῷ 

δὲ διιδεκάτῳ ἔτει τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως βασι- 

λέως Βασιλείου καὶ σαρακοστῷ ?? τῆς ἡλικίας τοῦ 

ὁσίου, σεισμὸς μέγιστος γέγονεν. Ἐξ οὗ τοῦ 

ναοῦ !! τρῦ ἁγίου Ἀντίπα πανταχόσε διαρραγέντος, 

ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν ὁ ὅσιος !? καὶ εἰσῆλθεν ἔν τινι 

λάκκῳ ταφοειδεῖ, ἐν ᾧ προσκαρτερήσας χρόνους 

δώδεκα, διεφθάρησαν oi τρίχες τῆς κεφαλῆς καὶ 

τοῦ πώγωνος αὐτοῦ καὶ οἱ ὀδόντες ἐχαυνώθησαν, 

καὶ σχεδὸν ὅλον τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου κατελύθη 18» 

πάνυ τὰρ ἦν ὁ τόπος ὑπὸ πολλῆς νοτίδος πολιορ - 

κούμενος !*. Καὶ ἀναγκασθεὶς ἐξῆλθε τοῦ λάκκου 

ὅλος νενεκρωμένος καὶ ὑπεράνω σανίδας 15 κατα- 

στρώσας καὶ τρίχινον ὑποθεὶς σάκκον, ἀνέκλινεν 

ἑαυτὸν ἄνωθεν τοῦ σάκκου καὶ τῶν σανίδων. Εἶτα 

τὸ ἀγγελικὸν ὑποδὺς σχῆμα, ὁπόταν ἐν ταῖς 

— 1 Mapía add. Sa. — 9 ἕως add. 8. --- ὃ ἐν ri) σεβασμιωτάτω οἴκω αὐτῆς τῶ ὄντι ἐν τοῖς εὐουράνοις πλησίον τῆς μεγά- 

λης ἐκκλησίας Sa. 
5. — τ τῷ Sa, — 5 κοσμουμένη Sa, — ὃ Ζεύματος Sa. — * τοῦ βίου γενομένης Sa. — 5 om. Sa. — δ ἀποστόλου add. 

Sa. — " obvadd. Sa. — "λέγων αὐτῷ Sa. — 9 ἐπὶ πλεῖον om. Sa. — 10 σαρακοστὸν S, τεσσαρακοστῷ Sa, — !! τοῦ ναοῦ 

om. Sa. — !* ὃ ὅσιος corr., prius ὁσίως Sa. — 1? σῶμα αὐτοῦ παρελύθη Sa. — 34 πολυουρκούμεγος Sa. — 15 σανίδος Sa. 

oucav νηδὺν εἰς καρπογονίαν καὶ τὴν ἐν ἀπαιδίᾳ τὸν βίον καταγηρῶσαν παιδοτόκον μητέρα παρα- 

δόξως ἐργάζεται, ἄξιον πέρὰς τῆς δικαίας αἰτήσεως τῶν δικαίων τοῦτο παρασχών. Ἐξ ἧς αὐτὸς ἔμελλε 

σαρκοφόρος Θεὸς προελθεῖν εἰς ἀναγέννησιν τοῦ παντός, θυγατέρα τεκεῖν τοὺς σώφρονας εὐδοκήσας 

γεννήτορας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων μεσίτριαν, τὴν πρὸ αἰώνων ἐκ πασῶν γενεῶν γενήσεσθαι προωρισμέ- 

νην τε καὶ ἐκλελεγμένην. --- 2. — Fa : 1.2. — B : 1. — Ἰωάννου (Dec. 7*). — Σωσθένους κτλ, (Dec. 89), — 

Tlaxeríov (Dec. 87). — Σωφρονίου (Dec. 85). — Βα: 1.9: X req ávov τοῦ νέου τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ "Avríng. 

Οὗτος ἦν Κωνσταντινουπόλεως γέννημα xoi θρέμμα, πατέρων Ζαχαρίου καὶ Θεοφανοῦς τὰς οἰκήσεις 

ποιουμένων ἐν τῇ τοποθεσίᾳ τοῦ Ζεύγματος, εὐλαβῶν καὶ θεοφιλῶν ... Des, : τραχὺν τῆς ἀσκήσεως 

δρόμον τὸ τριακοστὸν τῆς ὅλης αὐτοῦ Ζωῆς ἐννάτῃ τοῦ δεκεμβρίου μηνὸς κεκοίμηται. --- Bb: 1. — 

Ἰωάννου. — Σωσθένους κτλ. --- ΠΠαταπίου. --- Σωφρονίου. --- ἘΠ 1. — 1:1.2. — Q: 1. — 'Eaciov. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως" διαβληθεὶς δὲ πρὸς τὸν ἄρχοντα Καλβησιτανὸν καὶ τὸν Χριστὸν 

μὴ ἀρνησάμενος, πρῶτον μὲν δεσμεῖται χεῖρας καὶ πόδας᾽ ἔπειτα κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὀρθοῦ καὶ χερσὶ 

σιδηραῖς ξέεται. Μετὰ δὲ ταῦτα σφυραῖς σιδηραῖς τὰς κνήμας αὐτοῦ θλάττεται καὶ τῇ εἱρκτῇ ἐναπορ- 

ρίπτεται᾽ εἶτα πάλιν ἐκβληθεὶς σιδηροῖς ὄνυξι πεπυρακτωμένοις τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ κατετρήθη " καὶ αὖθις 

4 

ὅδ 

f. 101 
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δεσποτικαῖς ἑορταῖς τὴν θείαν λειτουργίαν ἐπετέ- τρίτῳ ἔτει τῆς ὅλης αὐτοῦ ζωῆς μᾶλλον δὲ νεκρώ- 

λει, ἐν τῇ ἀπολύσει ἰσχάδα μόνην ἐλάμβανε καὶ σεως τὸ “πνεῦμα αὐτοῦ εἰς χεῖρας Θεοῦ παρατί- 

ὕδατι βροχυτάτῳ τὸ στόμα αὐτοῦ περικλύζων, θεται. 

διέμενεν ἐν τούτοις ἀρκούμενος. Οὕτως ὁ μακά- 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ἀναργύρων 

5 ρῖος καὶ οὐρανοπολίτης πατὴρ ἡμῶν ἐπὶ πέντε καὶ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ. 

πεντήκοντα ἔτεσι τὸν ἐπίπονον καὶ τροχὺν τῆς 

ἀσκήσεως διηνυκὼς δρόμον, τῷ ἑβδομηκοστῷ θέου, Ναρσῆ καὶ Ἰσαάκ. 

MHNI TQ AYTQ Ι΄. 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Μηνᾶ, Ἑρμο- ταν αὐτοῦ ἔκοψεν. Ὡς δὲ εἶδε πάλιν αὐτὸν ὑγιά- 

10 γένους καὶ Εὐγτράφου. Ὁ ἅγιος μάρτυς Μηνᾶς ναντα, ἐπίστευσε καὶ αὐτός, Καὶ παρὰ μὲν τοῦ 

ἣν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ ! τοῦ βασιλέως. Ἐτένετο δὲ εἰς ἁγίου Μηνᾶ ἐβαπτίσθη, παρὰ δὲ τῶν συνελθόντων 

᾿Ἀλεξάνδρειαν ζήτησίς τινῶν πραγμάτων καὶ ἀπε- ἐπισκόπων ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος. ᾿Ακούσας δὲ 

στάλη παρὰ τοῦ βασιλέως, ἵνα! λύσῃ τὴν φίλονει- ὁ βασιλεὺς αὐτὸς ἀπελθὼν ἐτιμωρήσατο αὐτούς, 

κίαν ὡς σοφὸς καὶ ῥήτωρ. ᾿Απελθὼν οὖν elg ὁμῶς “ καὶ τὸν νοτάριον τοῦ ἁγίου Μηνᾷ Εὔτρα- 

35 ᾿Αλεξάνδρειαν καὶ τὴν φιλονεικίαν διέλυσε ἃ, καὶ φον πιστεύσαντα" καὶ οὕτως αὐτοὺς μαχαίραις 

τοὺς χριστιανοὺς προθυμοτέρους ἐποίησεν καὶ κατακόψας ἐθανάτωσεν. ᾿Ανηνέχθη δὲ τὰ τίμια 

πολλοὺς τῶν ἀσθενούντων ἰάσατο. ᾿Ακούσας δὲ αὐτῶν λείψανα καὶ κατετέθη ἐν Βυζαντίῳ ὅ, ἔνθα 

ταῦτα ὁ βασιλεὺς ἀποστέλλει Ἑρμογένην τὸν νῦν εἰσι, τοῦτο τοῦ ἁγίου Μηνᾶ πρὸς Κύριον δεη- 

ἔπαρχον, ἵνα βασανίσῃ τὸν ἅγιον Μηνᾶν καὶ μετα- θέντος. Τὸ δὲ μαρτύριον αὐτῶν, ὥς φασιν, συνε- 

20 στήσῃ αὐτὸν ἀπὸ τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως. τράψατο ὁ μέγας ᾿Αθανάσιος ὁ ᾿Αλεξανδρείας. 

Ὁ δὲ ἀπελθὼν ἐτύφλωσε τὸν ἅγιον καὶ τὴν Ὑλῶτ- 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ 

1. — ! om. Sa. — ? λύσαι Sa, — 8 ἔλυσε Sa. — * ὅμως S, ὁμοίως Sa. — 5 Κωνσταντινουπόλει Sa. 

τῇ τοῦ ξίφους τιμωρίᾳ κατεδικάσθη xol οὕτως ἐτελειύιθη. — C : 2. 1. 4, — TTarromíou (Dec. 8*). -— Cb: 

1. — Tleraníov. - Ce : 2, 1. 4. Cd : 1. 4. — ΠΙαταπίου. --- M : deest. Mv:1. — 

25 τῆς ἁγίας προφήτιδος Ἄννης τῆς μητρὸς Σαμουὴλ τοῦ προφήτου. — 2. 4 — Mb : 1.2. 3. 4, — Τῶν 

ἀδελφῶν τῶν ἐν τῇ Σκύρῳ τελειωθέντων. — Mr : 1. m 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.2.3. 4 5. — Sb:1.2, — H :1,3.4 5. — P :1: (τούτων τῶν 

ἁγίων μαρτύρων τὸ μαρτύριον συγγράφεται ὁ ἅγιος ᾿Αθανάσιος ᾿Αλεξανδρείας). --- 3. — Da : 1 (— F). 

4. - το 1. 3 (Γεμέλδου), — Ε' : 1. 9. — Fa:1: Μηνᾶ, Ἑρμογένους xoi Εὐγτράφου. Οὗτοι 

80 ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμίνου. Ζητήσεως δὲ γεναμένης παρὰ τῶν ᾿Αλεξανδρέων περί τινῶν 

κινηθέντων ...ὄ Des. : Συνανῃρέθησαν δὲ καὶ ὁ ἅγιος Μηνᾶς καὶ Ἑρμογένης μαχαίραις, ἀμφότεροι 

᾿Αθηναῖοι καὶ αὐτοὶ ὑπάρχοντες καὶ ἀνηνέχθη τὰ τίμια αὐτῶν λείψανα θείῳ προστάγματι καὶ κατετέθη 

ἐν τῷ προτειχίσματι ᾿Ακροπόλεως, ἔνθα νῦν εἰσι θαυματουργοῦντες καὶ μέγιστα σημεῖα ἐπιδεικνύ- 

μένοι. --- 2, -— B: 1. 2. — Βα : 1 (Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμίνου" ὁ τοῦν μακάριος 

35 Μηνᾶς κτλ.). --- 3 (.-- 8. — ΒΡ: 1,9. --- T:1.— L:1. — Ὁ τ: 1. — Λευκίου, Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ 

Δεκίου τοῦ βασιλέως, γένους ὑπάρχων ἐντίμου κτλ. (cf. Dec. 14). — C : 1.3. 4. 2, — Μνήμη τοῦ ὁσίου 

πατρὸς ἡμῶν Λουκᾶ ἐπισκόπου Εἰσόλων τοῦ γραμματικοῦ τοῦ ἐν Σουλάνου κοιμηθέντος. --- Ca : 1.3. 

4. 9, — Λουκᾶ. — Cb : 1.9, — €e:1. 8. 4, 2. — Cà : 1. 8. 4. 2. — M : mutil. Θωμᾶ, --- Mv : 1.2. — 

Θωμᾶ τοῦ AepoupktvoO, — Mb: 1,2. — Θωμᾶ Δεφουρκινοῦ. Οὗτος ὁ ἱερὸς Θωμᾶς πατρίδα ! ἔσχε 

40 τὴν εἰς πρόποδας τοῦ Κυμιναίου ? ὄρους γῆν ἀποφέρουσαν, γεννήτορες δὲ τούτῳ ὃ ἰδιῶταί τινες καὶ ἐν 

αὐταρκείᾳ βιοῦντες. TIávruv δὲ καταφρονήσας ἔτι σφριγῶν καὶ ἀκμάζων τὴν ἡλικίαν, τὸν τῶν μονα- 

x&v παρεζήλωσε ὅ βίον. Εἰωθὼς τὰρ νηπιόθεν τοῖς σεμνείοις παραβάλλειν Gov τῷ πατρί, ἑνὶ τῶν ἱερῶν 

καταγωτίων συναρμολογηθεὶς παιδοτρίβῃ εἰς ἄσκησιν γραμμάτων πρῶτον δ ἐκδίδοται. Καὶ ἐν ὀλίγῳ τό 

ΤΙαταπίου. 

τε ψαλτήριον, τοὺς ἱεροὺς ὁ ἀποστολικοὺς λόγους καὶ λοιπὴν πᾶσαν ὃ ἐκκλησιαστικὴν ἀκολουθίαν 

4 δι διέλαβε. Τὰ μὲν δὴ πρῶτα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον καὶ τοῦ καθ᾽ ἀρετὴν βίου τὰ λήϊα ἐντεῦθεν ἀρχὴν τοῦ 

προκόπτειν εἰλήφασιν. Ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡλικίαν ὁ παῖς μετεπλάττετο, τὸ ἀγγελικὸν " ἠμφιάσατο σχῆμα * 

καὶ πρὸς τοὺς κατ᾽ ἐχθρῶν ἀγῶνας ἀμεταστρεπτὶ ἐχώρει, καὶ κάλλος ὃ τῆς ψυχῆς τῶν ὃ ἀρετῶν τοῖς 

χρώμασιν ἀναμορφωσάμενος, ὡς εἰκόνισμα θεῖον τοῖς ὁρῶσιν ἐδείκνυτο. Τότε περίδοξός τις τῶν 

τοῦ Βυζαντίου μεγιστάνων ἐν τῷ πρὸς Xápyopiv? ποταμῷ, φροντιστήριον ἐδείματο" ὄνομα τῷ 

50 ἄρχοντι Γαλολήκτη 15. Καὶ τῷ ἐκεῖσε ἐπισκόπῳ περὶ τούτου κοινολογησάμενος, τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν μονα- 

στηρίων ἐλλοτίμους ἐπιλέξασθαι ἠξίου, εἰς riv?! λειτουργίαν τοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ καινουργηθέντος 

σεμνείου" καὶ τὸν μακάριον εὐθὺς Θωμᾶν ὡς περιβόητον ἄνδρα καὶ ἀκριβῆ κανόνα τῆς ἐγκρατείας 15 

ἡγεῖσθαι τῶν συνεληλυθότων ὅ ἐπίσκοπος συνεβούλευε. Καὶ δὴ ταύτην εὐφυῶς ἐπὶ χρόνους ἰθύνας, 

ὅσον αὐτὸς ἐκρύπτετο ταπεινούμενος, τοσοῦτον ὡς ποικίλης ἀρετῆς καταγώγιον πᾶσιν ἐγνωρίζετο. 

55 Ὡς δὲ λοιπὸν δι’ ὄχλου ὑπὸ τῶν παραβαλλόντων ἐγένετο, ἐδυσχέραινεν ἐπὶ τούτῳ, καὶ τί 11 μηχανᾶται ; 

τοῦτος πατρίδα ἐπὶ My.— ? Κυμηναίου Mj. — 3 οἱ δὲ τούτου . My. — * τε Mv.— ? ἐζήλωσεν Mv.— 0m. Mv. — " ἔνδυμα 
add. Mv. — * τὸ add. Mv. — ὃ npo σάγαριν Mb. — 19 τῷ ἀνδρὶ Γαλολείκτη Mv. — 9 om. Mv. — 12 τῶν ἐνκρατείαν Mv. 

4. Koi ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Σωσι- 

Dzc. 9. 

Dzc. 10. 

θα. 9. 

Dzc. 10. 



Dzc. 10. 

Dzc. 10. 
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πολυάθλου μάρτυρος Γεμέλλου ̓. Οὗτος ἦν ἐπὶ 

τῆς βασιλείας ᾿Ιουλιανοῦ τοῦ παραβάτου ἐκ. τῆς 

ἐνορίας Κλιμαξίνης. Τὴν ὁδὸν δὲ ποιουμένου τοῦ 

παραβάτου διὰ τῆς ᾿Αγκυρανῶν μητροπόλεως, 

ἔστη ὁ ἅγιος κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀσεβοῦς, ῥήμα- 

σιν ἐνθέοις ὥς τισι βέλεσι κατατιτρώσκων αὐτόν. 

Ὁ δὲ ὑπερζέσας τῷ θυμῷ, κελεύει καὶ ζώννυται ὁ 

ἅγιος ? ζώνην σιδηρᾶν πεπυρακτιωμένην καὶ kara- 

καίεται σφοδῥῶς, τοῦ ἀπορρέοντος ἐκ τῆς καύ- 

σεως ὑγροῦ τὴν τῆν ἅπασαν πληροῦντος καὶ 

αὐτὸς ἐπηκολούθει τῷ ἀσεβεῖ ἐλαυνόμενος κατὰ 

τὴν ὁδόν. ᾿Επεὶ οὖν κατέλαβεν ὁ ἀλάστωρ τὸ τῆς 

Ἐδέσης ὃ πολίχνιον, πάλιν ὁ στερρὸς ὁπλίτης 

τείνεται ἐκ τεσσάρων καὶ ξύλοις ἀγρίοις αἰκίζεται. 

Καὶ μετὰ ταῦτα σιδήροις πυρωθεῖσι διαπείρεται τὸ 

σῶμα καὶ ἀναρτηθεὶς ξέεται. "Dc δὲ κατεγέλα τῶν 

βασάνων ὁ ἀδάμας καὶ τὸν ἀσεβῆ ἐνύβριζεν 5, 

αὐτίκα πυρωθέντι τηγάνῳ καὶ μεμεστωμένῳ ὃ 

ἐλαίου, ῥητίνης καὶ στέατος «καὶ » ὑποκαιομένῳ 

ἐμβάλλεται, ἄνωθεν ῥάβδοις τυπτόμενος σιδηρᾶς 

ἀκίδας ἐχούσαις. ᾿Αλλὰ θείᾳ ῥοπῇ ῥαγδαίου κατε- 

νεχθέντος ὑετοῦ, τὸ πῦρ κατεσβέσθηι καὶ ὁ μάρτυς 

ἀβλαβὴς διέμεινεν. Ταῦτα ἰδὼν ὁ μιαρὸς ὃ ἐξέστη 

καὶ πάλιν ἐκέλευσεν. Καὶ πληροῦσιν ἥλων τὴν 

2. — 1 Γεμέλου Sa, — ? ὁ ἅγιος ζῴννυται 88, — 3 Ἐδέσσης Sa. — * πρὸς add. Sa. — ὃ ἐξύβριξζεν Sa. — δ Sa, μεμεστω- 

μένου S. — * Sa, om. 8. — 8 τύραννος add. Sa. 

περισκοπήσας τῆς ἀδελφότητος 18 τὸν ἐξαίρετον, ἡγεῖσθαι τοῦτον διακελευσάμενος τοῖς λοιποῖς τῶν 

ἀδελφῶν, αὐτὸς ἐφοδιασθεὶς 1^ ταῖς 15 εὐχαῖς, ὑπώρειαν 16 εὑρὼν ἡσυχίας ἁρμόδιον, μονώτατος ἐν 

αὐτῇ εἰσοικίζεται. "AM ἐπεὶ τὸν νομέα ἐξήτουν τὰ πρόβατα, τοὺς λόφους καὶ τὰς ὑπωρείας οὐκ ἐνεδί- 

δοσαν ἐρευνῶντες, ἕως οὗ πρὸς αὐτὴν τὴν ὑπώρειαν αἴθριον τὸν πατέρα κατέλαβον. Koi τῶν xetuepi- 

10 

γῶν νιφάδων τὸ δριμὺ λογισάμενοι καὶ τῶν θερινῶν καύσεων τὸ φλογῶδες τὸν πατέρα ἐξελιπάρουν᾽ ^ 

« Ἵνα τί σκληροτέραις ἀγωγαῖς σεαυτόν, λέγοντες, κατατρύχεις, μὴ λογισάμενος τῆς ἐκ 17 χοὸς ἡμῶν 

» διαπλάσεως τὴν ἀσθένειαν, ὡς ἐν ταῖς δυσκρασίαις ἑτοίμως εἴωθε διαλύεσθαι; » Καὶ μόλις ποτὲ 

τούτων συνθέμενος τῇ βουλῇ, μικρὸν γενέσθαί παρηγγύα 18 μοναχοῖς αὐτῷ κατατώτιον, Καὶ τούτου 

περαιωθέντος, ἐν τῷ κυριακῷ μόνος ὑπεισελθών, τοῖς γόνασιν ὑποκλίνας » πρὸς τοὔδαφος᾽ « Τοὺς 

» πρὸς τὴν σὴν εὐαρέστησιν, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους ἄνδρας παραγενέσθαι "ὁ ἀξίωσον » 

ἔλεγε. Καὶ δή, ὡς ἐξ ἀποστολῆς τότε τινὲς πρὸς αὐτὸν εὐλαβέστατοι προσέβαλον κοσμικοὶ ἀποκεί- 

ρεσθαι δυσωποῦντες καὶ συνδιάγειν αὐτῷ εἰς ὑπακοήν, Τούτους ?* ὡς πρὸς Κυρίου ἐλθόντας ?? τὴν 

ἱερὰν στολὴν ἀμφιέννυσι, καὶ ὡς τοὺς πρώτους τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ τὸν μὲν Ἰωάννην. ἐκάλεσε, 

τὸν δὲ Tlérpov- καὶ σὺν αὐτοῖς τὰς δεήσεις ἐπιπονωτέρας ἐποιεῖτο πρὸς Κύριον. "AM οὐκ ἔφερεν ἐπὶ 

πολὺ ὁ καινουργὸς τῆς κακίας ὁρᾶν ἡττωμένας 38 τὰς τῆς πονηρίας αὑτοῦ ἐμβολάς ?*. Καὶ 99 πρῶτον 

τούτῳ πλῆθος ἐπιρρίπτει κωνώπων, ὡς μήτε 5 πρὸς βραχὺ ταύτας ὑπενδοῦναι τῷ γέροντι, ἀλλὰ καὶ 

κοιταζομένῳ «ὡς 37» σκόλοπες ἐπετίθεντο 38 καὶ ἀνισταμένῳ εἰς προσευχὴν διὰ τῶν χειλέων πρὸς " τὸν 

χαργαρεῶνά εἰσέδυνον᾽ εἰ δέ που καὶ τὴν βίαν τῆς φύσεως δι᾽ εὐτελοῦς παρήγόρειϑ τροφῆς, κωνώπων 

πλῆρες τὸ προσαγόμενον ἦν. Καὶ τούτοις ἐπὶ τρισὶν ὅλοις ἔτεσιν διακαρτερῶν ?! ἀγεννῶς 82. οὐκ ἐστέ- 

ναζεν, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστῶν, λύσιν πρὸς Κυρίου τῶν ἀνιαρῶν ἐπεζήτει. ᾿Αλλ᾽ ὀψέ ποτε τῆς ἀποχῆς 

τῶν κωνῴπων οἰκονομηθείσης ἐκ Θεοῦ 38, μυῖαι εὐμεγέθεις ἐπανίστανται τῷ πατρὶ τὴν ἐκ τῆς ἐγκρα- 

τείας αὐτῷ δαπανηθεῖσαν δορὰν 8 ὡς ἠκονημένα βέλη κατατιτρώσκουσαι. Ταύτας δὲ πάλιν διαδεξά- 

μενοι μύρμηκες, ἐν τοσούτοις χρόνοις τῷ ἀθλητῇ παρατάσσονται 35, ἀδεῶς αὐτῷ κατ᾽ ὀφθαλμῶν καὶ 

τῶν μυκτήρων ἐπιρριπτούμενοι. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ ὥσπερ τινὰ δρῦν τοῦτον ἀμετάκλιτον 85 ἔβλεπεν ὁ πειράζων, 

ὡς 9 μιᾶς ἡμέρας τὰς ἐπὶ χρόνοις ἐννέα λογισθῆναί οἱ τῶν ἀλγεινῶν ἐπιφοράς, ἐπιμανέστερον μᾶλλον 

αὐτῷ ἐπιτίθεται. Καὶ ἐπεὶ ὁ πανοῦργος 66 πρὸς τὴν ἐκ πλευρᾶς ἀχθεῖσαν εἰδιὺς ἔχειν τὴν μάχην, ἀλλ᾽ ὡς 

ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν ἐν εἰκόνι καὶ χειρὶ τιμηθέντα Θεοῦ, οὐ μόνον πρὸς τὴν 88 συμπλοκὴν τῆς μάχης παρα- 

σκευάζεται 88, ἀλλὰ 19 πάντας τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν *! συναγαγὼν ὄφεις, ἐπεμβαίνει τῷ μακαρίῳ. Εἰπεῖν δὲ 

πρᾶγμα ὁ λόγος ἐπείγεται ὡς δυσέφικτον τοῖς πολλοῖς: οὐκ ἦν γὰρ εἶδος ὁράσεως τῷ πατρὶ ὃ μὴ 

μορφὴ ὄφεως αὐτῷ ἐπεφαίνετο᾽ ἀλλ᾽ ὅποι δήποτε περιφερόμενος ἵστατο, εἴτε χρειωδῶς τῇ ἁφῇ κατε- 

λάμβανέ τι, ἐν αὐτῷ 435 τῷ σκεύει καὶ ὄφις ἀνεκαλύπτετο᾽ καὶ τοῦτο οὐχ ἅπαξ ἢ δίς, ἀλλὰ δι’ ὅλου, καὶ 

οὐχ ἑνὶ χρόνῳ ἢ δυσὶν 48 ἀλλ᾽ ἐν ὅλοις ἕνδεκα ἔτεσι πειραζόμενος ὑπὸ τῶν ὄφεων, οὐκ ἐνάρκησεν. 

Ὁσάκις γὰρ αὐτῷ ἀνακλιθῆναι τῇ κατὰ συνήθειαν ** κλίνῃ ἔδοξεν, ἐκατέρωθεν καὶ ὄφεις συνανεκλίνοντο. 

᾿Αλλὰ τούτων ἀβλαβὴς τῇ προμηϑείᾳ τῆς προνοίας διεφυλάττετο, Τούτῳ ποτὲ τὴν ἀναίμακτον ἐπιτε- 

λοῦντι λατρείαν 4ὅ καὶ ἤδη λοιπὸν πρὸς τὸ τέλος τῆς ἱερουρτίας ** λαχόντι, δράκων ἑρπύσας ποθὲν 

φοβερὸς τὴν κόγχην τοῦ εὐκτηρίου περιεζώσατο. Τῷ συμπονοῦντι δὲ τῷ πατρὶ ἀδελφῷ πρὸς τὴν τῆς 

ἱερουργίας διακονίαν, τότε εἰς τὴν τοῦ εὐκράτου προσκομιδὴν ἐξελθόντι “7, τῆς κόχης ἀπορραγὲν τὸ 

θηρίον 43, παρὰ τῇ φλιᾷ πεσὸν τῆς εἰσόδου ὡς βοῦς, ξένον ἐδείκνυτο θέαμα, Ὡς δὲ τὸ πρὸς σύνηθες 

τῶν μυστηρίων περάνας ὁ ἱερεὺς τοῦ διαδότου *9 τοῦ εὐκράτου ?* ἐπιχρονίζοντος ἤσθετο, ὡς 9* πρὸς 

αὐτὸν ἀπιδεῖν βουληθεὶς ἑωράκει τὸν μὲν θῆρα τῇ φλιᾷ ἐπικείμενον, τὸν δὲ διακονητὴν ὑπότρομον 

18 τῶν ἀδελφῶν Mv. — !* ἐφοδιασάμενος Mv. — 1 τούτων add. Mv. -- 15 ὑπόρροιαν Mb. — 1 τοῦ add. Mv. — !* παρηγ- 

γυᾶτο τοῖς Mv. — 1? ἑαυτὸν add. Mv. — 39 ἀφικέσθαι My. — ?! καὶ Mv. — 55 τούτους ἐληλυθότας Mv. — 38 om. Mv. — 

84 καὶ ἐμβολὰς ἡττωμένας Mv. — ?5 δὴ add, Mv. — 38 μήποτε Mv. — ?! κοιταζόμενος dic My. — ?9 τούτω Mv. — 58 εἰς 

Mv. — 89 ἐπαρηγόρει Mv. — 8: ἐγκαρτερῶν ἣν Mv. — 9? ἐν οἷς Mv. — 59 ἐκ Θεοῦ οἰκονομικῶς ἀπαλλαγεὶς Mv. — 

84 δορρὰν b. Mv. — ** ἀντιπαρατάσσοντο Mv. — 9? ἀμετάβλητον Mv. — ?!éri add. Mv. — 388 om. Mv. — 88 παρα- 

σκευάζηται Mb. — 4 καὶ add. Mv. — *1 σὺν αὐτῷ Mv. — 42 ἑαυτῶ Mb. — 15 (ἀλλὰ b - δυσὶν) om. Mv. — * συνήθην 

Mb. — 15 λατρείαν ἐπιτελοῦντι Mv. — 16 λειτουργίας Mv. — 4 ἐξελθόντος Mb. — 48 τὸ θηρίον ἀπορραγὲν Mv, — 39 συμ- 

περάνας ... διακόνου Mv. — 99 τὸν εὐκράτον Mv, — 5! om. Mv. 
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κεφαλὴν αὐτοῦ, ὥστε xol τοῦ ἐγκεφάλου αὐτοῦ 

ἅψασθαι" ᾿εἶτα ῥίπτεται ἐπ᾽ ἐδάφους καὶ τοὺς 

πόδας πρὸς ὕψος évaprárat καὶ μαχαίραις ὀξείαις 

ἀποσύρεται τὸ δέρμα ἀπὸ τῶν ποδῶν μέχρι τῶν 

"diuov, θέαμα φοβερὸν καὶ ξένον φαινόμενος ἐν 

τῷ περιπατεῖν καὶ προσλαλεῖν. Οἰκονομίᾳ δέ 

τινι θεϊοτέρᾳ περιτυχὼν ὁ μέγας τοῦ Χριστοῦ 

μάρτυς χριστιανῷ τινι πρεσβυτέρῳ καὶ βαπτισ- 

θεὶς παρ᾽ αὐτοῦ, ἀμύητος γὰρ ἦν ἔτι, ἀνῆλθεν 

ἀπὸ τοῦ " ὕδατος ὅλος ὑγιὴς μὴ ἔχων σπῖλον 

ἢ ῥυτίδα ἐκ τῶν μωλώπων. Τότε καὶ θείας οὐρα- 

γόθεν ἤκουσε φωνῆς λετούσης΄ « Μακάριος εἶ, 

» Γέμελλε, ὡς πολλὰ κοπιάσας. » Καὶ ὡς. ταῦτα 

ἐγνώσθη τῷ βασιλεῖ, σταυρῷ ἀναρτᾶται καὶ ἥλοις 

τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας προσηλοῦται’ καὶ 

οὕτως εὐξάμενος τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. Τὸ 

δὲ σῶμα αὐτοῦ πιστοὶ ἄνδρες λάθρᾳ καθελόντες 

ἀπὸ τοῦ ξύλου κατέθεντο ὑπὸ τῆν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Εὐγενίου xoi Μαρίνου τῶν ἐν Καισαρείᾳ ', 

4. Καὶ τῶν ἁγίων. μαρτύρων Θουθαὴλ καὶ 

Βεβαίας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ. 

5. Καὶ ἡ σύναξις τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ 

ἐν Toig" Abba, 

— ἁγίου add. Sa. 
8. — ! μαρτυρησάντων add. Sa. 

ἑστῶτα, πλήρης Yévóuevog πνεύματος" «Εἴσελθε, καὶ μὴ διακριθῆς» φήσας τῷ ἀδελφῷ, αὐτὸς 

ἀπερισπάστως τὴν προσκομιδὴν ἐπετέλει. Τῇ παραθέσει δὲ τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἀναθαρρήσας, ὡς 

ὑπόπτερος ὑπερβὰς τοῦ θηρός, πρὸς τὸν καλέσαντα εἴσεισιῦ3, Καὶ τῆς ἱερᾶς τελεσθείσης μυσταγωγίας, 

ὃ ἱερεὺς πρὸς τὸν θῆρα, μήπω τὴν στολὴν ὑπαλλάξας, ἀτρέμας ἔξεισι προσειπών « Εἰ πρὸς τὸ τέλος 

» ἔχεις τῇ τοῦ Θεοῦ μου προνοίᾳ, ὦ θηρίον, ἐπακολούθει μοι.» Καὶ πρὸς τὸ ἄκρον τοῖς ὀδοῦσι 

φελονίου ὁ θὴρ ὅ8 ἐπικατασχὼν συρόμενος εἵλκετο“ καὶ ὡσεὶ τόξου βολὴν ὁ πατὴρ δ] ἀποδιαστὰς 9* καὶ 

πρός τινὰ τενόμενος φάραγγα 95, λόφων ἐξ ἑκατέρου τούτῳ παρακειμένων 58, ἔστη πρὸς προσευχὴν καὶ 

πρὸς τοῖς ἄλλοις τελευταῖον καὶ τοῦτο 5" προσειπών «'O ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων τοὺς εἰς σὲ 

» πιστεύοντας πατεῖν εἰρηκώς, εὐδόκησον κἀμὲ τὸν ἐλάχιστον, Κύριε, ἐπὶ τοῦδε τοῦ φάραγγος 59 

» ἐπάνω τοῦ θηρὸς γενέσθαι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.» Καὶ ὡς τοῦτο εἴρηκεν, ὑψωθὲν τὸ θηρίον κατεσπάσθη 

ὑπὸ τὸ χάσμα 9? καὶ σὺν 5! αὐτῷ ἑκάτεροι συνέπεσον οἱ βουνοὶ 99 ὡς, τοῦ φάραγγος ἀνατεμισθέντος, 

πεδιάδα τόπον γενέσθαι 51 Ὁ γοῦν γέρων, εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ, τὸ κελλίον κατέλαβε καὶ τότε 9? 

ἐξαίσιον τέρας ἐδείκνυτο. Oi ὑπὸ τὴν κέλλαν γὰρ ἐμφωλεύοντες ὄφεις καὶ τὸν ἅτιον ἐπὶ τοσούτοις 

ἔτεσιν ἐπαλγύνοντες 95, ὡς τὸ τούτου δεδοξασμένον εἶδον πρόσωπον ** οἷα πυρὸς μὴ φέροντες τὴν 
κατάκαυσιν, ἄρδην ἀποδιδράσκουσιν εἰς τὸν τοῦ χωνευθέντος δράκοντος. χῶρον 55: καὶ προνοίᾳ Θεοῦ 

πάντες, εἰς 95 πλῆθος ἄπειρον ὄντες, ἀπώλοντο. Πτηνὰ γάρ ποθεν τότε κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὄφεων ὡς 

ἐξ ἀποστολῆς ἱπτάμενα, τοὺς τεθνεῶτας ὄφεις κατάβρωμα ποιησάμενα, ᾧχοντο. Ἔκτοτε “1 τῶν 

πειρασμῶν ἀνεθεὶς ὁ πατήρ, χάριν ἰαμάτων ἐκ Θεοῦ καὶ δ προρρήσεων εἴληφε, καὶ μᾶλλον ταῖς σκλη- 

ροτέραις ἀγωταῖς ἑαυτὸν προσηρέθιζε. Ἐπεὶ δὲ τῆς ἡσυχίας ἤρα, ὡς πρὸς αὐτὸν πολλοὺς ἑώρα τοὺς 

παραβάλλοντας 58, ἐπὶ τὰ ἐρημικώτερα τῶν ὀρέων μεταναστεύειν ψήθη. Καὶ τὸν μὲν «Ἰωάννην 
ἡγεῖσθαι τῶν ἀδελφῶν ἴ τῆς μονῆς διαταξάμενος, τῷ 1: ΤΤέτρῳ τὴν τοῦ δοθησομένου Τὸ διορατικοῦ 
χάριν προδιεσάφησεν. Οὗ γενομένου, ἡ προφητεία τοῦ πατρὸς οὐ διήμαρτεν. Ὅμως εἰς ἕν χωρήσαντες 
τῶν τούτου προρρήσεων, ὡς ἐκ κρασπέδου τοῖς φιλοπονεῖν 18 αἱρουμένοις τὸ ὅλον δείξωμεν ὕφασμα. 
Τούτῳ ποτὲ ὁ τῶν Ῥωμαίων εὐσεβέστατος ἄναξ Λέων, ὁ τοῦ Βασιλείου υἱός, τὸ ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ 
ἀναφυὲν συγγραψάμενος καὶ σφραγίσας, ἐξαπέστειλε τοῦ σκοποῦ τὴν 76 λύσιν ἐπιζητῶν. Ὥς. δὲ τὸν 
τοῦ γραμματείου ἄγγελον πρὸς τῇ φλιᾷ τῆς κέλλης ἤσθετο τεγονότα, ἔξω τοῦτον προσυπαντήσας, 
ἕτερον τῇ χειρὶ ἐσφραγισμένον ἔχων πιττάκιον᾽ « Δέξαι τοῦτο, ἀδελφέ, εἶπε, καὶ πρὸς τὸν ἀποστείλαντά 
» σε ὑπόστρεφε.» Ἐπὶ τούτῳ καταπλαγεὶς ὁ τὸ βασιλικὸν ἐπιφερόμενος γραμματεῖον 75: «"Apá γε, 
» πάτερ, ἔφη 15 καί τι τῷ ἀποστείλαντι Τό πρὸς τὴν λύσιν τοῦ ζητουμένου ἐρῶ; ἐπεὶ τὸ προκομισθὲν 17 
» οὐκ ἀπείληφας. » Καὶ ὁ πατήρ '?* « Τῷ Θεῷ περὶ τούτου μελήσει,» Τότε λαβὼν τὸ πιττάκιον τοῦ 
πατρὸς, πρὸς τὸν ἀποστείλαντα ἐπανέρχεται 19, Καὶ δῆλα ποιήσας τὰ ἐπακολουθήσαντα τῷ κροτοῦντι 
ἐξέπληξεν αὐτόν. “Ὅτε δὲ καὶ τὴν τῆς γραφῆς γεγενημένην ἔκβασιν τῆς τοῦ γέροντος προφητείας ὁ 
κρατῶν ἐθεάσατο, πάσῃ μηχανῇ ἐχρήσατο θεάσασθαι αὐτόν, Ὃ δὲ ἀφιλόκοσμος καὶ ταπεινόνους div, 
ἀντιμηχανευσάμενος εὐφυῶς, ὀὐ συνεχώρησε τοῦτο γενέσθαι. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ὀλίγα καὶ ἐκ τῶν 
τούτου μαθητῶν xol? ἐν ἐσχάτοις καιροῖς - ἀλλ᾽ 56 ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐπανέλθωμεν. Ὁ ἡγιασμένος 
οὖν Θωμᾶς ἐπεὶ καλῶς τὰ τῆς ποίμνης διέθετο, τῶν ἐκεῖσε 81 ἀπάρας, δύσβατον καὶ ἀδιόδευτον χῶρον 
καταλαβώιν, ὡς στρουθίον μονώτατον ἐν αὐτῷ εἰσοικίζεται, ἀπρόϊτος διελθὼν τῶν νηστειῶν τὴν 
περίοδον. Et δέ τι ψυχῆς φέρον ἀδελφῶν ἐπισυνέβη τὸν κίνδυνον 82, διὰ μακροῦ τοῦ χρόνου τούτους 
ἐπισκεπτόμενος, τὰ πρὸς σωτηρίαν ἀνεδίδου " καὶ πάλιν ὡς 88 ἀναψυχὴν εἰς τὸν δύσβατον χῶρον. ἀνέ- 
τρεχεν. Οὕτως ἐπὶ πλείστους χρόνους διαρκέσας καὶ ἐν γήρᾳ πίονι γεγονώς, μικρὸν τὸ σῶμα τρυχωθείς, 
εἰς χεῖρας Θεοῦ τὴν ψυχὴν ἐναπέθετο. --- 8 (Εὐτενείου καὶ Μαρίανοῦ). --- 4. 5. — Mr: f. 

— 9* εἴσεισι vt. τ᾿ κι My, — 99 ἀπαλλάζας ... 6 θὴρ τοῦ φενολίου Mv. — 5f ἀποστὰς Mv, — δύ φάλαγγα Mv. — δῦ ἐκατέρων 
ταύτῃ κειμένων Mv, - 91 κι τ᾿ τελευταῖον Mv. — 59 φάρυγγος Mb. — 9? ὑπὸ τὸ χάσμα x. Mv, — 80 οἱ βουνοὶ ἔπεσον Mv. 
— 8! γενέσθαι τὸν τόπον My. — 9? γὰρ add. Mv, — 88 ἐπαλγείναντες Mv, — δὲ ὡς τούτου ... τὸ πρόσωπον Mv, — 95 τόπον 
Mv. — 99 Θεοῦ προνοία εἰς Mv. — 67 γοῦν add. Mv. — 69 χάριν ἐκ Θεοῦ My. — 99 εἰσβάλλοντας Mv. — τὸ τῶν ἀδελφῶν 
om. Mv. — τί δὲ add. Mb. — τῷ om, Mv. — 18 βουλομένοις καὶ add. Mv. — τὸ τὴν τοῦ σκοποῦ Mv. — 79 γράμμα Mv. — 
τὸ ἔφη add. Mv. — τὰ προσκομισθὲν Mv. — 18 ἀρκεῖ τέκνον ἀρκεῖ add. Mv. — Τὸ ἔρχεται Mv, — 99 ἐμάθομεν ἡμεῖς δὲ Mv. — 
9! ἐκεῖθεν Mv, — 88 (τι - κίνδυνον) τινι τῶν ἀδελφιῶν περὶ ψυχήν ποτε συνέβη κινδύνῳ περιπεσεῖν Mv, — 88 εἰς add. Mv. 
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1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Δανιὴλ τοῦ 

στυλίτου, τοῦ ἐν τῷ ᾿Ανάπλψ. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ 

τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ μεγάλου, ἐγένετο δὲ 

ἀπὸ τῆς Μεσοποταμίας τῆς Συρίας. ἸΤενταετὴς δὲ 

γενόμενος, ἀπῆλθεν ἐν μοναστηρίῳ καὶ ἐγένετο 

μοναχός" καὶ μετὰ τοῦτο παρεγένετο καὶ πρὸς τὸν 

μέταν Συμεὼν τὸν στυλίτην καὶ ! εὐλογήθη ? παρ᾽ 

ἐκείνου. Ἐκ θείας δὲ. ἀποκαλύψεως ἦλθεν ἐν τῷ 

᾿Ανάπλῳ καὶ ἀπέκλεισεν ἑαυτὸν ἐν ναῷ τῶν εἰδώ- 

λων ὃ, πολλοὺς πειρασμοὺς * ὑπομείνας ὑπὸ τῶν 

δαιμόνων. Καὶ μετὰ τοῦτο ἀνῆλθεν εἰς κίονα καὶ 

ἐγένετο στυλίτης καὶ οὔτε ψῦχος οὔτε καῦμα οὔτε 

ἄνεμος ἐνίκησεν αὐτοῦ τὴν καρτερίαν. Ἐποίησεν 

οὖν πολλὰ θαύματα καὶ προεῖπε καὶ ἐμπρησμοὺς 

τῆς πόλεως καὶ μεταλλαγὰς βασιλέων᾽ ἠτοαπήθη δὲ 

παρὰ πάντων, καὶ τοσοῦτον ἐγένετο θαυμαστός, 

ὡς καὶ τὸν βασιλέα Λέοντα πρὸς αὐτὸν ἀπέρχεσθαι 

AYTQ ΙΑ΄. 

χάριν εὐχῆς. Καὶ οὕτω βιώσας, ἐν εἰρήνῃ " πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησεν. ! 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

᾿Ἀειθαλᾶ καὶ ᾿Αψεῆ. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ Περσί- 5 

δος" | ἦν δὲ ὁ μὲν ! Ἀειθαλᾶς ἱερεὺς τῶν εἰδώλων, 

ἐπέγνω δὲ τὴν εἰς Χριστὸν. πίστιν ἐκ τοῦ μόνον 

ἐνθυμηθῆναι πρὸς τὸν ἐπίσκοπον ἐλθεῖν καὶ τῆς 

κατεχούσης αὐτὸν νόσου ἀπαλλαγῆναι’ fj δὲ ἦν 5 

ῥύσις αἵματος. Μαθὼν δὲ ἀκριβέστερον ὃ παρὰ ὁ 19 

τοῦ ἐπισκόπου τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν καὶ πρὸς 

τὴν ἰδίαν πόλιν ἐπιστρέψας, ἥτις λέγεται ᾿Αρβήλ δ, 

τοῦ γενέσθαι καὶ ἑτέροις εὐσεβείας διδάσκαλος, 

διαβληθεὶς παρέστη τῷ ἄρχοντι" κἀκεῖνος μαθιὼν 

τὰ κατ᾽ αὐτόν, τὸ ὠτίον αὐτοῦ ἀποκόψας εἰς φυλα- qs 

κὴν ἐνέκλεισεν. Ὁ δὲ ἅγιος ᾿Αψεὴς ὑπῆρχε διάκο- 

vog' καὶ συσχεθεὶς καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας, 

τύπτεται ἀφειδῶς καὶ παραπέμπεται τῷ ἀρχιμάγῳ 

f. 103. 
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μετὰ τοῦ ἁγίου »Ἀειθαλᾶ. Ὁ δὲ εἰσάγει αὐτοὺς. 

πρὸς τὸν βασιλέα, οὗ κατενώπιον τὸν Χριστὸν 

κηρύξαντες τὰς κεφαλὰς ᾿ἀπετμήθησαν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτ
ύρων 

g Τερεντίου, Βικεντίου, Αἰμιλιανοῦ «καὶ τῆς 

συνοδίας αὐτῶν 1», τῆς συνάξεως αὐτῶν γινο- 

μένης ? ἐν τῷ Καστελλίῳψ. 

4. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου ἸΤέτρου γενομένου 

ἀσκητοῦ. 
t 

τ δὅ. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Στεφάνου ἐν 

Κωνσταντιαναῖς, 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Λουκᾷ τοῦ νέου στυλίτου, τοῦ ἐν τῷ 

Εὐτροπίου μοναστηρίῳ. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασι- 

15 λείας Ῥωμανοῦ τοῦ γέροντος καὶ Κωνσταντίνου 

γαμβροῦ αὐτοῦ τοῦ Tloppuporevvfjrou καὶ τρίτου " 

υἱοῦ Λέοντος τοῦ σοφωτάτου, πατριαρχοῦντος 

Θεοφυλάκτου γνησίου υἱοῦ αὐτοῦ͵ τοῦ ? βασιλέως 

Ῥωμανοῦ, ἐκ τῆς. ἀνατολῶν ὁρμώμενος, υἱὸς 

Χριστοφόρου καὶ Καλῆς. *Qre οὖν 6 Βουλταρικὸς 

πόλεμος ἐκινήθη, τότε καὶ τοῦτον εἰς τὴν ἐκστρα- 

τείαν εἷλκεν ἡ τῶν κρατούντων πρόσταξις. Συρρα- 

γέντος δὲ τοῦ ἀνυποστάτου ἐκείνου πολέμου καὶ 

πολλῶν μυριάδων καταπεσουσῶν, αὐτὸς βίᾳ περι- 

σωθεὶς τὸν μονήρη βίον ὑπέρχεται. Καὶ προκόψας 

ἐν τῇ ἀσκήσει, χειροτονεῖται πρεσβύτερος ̓  καὶ 

σίδηρα περιβάλλεται, κατατρύχων αὐτοῦ τὸ σωμά- 

τιονϑ᾽ καὶ ἑξαημέρῳ νηστείᾳ σχολάζει, μηδὲν ἕτερον 

παρὲξ τῆς προσκομιζομένης ἐπαρ᾽ αὐτοῦ προσφο- 

ρᾶς καὶ λαχάνων ὠμῶν ἐσθίων" καὶ ἐπὶ στύλου 

ἀναβὰς καὶ τρεῖς ἐν αὐτῷ διαρκέσας χρόνους, 

θείας αὐτήκοος φωνῆς τετονὼς καὶ τῷ καλέσαντι 

ἑπόμενος, καταλαμβάνει τὸν "Ὄλυμπον, λίθον ὡς 

οἷά τινα κημὸν ἑκούσιον ἐμβαλὼν τῷ στόματι᾽ 

8. -- 1 Sá, om. S. — "(τῆς - γινομένης) τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις 88. 

B. — ! πρωτομάρτυρος Sa. 

$0 6.— t (roufipoo - τρίτου) τοῦ πορφυρογεννήτου καὶ γαμβροῦ αὐτοῦ Sa. — 3 τε αὐτοῦ add. Sa. — ! σῶμα Sa. — * rpo- 

Los "E ; s ᾿ - - 
κομιζομένης Sa. t 

. om, Sa. εὐλογηθεὶς Sa. — ὃ ἔν τινι vaib εἰδιωλικῶ Sa, — * ἐν αὐτῶ add. Sa. — 9 ἐν εἰρήνῃ om. Sa. 

2. — ! supra lin. Sa. — 9 ἣν δὲ 58. --- 3 om, Sa. — * supra lin. Sa. — Ὁ Ἀρβὴρ Sa. 90 

Ἀκεψιμᾶ). —.5. 1. 6. — Cd : 2. 8, 4 (Πέτρου .. "Axeyiud), — 1.6. — M: 4. 6. 9. (Ἀκεψεῆ ..).ὄ — Μνήμη 

μείρακός τινος, διήγησις δὲ πάνυ ὠφέλιμος. Οὗτος ὁ ἅτιός μάρτυς τοῦ Χριστοῦ μείραξ ἦν μὲν 

Αἰτύπτιος τὸ γένος" γεννηθεὶς γὰρ ἐν τῷ Κάστρῳ Τενεστῇ παρὰ χριστιανῶν τονέων καὶ βαπτισθεὶς καὶ 

35 ἀνατραφεὶς ἐπαιδεύετο ἐν τῇ ἀμωμήτῳ πίστει τῶν χριστιανῶν. Κουφότητι δὲ γνώμης ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ 

σκελισθείς, ἀπελθὼν πρὸς τὸν ἐκεῖσε ἀμηρᾶν ἠρνήσατο τὸν Χριστὸν, Καὶ κόψας τὴν ζώνην καὶ τὸν 

σταυρὸν πατήσας καὶ τὴν μάχαιραν σπασάμενος, ἠλάλαξε τὴν ἐλεεινὴν ἐκείνην φωνὴν τό" « ᾿Αγαρηνός 

» εἰμι καὶ οὐκ ἔτι χριστιάνὸς ἀπὸ τῆς σήμερον.» Καὶ ἣν τιμώμενος καὶ δοξαζόμενος ἐπὶ χρόνους τιγὰς 

παρά τε τοῦ ἀμηρᾶ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, μηδόλως φροντίζων περὶ τῆς ἰδίας σωτηρίας. Οἱ δὲ τούτου 

80 τεννήτορες οὐκ ἐπαύοντο ἀεὶ τὸν Θεὸν ἐξιλεούμενοι, πρὸς τὸ μεταβληθῆναι αὐτόν. Καὶ ἰδὼν ὁ Θεὸς τὴν 

τούτων πρόθεσιν καὶ ἐπίμονον δέησιν, μετέβαλε τὴν τοῦ μείρακος καρδίαν πρὸς ἐπιστροφήν. Καὶ ἐλθὼν 

πρὸς τοὺς γονεῖς αὑτοῦ, λέγει" « Ἰδού, κύριοί μου καὶ τλυκύτατοι τεννήτορες, σκοτισθεὶς τὸν νοῦν, 

» ἐποίησα ὅσα ἐποίησα᾽ καὶ νῦν παρακαλῶ γενέσθαι πάλιν χριστιανὸς καὶ εἶναι μεθ᾽ ὑμῶν.» Οἱ δὲ 

λέτουσιν αὐτῷ" « Ἡμεῖς, τέκνον, ὅτι ὅλως τοῦτο πεποίηκας, πολλὰ δάκρυα ὑπὲρ σοῦ ἐξεχέαμεν, καὶ 

85.» οὐδέποτε ἐπαυσάμεθα τὸν Θεὸν δυσωποῦντες, ὅπως ἐπιγνῷς τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐπιστρέψῃς πρὸς 

» Χριστόν. Καὶ νῦν εὐχαριστοῦμεν τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι, ὅτι οὐ παρεῖδε τὴν μικρὰν ἡμῶν δέησιν, Πλὴν 

» καθὼς γινώσκεις καὶ αὐτός, τέκνον, φοβούμεθα τὸν ἀμηρὰν, μήποτε κινδυνεύσωμεν ὑπὲρ τούτον, ὡς 

» μεταβαλλόμενοί σε, ᾿Αλλ᾽ εἰ θέλεις καὶ τοῦ μετάλου πταίσματος κουφισθῆναι καὶ τὸν Θεὸν ἵλεων 

» εὑρεῖν xoi ἡμᾶς ἀνεγκλήτους ποιῆσαι καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ γένους σου πρεσβευτὴς γενέσθαι, ἄπελθε 

40 » πρὸς τὸν ὀμηρᾶν᾽ καϊὼς ἐποίησας κρυφίως ὃ ἐποίησας, οὕτως πάλιν ποίησον, ὡς ἀγνοούντων ἡμῶν, 

» καὶ ὁ Θεὸς εὐοδώσει πάντως τὰ κατὰ σέ, τέκνον, ὡς βούλεται.» Ὁ δὲ λαβὼν τὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

καὶ μητρὸς συμβουλὴν ὁμοῦ καὶ εὐχὴν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ ζώνην, ἔδραμε πρὸς τὴν σύναξιν τῶν 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 9. 8. 4. 5. 6. add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ μνήμη ἐν τῇ μονῇ τοῦ ὁσίου 

Βασιανοῦ τῇ οὔσῃ πλησίον τοῦ Δευτέρου, ἔνθα καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ σῶμα ἀπόκειται. --- Sb : 1.6. 2. — 

H :2. 3 (.. Αἰμιλιανοῦ καὶ Βεβαίας). — 4 (Πέτρου ἀσκητοῦ καὶ ᾿Ακεψιμᾶ τῶν ἐν Περσίδι τελειωθέν- 

Tuv). — 5. 1. — P : 9, 1. 8 (om. Τερεντίου). --- 4 : τῶν ἁγίων μαρτύρων Πέτρου ἀσκητοῦ γενομένου 

καὶ ᾿Ακεψυμᾶ τῶν ἐν Περσίδι μαρτυρησάντων. --- Da : 1 (— F).6.2. — Db: 1.6.2, — F: 1: Δανιὴλ 25 

τοῦ στυλίτου τοῦ ἐν τῷ ᾿Ανάπλῳ. Οὗτος γέγονεν ἐπὶ Λέοντος τοῦ μεγάλου βασιλέως, τοῦ Βέσσου ἀπὸ - 

Μεσοποταμίας τῆς Συρίας ὁρμώμενος ἐξ ἐνορίας Σαμοσάτων ἐκ κώμης Μηθαρᾶ xr, — 6. 2 

(.. ᾿Ἀκεψέει). — Εὐγενίου καὶ Maptvou (Dec. 109). --- 3. — Θουθαὴλ xoi Βεβαίας (Dec. 10*), — 4. — 

Fa : 1. 6 (— Ba). 2. — Εὐτενίου xoi Μαρίνου. --- 3. — Θουθαὴλ koi Βεβαίας. — 4. — B:92.1. το 

Ba: 1(-- F). 6 : Aouxd τοῦ νέου στυλίτου. "Oc ὑπῆρχεν ἐν τοῖς χρόνοις Ῥωμανοῦ τοῦ τέροντος καὶ 80 

Κωνσταντίνου τοῦ ἸΤορφυρογεννήτου. Οὗτος ὁ μακάριος ὥρμητο ἐκ τῆς ἀνατολῶν ?, θέματος τῶν 

᾿Ανατολικῶν, χωρίου ᾿Αττικὼμ Βανδουλάμπης ?, γέννημα ὑπάρχων Χριστοφόρου καὶ Καλῆς θαυμαστῶν 

καὶ σεπτῶν γεννητόρων, ἐν αὐταρκείᾳ βιούντων, τεωργικῇ ἐπιστήμῃ σχολαζόντων καὶ στρατιωτικῇ 

κουστωδίᾳ κατειλεγμένων. “Ὅτε οὖν ὁ Βουλγαρικὸς πόλεμος ἐκινήθη, εἴλκεται καὶ οὗτος τῇ τῶν 

κρατούντων προστάξει, χρόνων m' ὑπάρχων 3" βίᾳ δὲ τοῦ πολέμου περισωθείς, πάντων καταπεσόντων, 3$ 

τὸν μονήρη βίον ὑπέδυ, δερμάτινον χιτῶνα περιβαλλόμενος, ὑποπιάζων τὸ ἑαυτοῦ σῶμα χρόνοις ἕξ. 

Μετὰ δὲ τὸν εἰκοστὸν «τέταρτον ̂» χρόνον τῆς αὐτοῦ ἡλικίας χειροτονεῖται πρεσβύτερος, κακουχίᾳ 

πολλῇ ἑαυτὸν δαμάζων καὶ τῇ τῶν σιδήρων βαρύτητι, μηδὲν ἕτερον ἐσθίων ἢ μόνον τῆς προσκομιζομέ- 

vue προσφορᾶς μετὰ λαχάνων ιὑμῶν, καὶ ταῦτα κατὰ ἕξ ἡμέρας. Πρὸς τούτοις στύλον δομησάμενος 

(oce πηχῶν δώδεκα τὸ ὕψος ἔχοντα, τρισὶν ἐπὶ χρόνοις διήρκεσεν ἑστὼς ἐπ᾽ αὐτοῦ. Θείας τε φωνῆς 40 

τρίτον ἀκούσας « ἔξελθε » λετούσης 5, « ὡς ὁ Ἀβραάμ, τοῦ πατρικοῦ οἴκου,» τῆς ἐνεγκαμένης ἴ ἀπάρας 

μετέβη πρὸς τὸ Ὀλύμπιον ὄρος᾽ καὶ λίθον ὡς οἷα κημόν τινὰ ἑκούσιον ἐμβαλὼν τῷ στόματι, οὕτω διῆ- 

xev. Ἐντεῦθεν πρὸς τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων παρὰ Θεοῦ πέμπεται ἐκ θείας ἀποκαλύψεως καὶ πάντα 

ναὸν ἅγιον περινοστησάμενος καὶ πίστει τῷ Θεῷ τὰς εὐχὰς ἀποδοὺς ἐπὶ τῇ τῶν Χαλκηδονέων πόλει 

διέβη" καὶ τῷ προεστῶτι τῆς ἐκκλησίας ἐντυχὼν Μιχαὴλ τοὔνομα καὶ σύμβουλον τοῦτον λαβὼν καὶ 45 

κλίμακι χῤησάμενος, ἀνῆλθεν ἐπὶ τὸν κίονα. Ὁπόσα δὲ πειρατήρια καὶ φόβητρα ὑπέμεινεν ὁ ἀδάμας 

ἐκεῖνος τῷ καύσωνι συγκαιόμενος καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτὸς συμπηγνύμενος, κρυμοῖς τε καὶ ὄμβροις 

καὶ νιφετοῖς ταλαιπωρούμενος, οὐ δυνατόν ἐστι λέγειν ἢ γράφειν. Τὰ δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ γενόμενα θαύματα 

ὑπερβωίνει καὶ γοῦν καὶ διάνοιαν. “Ὅσα ἐκεῖνος τῇ τοῦ Χριστοῦ ὑπέμεινε χάριτι, εὐχῇ μόνῃ ἐξεπλή- 

puGev: ἐξ ὧν καὶ ὁ τῆς ἐκδημίας " αὐτοῦ καιρὸς bU ἀποκαλύψεως ἐγνωρίσθη. Περιστερὰ τὰρ κατα- 30 

πτᾶσα καὶ τὴν κατάπαυσιν τῶν πολλῶν αὐτοῦ πόνων προμηνύσασα, πάλιν τῶν ὑψηλῶν λαβομένη τὴν 

σταυρὸν ἐν ἑνὶ ξύλῳ, ἠσπάσατο αὐτὸν καὶ ἤρξατο κράζειν μεθ᾽ ὅσης δυνάμεως εἶχε τὸ «Κύριε ἐλέησον.» 

45 Καὶ κρατήσας αὐτὸν ὁ ἀμηρᾶς λέτει' « Τί σοι γέτονεν;» Ὁ δὲ μεῖραξ ἀπεκρίνατο" « Ἐλθὼν εἰς ἑαυτὸν 

» ἀπὸ τῆς συμβάσης μοι διαβολικῆς σκοτώσεως, προσέπεσα τῷ Χριστῷ " καὶ γενόμενος χριστιανὸς 

». καθὼς ἤμην, ἦλθον ἀναττεῖλοί cof τε καὶ πάσῃ τῇ συναγωγῇ, καὶ ἐνώπιον πάντων τὸν Χριστόν μον 

» ὁμολόγῆσαι, ὑμᾶς δὲ καὶ τὴν θρησκείαν ὑμῶν ἀναθεματίσαι.» Τούτων ἀκούσας ὁ ἀμηρᾶς ἔβαλεν 

αὐτὸν ἐν φυλακὴ ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις ἄνευ τῆς οἱασοῦν βρώσεως καὶ πόσεως" καὶ ἐξαγαγὼν ἐπανέκρινεν 

80 αὐτόν. Καὶ εὑρὼν αὐτὸν ὁμολογοῦντα τὸν Χριστόν, ἔτυψεν αὐτὸν μετρίως καὶ πάλιν τῇ φυλακῇ ἐναπέ- 

Gero. Καὶ μεθ᾽ ἑτέρας τρεῖς ἡμέρας παραστήσας αὐτὸν ἔτυψε σφοδρῶς" καὶ ἐπιμένοντα τῇ ὁμολογίᾳ 

καθεῖρξε. Καὶ μεθ᾽ ἑτέρας τρεῖς ἡμέρας, πάλιν ἐπανακρίνας αὐτὸν καὶ εὑρὼν ἐπιμένοντα xoi ὁμολοτοῦντα 

τὸν Χριστόν, βουνεύροις αὐτὸν ἔτυψε ἄνωθεν τῶν φλεγμαινουσῶν πληγῶν καὶ δοὺς ἀπόφασιν κατ᾽ 

αὐτοῦ, ἔλαβον οἱ προστεταγμένοι καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἀπέπλευσαν ὡσεὶ σταδίους τέσσαρας. Καὶ 

ἐκδημίαν τοῦ δικαίου προεμήνυσεν᾽ ὅτε καὶ τῶν ἀμέτρων κόπων καὶ ἱδρώτων ἀνεθείς, πρὸς τὸν 55 μετὰ τὸ προσεύξασθαι αὐτὸν' ἀπέτεμον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ῥίψαντες ἐν τῇ θαλάσσῃ. Καὶ τὸ μὲν σῶμα 

ἀκύμαντον μετέστη λιμένα, χρόνους με΄ πληρώσας ἐν τῷ κίονι. --- 2(— S). — ΒΡ :2 6.1.—T:. 

1.-—L:i-9:1 Σώζοντος. C : 3.3 (Tepevrivov, Αἰμιλιανοῦ καὶ Βαβίας). --- 4 : Πέτρου 
εἴτε ἐξῆλθεν ἀπὸ τῆς θαλάσσης, εἴτε μή, οὐ διεγνώσθη᾽ ἡ δὲ τιμία αὐτοῦ κεφαλὴ ἐξῆλθε. Καὶ ἀναγνωρί- 

ἀσκητοῦ καὶ ᾿Ακεψιμᾶ τῶν ἐν Περσίδι τελειωθέντων. — 5. 1. 6 (Λουκᾶ τοῦ στυλίτου τοῦ Εὖτρο- 56 σαντες ταύτην. χριστιανοί τινες, ἔλαβον ὡς πολύτιμον δῶρον καὶ διαβληθέντες πρὸς τὸν ἀμηρᾶν, 

δέδωκαν αὐτῷ χρυσίνους ἑκατὸν καὶ οὕτως εἴασεν αὐτοὺς κατέχειν αὐτὴν ἀκωλύτως. Τότε ἀργυρέαν 

θήκην κατασκευάσαντες κατέθεντο αὐτὴν ἐν ταύτῃ μετὰ τῆς προσηκούσης τιμῆς καὶ δορυφορίας. 

0 Ἔκτοτε δὲ καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἀναβλύζει ἀεὶ εὐῶδες μύρον, παντοδαπὰς ἰάσεις ἐπιτελοῦσα, εἰς δόξαν μὲν πιώτου). --- Cb : 3 (᾿Ἀειθαλᾷ xai Σεβή [dein Zevt; 'Aucic). — 1. — Ge : 2. 3 (... koi Balac). — 4 (... καὶ 

1 ἧς Ba ] ἀνατολῆς Ba. — 5 Ba, Ἀττηκομένου Βάνδου λάμπης Fa, — ὁ ὑπάρχοντα Ba. — * om. Ba. --- ὃ κακουκία Ba, — δ λέγων 

Ba. — " correr ὧν Fa, ὃς Ba. — ὃ ἐκδίμου Ba. 

᾿Αταρηνῶν, Καὶ περιζωσάμενος ἐνώπιον τοῦ ἀμηρᾶ καὶ ἁπάσης τῆς συναγωγῆς, χαράξας τε τὸν τίμιον 
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καὶ ἐν τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων ἔρχεται, κἀκεῖ- 

θεν ἐπὶ τὴν Χαλκηδόνα δια βαίνει, ἐν ἧ κίονι 

προσεπιβὰς μυρίων θαυμάτων αὐτουργὸς γέγονεν, 

MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυμα- 

τουργοῦ Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμιθοῦντος 

τῆς Κύπρου. Οὗτος vérovev émi! Κωνσταντίνου 

τοῦ μεγάλου βασιλέως ?, τὸν τρόπον ἁπλοῦς, τὴν 

καρδίαν ταπεινός" ἐποίμαινε δὲ πρόβατα ̓  καὶ 

γυναῖκα λαβὼν καὶ θυγατέρα τεννήσας, ἐπεὶ ἐκείνη 

ἀπέθανεν, ἐγένετο ἐπίσκοπος γέγονε δὲ καὶ θαυ- 

ματουρτός. Καὶ γὰρ ἐν ἀβροχίᾳ προσηύξατο καὶ 

ἔβρεξεν, καὶ ἀπὸ λιμοῦ εὐθηνίαν ἐποίησεν, καὶ ὄφιν 

μετέβαλεν εἰς χρυσοῦν καὶ πάλιν τὸν χρυσὸν μετὰ 

τὸϑ δοθῆναι" ἐνέχυρον καὶ δανείσασθαι τὸν πτωχὸν 

καὶ ζῆσαι, μετεποίησεν εἰς ὄφιν καὶ ἀπέλυσεν" καὶ 

ποταμὸν * τρέχοντα ἔστησεν. Ἦλθε δὲ καὶ εἰς τὴν 

ἐν Νικαίᾳ ὁ σύνοδον xoi κατήσχυνε τοὺς αἱρετι- 

κούς. Γυνὴ δέ τις ἔδωκε τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ * παρα- 

καταθήκην᾽ εἶτα ἀπέθανεν f θυγάτηρ αὐτοῦ *, Καὶ 

μὴ εὑρισκομένης τῆς παρακαταθήκης, ἠρώτησεν 

6 γέρων τὴν νεκράν' καὶ ἀποκριθεῖσα  eimev: 

« Ἐν τῷδε τῷ τόπῳ.» Καὶ ἕτερα πολλὰ ποιήσας 
ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις 

ἐν τῷ Gert) ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ κορυφαίου 

ἀποστόλου ἸΤέτρου, τῷ συγκειμένῳ τῇ ἁγιωτάτῃ 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Συνετοῦ. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Αὐρη- 

λιανοῦ ἐνδημοῦντος τότε ἐν τῇ Ρωμαίων πόλει καὶ 

τὰς θυσίας τοῖς εἰδώλοις προόνέμοντος !, ἀνα- 

γνώστης «ἐν "» τῇ τῶν Ρωμαίων ἐκκλησίᾳ «ἐπὶ» 

* om, 88. 5 καὶ add. Sa. * otv add. Sa. 

τεσσαράκοντα 9 πέντε χρόνους πληρώσας ἐν τῷ 

κίονι " καὶ καλῶς ἀγωνισάμενος πρὸς. Κύριον 

ἐξεδήμησεϑ. 

AYTQ [Β΄. 

τοῦ ἐν ἁγίοις Ξύστου ὁ. Οὗτος ὁ ἅγιος τοῦ Χρι- 

στοῦ μάρτυς διαλεχθεὶς τῷ βασιλεῖ καὶ ὑποσχόμε-" 

νος θῦσαι κατ᾽ ἐμπαιτμὸν καὶ φωραθεὶς τὴν ὑπό» 

κρισιν, τύπτεται βουνεύροις ὠμοῖς, ὥστε πᾶσαν 

τὴν γῆν τῷ αἵματι φοινιχθῆναι" εἶτα τῇ εἰρκτῇ 

ἐναπορρίπτεται, τῇ δὲ ἑξῆς πάλιν ἐμβάλλεται ἐν 

ἐσχάρᾳ σιδηρᾷ πεπυρακτωμένῃ" ὅτε xoi θείας 

5 

30 

φωνῆς ἤκουσεν ἐνισχυούσης καὶ προτρεπούσης ̓  

αὐτὸν εἰς τὸν ἀγῶνα καὶ σὺν τῇ φωνῇ κατερράγη 

λάβρος ὑετὸς τὸν μάρτυρα ἀλώβητον ἐκ τοῦ πυρὸς 

διαφυλάττων, Μετὰ ταῦτα ὀρύγματος γενομένου 

πήχεων δέκα καὶ ξύλων ὀξυτάτων ἐντεθέντων τῷ 

βάθει, ἐκεῖσε ὁ μάρτυς ἀπερρίφη; τῶν μελῶν ὃ 

αὐτοῦ σχεδὸν 5 | ἁπάντων κατακοπέντιυν καὶ συν- 

τριβέντων, εἰ καὶ θείᾳ προνοίᾳ αὖθις ὑγιάσθη ". 

Πάλιν οὖν ἐτγκλείεται εἰς τὸ λεγόμενον Tfáv8eov 

ἡμέρας δώδεκα, ὡς δῆθεν τοῖς θεοῖς ἐπιθύσων - 

καὶ θεραπείας προσάξων. Αὐτὸς δὲ θείῳ ζήλῳ 

ῥωσθεὶς καὶ τὴν ἐξ ὕψους ἐνδυσάμενος δύναμιν, 

T&v. elbujkov ἀποσπάσας ἐκ τῶν βωμῶν ἐν μιᾷ τοῦ 

vao0 γτωνίᾳ. συνθλάσας ἐναπέρριψε δ᾽ τὸν δὲ 

χρυσότευκτον θεὸν Δία εἰς λεπτὰ τμήματα κατατε- 

μών, ἀττελικῆῇ δυνάμει τῶν. πυλῶν τοῦ ναοῦ 

διανοιχθεισῶν 5, ἐξελθὼν χήραις καὶ ὀρφανοῖς 

διέδωκε. Καὶ τῶν ἡμερῶν τῆς προθεσμίας πληρὼώ- 

θεισῶν, ὁ βασιλεὺς ἅμα τῇ συγκλήτῳ παραγενόμε- 

vog καὶ 19 τῶν τῆς φυλακῆς θυρῶν ἀσαλεύτων 

εὑρισκομένων, εἰσελθὼν ἔνδον εἶδεν ἅπερ εἶδεν καὶ 

8 τελεῖται δὲ κτλ. add. Sa, infer Synaxaria selecta. 
1. — 1 ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ μετάλου add. Sa, — ὃ τοῦ μεγάλου βασιλέως om. Sa. — ? supra. lin. Sa, — ὁ εἰς add. 

Sa. — 5 δὲ add. Sa. — * δευτέραν add. Sa. — 7 αὐτῆς Sa. — ? lege quae habel Sa inter Synaxaria selecta. 
2. — ! προσμένοντος 88. — ? supplevi, om. S, Ss. — ? Sa, om. S. — ὁ πάπα Ῥώμης add. Sa. — 5 μελλῶν 8. — ὁ axe- 

δὸν αὐτοῦ Sa. — 7 ὑτιώθη Sa. — * ἀπέρριψε Sa. — ? διανυχθεισῶν S, διαναχθεισῶν 88. — 1* om, Sa, 

τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς πληροφορίαν δὲ βεβαίαν τῶν σκανδαλισθέντων καὶ δισταζόντων 

ὑπὲρ αὐτοῦ. — Mv : 1.6. 2. --- Μνήμη μείρακός τινος. --- Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βαρσαβᾶ. — 8 (... καὶ 

Βεβαίας). --- Mb : 1. 2 (Ἀικεψιμᾶ καὶ ᾿Αειθαλᾶ). --- 6. — Μνήμη μείρακος. — 8 (.. καὶ Βεβαίας), --- ἃ 

(Ἀκεψιμᾶ τῶν ἐν Περσίδι τελειωθέντων). --- 5. — Mr : 1. . 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1, ita des. : Τελεῖται δὲ ἣ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ 

τοῦ ἁγίου καὶ κορυφαίου ἀποστόλου Πέτρου, τῷ συγκειμένῳ τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ ἐν τῇ 

γυναικείᾳ μονῇ τῇ οὔσῃ πλησίον τῆς μονῆς τοῦ Φιλανθρώπου, ἔνθα καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ σῶμα κατά- 

κεῖται. — 2. — 58: 1. 9. — E : d. — Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου (Nov. 383). -- P : 1. — Ἄμφι- 

λοχίου. — Da:1(— ΒΔ). 9. -- 9011. 9. — F:1: Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου 

Τριμιθούντων τῆς Kómpou. Οὗτος ἤκμασεν ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου βασιλέως καὶ Κωνσταντίου 

υἱοῦ αὐτοῦ" ἦν δὲ τὸν τρόπον ἁπλοῦς καὶ τὴν καρδίαν ταπεινός... Des. : Ὅπως δὲ ἦν συμπαθὴς 

ἐδήλωσε τὸ συμβὰν εἰς τοὺς τὴν ποίμνην αὐτοῦ λῦσαι ἐπιχειρήσαντας. Οὐ μόνον γὰρ αὐτοὺς ἀορασίᾳ 

κρατηθέντας τοῦ πάθους ἀπήλλαξεν, ἀλλὰ καὶ κριὸν ἕνα ἐπιδοὺς ἀπέλυσεν εἰπών, ὡς ἂν μὴ ὦσιν μάτην 

ἠγρυπνηκότες. Οὕτω τὸ καταπιστευθὲν αὐτῷ ποίμνιον ἰθύνας καλῶς, πρὸς τὴν τῶν ἀγτέλων πολιτείαν 

καὶ διατωγὴν μετετάξατο. --- 9. --- Fa: 1. 9. --- B:1.2. — Ba :1 (Οὗτος ἦν ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ μεγά: 

λου βασιλέως καὶ Κωνσταντίου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ... Des. : καὶ διατωγὴν μετετάξατο). --- 2. — Bb: 1. 2. — 

T:í— L:1.— ῷ : 1.-- Αἰθερίου. Οὗτος ἣν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ᾽ διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν 

πίστιν ἄγεται δεσμευθεὶς κἀὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι σίδηρα πεπυρακτωμένα δέχεται αὐτοῦ τοῖς ὠσίν ὑφ᾽ 

ὧν αἱ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ κόραι διατακεῖσαι ἐξέπεσον εἶτα δεσμοῦσιν ἐπὶ τροχοῦ καὶ κημὸν ὑποβάλ- 

λοντες αὐτοῦ τῷ στόματι κρεμῶσιν ἐπὶ κεφαλῆς, λίθον αὐτοῦ τῷ τραχήλῳ προσδήσαντες᾽ λαμπάσι 

πυρὸς καταφλέτεται. Καὶ τέλος τὸν διὰ ξίφους δέχεται θάνατον. --- C : 1. -- ᾿Αμφιλοχίου, — 2. — Cb: 
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ἐξέστη. Εὐθὺς οὖν ὁ ἅγιος ἀναρτᾶται ἰκρίῳ γυμνὸς 

καὶ σιδηροῖς ὄνυξι ξέεται καθ᾽ ὅλου τοῦ σώματος. 

Εἶθ᾽ οὕτως ὑπὸ τῶν ἀθρεμβόλων ἐξαρθροῦται τὰ 

ΜΗΝΙ ΤΩ 
1. "᾿Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐστρα- 

τίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καὶ 

᾿᾽Ορέστου, Ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ 

ἱΜαξιμιανοῦ διωγμὸς ἦν τῶν χριστιανῶν ὅτε καὶ 

κρατηθεὶς ! ὁ ἅγιος Εὐστράτιος παρὰ Λυσίου. τοῦ 

δουκὸς καὶ βασανισθεὶς πλεῖστα καὶ ὑποδήματα 

σιδηρᾷ μετὰ 5 ἥλων ὀξέων ὑποδεθεὶς περιεπάτει 

τυπτόμενος. Ὁ δὲ ἅγιος Αὐξέντιος τιμωρηθεὶς 

ἰσχυρῶς ἀπεκεφαλίσθη" ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ οὐχ 

εὑρίσκετο εἶτα εὑρέθη εἰς δένδρον κειμένη, κορώ- 

νης ἑστώσης ἐπάνω καὶ κραζούσης. ᾿Αλλὰ καὶ ὁ 

&poc Μαρδάριος τιμιυρίας μυρίας ὑποστὰς οὐκ 

ἔλεγεν ἕτερον εἰ μή « Χριστιανός eiju?, ». εἶτα 

τοὺς ἀστραγάλους διατρυπηθεὶς καὶ κατὰ κεφα- 

λῆς κρεμασθεὶς καὶ τὰ ὀπίσθια μέρη κατακαεὶς 

ἐτελεύτησεν. Ὃ δὲ ὅγιος Εὐτγένιος τὴν γλῶτταν 

καὶ τὰς δύο χεῖρας ἐκκοπείς, συνθλασθεὶς καὶ τὰ 

σκέλη ῥάβδοις, ἐξέπνευσεν. ᾿Αλλὰ καὶ ὁ ἅγιος 

᾿᾽Ορέστης, τοῦ κεκρυμμένου σταυρίου αὐτοῦ, ὅπερ 

ἐφόρει, ἀναφανέντος, ἐκρατήθη “ καὶ τεθεὶς ἐπὶ 

κραββάτου σιδήροῦ πεπυρακτιυμένου πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησε. Ἐτελειώθη δὲ καὶ ὁ ἅγιος Εὐστράτιος 

μετὰ | πολλὰς τιμωρίας ἀποχθεὶς εἰς κάμινον. 

'H δὲ σύναξις αὐτῶν 4 τελεῖται ἐν τῷ σεπτῷ 

ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ. πανευφήμου ἀποστό- 

MHNI TQ 

ἃ. ᾿Αθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Θύρσου, 

Λευκίου καὶ Καλλινίκου. Ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασι- 

λέως Κουμβρίκιος ὁ ἡγεμὼν διωγμὸν μέγαν 

ἐκίνησεν κατὰ τῶν χριστιανῶν ἐν τοῖς μέρεσι 

Νικομηδείας, χύνων τὰ τῶν ἀνθρώπων αἵματα 

? καὶ add. Sa, 

μέλη, ῥᾷον ὑποφέρων τὰς ἀλγηδόνας. Τὸ δὲ TeÀeu- 

ταῖον τοσαύταις κακώσεσι καὶ τομαῖς βασάνων ' 

προσομιλήσας, τὴν διὰ ξίφους δέχεται τιμωρίαν. 

AYTQ Γ΄. 

λου Ἰωάννου πλησίον τῆς ἁγιωτάτης ὅ μεγάλης 

ἐκκλησίας. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Λουκίας τῆς παρθένου. Αὕτη ἦν ἐκ Συρακού- 

σης τῆς πόλεως, τῆς κατὰ Σικελίαν, μεμνηστευ- 

μένη ἀνδρί". διὰ δὲ τὴν ἐπισκήψασαν 3 νόσον τῇ 

ταύτης μητρὶ ἅμα αὐτῇ ἐπὶ Κατάνην παρεγένετο, 

δεηθησομένη τῆς ἁγίας μάρτυρος ᾿Αγάθης ἀπαλ- 

λάξαι τῆς αἱμορροίας τὴν ταύτης μητέραν , TTopa- 

γενομένῃ δὲ ὄναρ εἶδε τὴν ἁγίαν ᾿Αγάθην τήν τε 

ἴασιν παρεχομένην“ τῇ ταύτης μητρὶ καὶ προθεσπί- 

ζουσαν αὐτῆ περὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν ὃ μαρτυρίου. 

Ὡς δὲ fj μήτηρ αὐτῆς γέγονεν ὑγιής, τῶν ὑπαρ- 

χόντων αὐτῇ πρὸς τοὺς ὃ πένητας ποιήσασα ἴ 

διανομήν, εὔθυμος ἦν πρὸς τὴν ὃ Χριστοῦ ὁμο- 

λογίαν. Παρὰ δὲ τοῦ μνηστῆρος διαβληθεῖσα, 

παρέστη τῷ ἄρχοντι Πασχασίῳ, ὃς ἐκέλευσεν 

αὐτὴν ἐν πορνείῳ ἀπενεχθεῖσαν ὑβρισθῆναι, Διέ- 

μεῖνε δὲ τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι ἐν ἁγνείᾳ, μὴ 

δυνηθέντων, καίπερ πολλῶν συνελθόντων, μετακι- 

νῆσαι αὐτὴν ἐκ τοῦ τόπου, ἔνθα ἐστήρικτο. Ἀπαγο- 

ρεύσαντες δὲ τὴν αὐτῆς μετάβασιν καὶ μηδὲ διὰ 

τῆς πυρᾶς, ἣν ἀνῆψαν, ἔνθα ἣ ἁγία ἵστατο, αὐτὴν 

καταφλέξαντες, διὰ τὸ ὑπὸ Θεοῦ ταύτην φυλάτ- 

τεσθαι, ξίφει τὴν αὐτῆς ἀπέτεμον κεφαλήν. 

AYTQ [Δ΄. 

καθ᾽ ἑκάστην ὡς ὕδωρ. Λυπηθεὶς δὲ ὁ Λεύκιος, 

χριστιανὸς ὑπάρχων καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν, 

ἀπῆλθεν εἰς τὸν ἡγεμόνα λέγων « Κύων ἀκόρεστε, 

» ἕως πότε ἐκχέεις τὸ τῶν ἀνθρώπων αἷμα ὥσπερ 

» ὕδωρ, καταναγκάζων αὐτοὺς προσκυνεῖν λίθους 

5om. Sa. 1. — ! κρατηθεὶς xai Sa. 8 εἰ μὴ S. 4 Sa, αὐτοῦ S. 

“9. —  Συρρακούσης S. — ? ἐπισκήψαν Sa. — 8 μητέρα Sa. — * παρεχομένη S. — 5 Sa, Χριστοῦ S. — 8 τὰς S. — ἴ ποιη- 
σαμένη Sa. — 5 τοῦ add. Sa. 

1, — ! ἐκχέων Sa. 

1, 2, — Ce: 1. — ᾿Αμφιλοχίου. --- 2. — Qd : 1. — ᾿Αμφιλοχίου. --- 2. — M : 1. --- ᾿Αλεξάνδρου dpyi- 

ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων, — ᾿Αμμωναθὰς καὶ "Av6og ἐν εἰρήνῃ T. — Mv : 1. 2. — ᾿Αλεξάνδρου. — 

᾿Αμμωναθᾶ koi" Av0ov. — Mb : 1, 2. — ᾿Αλεξάνδρου. -— Mr: 1. d 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.2. Sb: 1.92. ἘΠ: 1. — Κυριαίνης. — 2. P:1.2. 
Κυριέννης. --- Da : 1 (— Ba). 2. — Db: 1.9. — F: 1: Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Mapbapíou καὶ 
Ὀρέστου. Οὗτοι οἱ ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξι- 
μιανοῦ τῶν δυσσεβῶν καὶ Λυσίου δουκὸς κρατοῦντος τῆς τῶν Λιμηταναίων τάξεως, καὶ Ἀγρικολάου 
πᾶσαν τῆς ἀνατολῆς τὴν ἐπαρχίαν διοικοῦντος ... Des. : καὶ ἐκπλήξας τὸν τύραννον, τοῦ ἁγίου Ὀρέστου 
ἐν κραββάτῳ σιδηρῷ πρότερον τεθέντος καὶ ἐν αὐτῷ τὸ τέλος λαβόντος, ὕστερον αὐτὸς ἀναφθείσης 
καμίνου καὶ ἐν αὐτῇ εἰσελθών, τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἐκομίσατο. --- 2, — Ἐπ : 1. 9. --- B:1.2. 
Ba: 1 (Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ καὶ Λυσίου δουκὸς krÀ.). — 2. — 
Bb:1.2.— T:1.— L:1.— 0:1. — 6: 1. — Τῆς ἁγίας Kupiaivng. — 2. — Cb : 1. — Κυριαίνης. 
2, — Qe: 1. — Κυριαίνης. --- 2. — Cd : 1.2, — M : 1. 9. — Mv : 1. 2, — Ἀρσενίου τοῦ ἐν τῷ Aátpy. — 
Sequitur Κυριακὴ τῶν ἁγίων προπατόρων. --- Mb : 1. 3, — Κυριαίνης, — Mr : 1.2. 

SYNAXARIA SELECTA. S& : 1.9.3. — Sb:1.29. — H:1.2.3. — P:1.2: Φιλήμονος xoi 
Ἀπολλωνίου καὶ τῶν μετ᾽ αὐτῶν πλησίον τῶν Ἑλενιανῶν !, — Καὶ τοῦ ἁτίου Ὑπατίου. --- 8, -— D& : 
1.3 (Ξ- ΕἸ. 8. --- 98 : 1, 9, 8. -- *:1.2.8.— *8:1: Θύρσου, Λευκίου καὶ Καλλινίκου, Οὗτοι 

1 Ἑλλενιανῶν P, ' 
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» καὶ ξύλα ἄψυχα xol dvaíoOnra?; » "Opqwsele 

δὲ ὁ ἡγεμὼν ἐκρέμασεν αὐτὸν καὶ ἔξεσε τὰς σάρ- 

κας αὐτοῦ" εἶτα ἀπεκεφάλισεν αὐτόν. Ὑπήντησε 

δὲ τῷ ἡγεμόνι καὶ ὁ ἅγιος Θύρσος καὶ ὠνείδισεν. 

αὐτόν, ὡς ἐπιχαίροντα τοῖς αἵμασι τῶν ἀνθρώπων" 

καὶ ἐκρατήθη καὶ αὐτὸς καὶ ἐδέθη χεῖρας καὶ πόδας 

καὶ ἐξεκεντήθη τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ συνετρίβη τὰ 

σκέλη. Ὅτε καὶ παραδόξως | ὑγιασθεὶς ὃ ἐπισπᾶται 

πρὸς τὴν πίστιν τὸν Καλλίνικον, ἱερέα τῶν εἰδώ- 

λων ὑπάρχοντα" εἶτα ἐδέθη, ἵνα σχισθῇ μέσον 

μετὰ τοῦ mplovog: καὶ πρὸ τοῦ σχισθῆναι καὶ 

διχοτομηθῆναι παρέθετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ εἰς 

χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύνα- 

Eg ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῶν, τῷ ὄντι πλησίον 

Ἑλενιανῶν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου καὶ τῆς συνο- 

δίας αὐτῶν. Οὗτοι ὑπῆρχον ἀπὸ Θηβῶν τῆς 

Αἰγύπτου ἐπὶ 1 Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως 3 καὶ 

»Ἀρριανοῦ ἡγεμόνος Θηβαΐδος. Ἦσαν δὲ ἅπαντες 5 

τριάκοντα ὁ ἕξ. Ἐπεὶ δὲ ἐκρατήθησαν, εἷς ἐξ αὐτῶν 

καλούμενος ᾿Απολλώνιος, κληρικὸς ὦν, ἔδωκε 

γόμισμα ὃ τῷ φυλάσσοντι αὐτοὺς Φιλήμονι τῷ 

κιθαριστῇ καὶ παρεκάλεσεν αὐτὸν φορέσαι τὰ ἱμά- 

τια αὐτοῦ καὶ ἀντὶ τοῦ 9 αὐτοῦ προσκυνῆσαι καὶ 

θῦσαι τοῖς εἰδώλοις. Ὁ δὲ Φιλήμων οὕτως * ποιή- 

σας, ὅτε ἀπῆλθε θῦσαι, ὡμολόγησε τὸν Χριστόν, 

Καὶ ὁ ἡγεμὼν μὴ τνωρίσας αὐτὸν εἶπε" « Καλέσατε 

» τὸν καθαρϊστὴν Φιλήμονα, ἵνα κιθαρίσῃ καὶ τῇ 

» μελῳδίᾳ πείσῃ τοὺς χριστιανοὺς θῦσαι.» Καὶ 

τότε τνωρισθεὶς ὁ Φιλήμων, ἐτιμωρήθη μετὰ τῶν 

ἄλλων παρὰ τοῦ ἡγεμόνος. Συνεσχέθη δὲ καὶ ὃ 
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1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ieponáprupoc? Ἔλευθε- 

ρίου. Οὗτος ἦν ἀπὸ τῆς μετολοπόλεως ? Ρώμης" 

νέος δὲ τὴν ἡλικίαν ὑπάρχων ἐγένετο ἐκ πατρὸς 

. Ἀπολλώνιος, ὡς αἴτιος γεγονὼς τῆς εἰς Χριστὸν 

πίστεως τῷ Φιλήμονι' καὶ ἀχθεὶς πρὸς τὸν ἦγε- 

μόνα, τὴν εἰς Χριστὸν ἀνεκήρυξε πίστιν" διὸ τέμνε- 

ται τὰ νεῦρα τῶν ποδῶν αὐτοῦ καὶ καθ᾽ ὅλης τῆς 

πόλεως σύρεται. Ὁ δὲ Φιλήμων εἰς φυτὸν περ- 

σαίας κρεμασθεὶς τοξεύεται’ τὰ δὲ βέλη αὐτοῦ μὲν 

οὐχ ἥψαντο 3, Ἕν δὲ ἐνεχθὲν πρὸς τὸν ἡγεμόνα 

ἐξεκέντησεν αὐτοῦ τὸν ὀφθαλμόν, ὃν ὁ ἅγιος 

Φιλήμων κατέστησεν ὑγιῆ, προειπὼν αὐτῷ, ὅτι 

μετὰ τὸ μαρτύριον αὐτοῦ χοῦν ἐκ τῆς σοροῦ 

λαβὼν ὑγιῆ τὸν ὀφθαλμὸν ἀπολήψεται. Τὰς κεφα- 

λὰς οὖν ἀμφοτέρων τμηθέντων, τοῦ τε ἁγίου 

φιλήμονος καὶ Ἀπολλωνίου, ὁ ἡγεμὼν μεθ᾽ ἡμέραν 

ἔνθα κατετέθησαν οἱ ἅγιοι παραγενόμενος κατὰ 

τὴν τοῦ ἁγίου πρόρρησιν γέγονεν. ὑγιής" ὅθεν 

αὐτὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πιστεύουσι τῷ Χριστῷ καὶ 

βαπτίζονται. Τοῦτον δὲ μεταπεμψάμενος ὁ Bact- 

λεὺς Διοκλητιανὸς καὶ πεδήσας σιδήροις καὶ λίθον 

ἐν τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ περιθείς, ἐν χάσματι κατέ- 

χωσε γῆς" ὃν παραδόξωφ σωθένταϑ ἐπὶ τῆς κλίνης 

αὐτοῦ θεασάμενος ἐν τοῖς βασιλείοις, μάγον εἶναι 

οἰηθείς, | ἐν τῇ θαλάσσῃ ἀπέρριψε μετὰ τῶν προ- 

τικτόρων πιστευσάντων καὶ αὐτῶν 19 τῷ Χριστῷ, 

Συνεκκομισθὲν δὲ τὸ τοῦ ἁγίου Ἀρριανοῦ λείψα- 

νὸν ὑπὸ τῶν παίδων αὐτοῦ, ἐπὶ νώτου δελφῖνος 

ἐποχούμενον ἔνδοθεν. σάκκου, μετὰ καὶ ἑτέρων 

σάκκων παραπλησίων περιεχόντων τὰ τῶν προ- 

τικτόρων σώματα ἐτάφη. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς μετὰ φιλανθρὼω- 

πίας ἐπενεχθείσης ἡμῖν φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ 

σεισμοῦ, ἧς παρ᾽ ἐλπίδα πᾶσαν ἐλυτρώσατο 

ἡμᾶς ὁ φιλάνθρωπος Θεός. 

AYTQ IE'. 

ópqavóc* μητέρα δὲ εἶχεν ὀνόματι Ἀνθίαν, παρ᾽ ἧς 

καὶ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἐδιδάχθη, προδιδαχθεί- 

σης ὑπὸ τοῦ μεγάλου ἸΤαύλου τοῦ ἀποστόλου. 

— αλίθοις καὶ ξύλοις ἀψύχοις καὶ ἀνα ισθήτοις Sa. — ὃ ὑτιωθεὶς Sa, — ὁ παρέδωκε Sa. 

2. — 1 τῆς βασιλείας add. Sa. — ? τοῦ βασιλέως om. Sa. — 3 ol πάντες Sa. — ὁ καὶ add. Sa. — δ νομίσματα Sa. — 8 om. 

Sa. — "-ovu Sa. — ἥψατο Sa. — ὃ σωθέντες Sa. — 19 corr, Sa, prius αὐτῶ. 

1. — ! μάρτυρος Sa. — ? μεγάλης πόλεως Sa. 

ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου toO βασιλέως xoi Κουμβρικίου ἡγεμόνος. Τοῦ οὖν ἡγεμόνος διωγμὸν κατὰ Tv 

χριστιανῶν κινοῦντος ἐν τοῖς μέρεσιν Νικομηδείας καὶ Νικαίας καὶ Καισαρείας τῆς κατὰ Βιθυνίαν αὖτο- 

μολήσας... Des..: Ὁ δὲ ἅγιος Θύρσος ἐν κιβωτίῳ βληθεὶς ὥστε διατμηθῆναι τῷ πρίονι, διέμεινεν 

ἀβλαβής, τῇ: τοῦ Θεοῦ χάριτι κινῆσαι τὸν πρίονα τῶν ἑλκόντων μὴ δυναμένων" ἔνθα τὴν ψυχὴν παρέ- 

θετο τῷ Θεῷ, ἄνωθεν αὐτῷ προγενομένης φωνῆς καὶ παραδηλούσης τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ ἀταθά; --- 

4: Φιλήμονος καὶ Ἀπολλωνίου, Ὑπατίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλη- 

τιανοῦ βασιλέως... Des. : συνεκομίσθη δὲ τὸ τοῦ ἁτίου Ἀρειανοῦ λείψανον παρὰ τῶν παίδων αὐτοῦ, 

ἐπὶ νώτου δελφῖνος ἐποχούμενον κατὰ τὴν τοῦ ἁγίου πρόρρ ησιν. — 8, — Β 11. 2, — Ἀρριανοῦ καὶ 

τῶν προτικτόρων. — ΒΑ: 1 (Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως καὶ Κουμβρικίου ἡγεμόνος" 

αὐτόμολος οὖν ὁ ἅτιος Λεύκιος προσελθὼν ... Des. : τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ ἀγαθά). --- 3 (ΞΞ ΕἸ). 8 (-- 5).-- 

T:1— L:1.— Q:1.2. — 0:12. — (Ὁ :1,23. - Περὶ τῶν λειψάνων τοῦ ἁτίου Ἀρριανοῦ. — 

Qe: 1.2. — Cd: 1. 2. -- Περὶ τῶν λειψάνων... — Μ 1. -- Καλλίνικος E, t. — 3 (Φιλήμονος καὶ 

᾿Απολλωνίου). --- ᾿Αρριανὸς καὶ οἱ πιστεύσαντες προτίκτορες τῷ Χριστῷ ἐν θαλάσσῃ ῥιφέντες τ. --- 

εὕρεσις τῶν λειψάνων αὐτῶν. — 3. — Mv: 4:2, — Τῶν τεσσάρων προτικτόρων τῶν συναθλησάντων 

τῷ ἁτίῳ Ἀρρειανῷ 3, --- 3. — Mb: 1.2. — Περὶ τῆς εὑρέσεως τῶν ἁγίων λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἀρρειανοῦϑ 

καὶ τῶν προτικτόρων. — Mr : 1. 2. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 8: μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ἸΤαύλου τοῦ 

γέου τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ Λάτρῳ ἀσκήσαντος. Οὗτος ὁ παγτέραστος καὶ μέγας ἐ 

᾿Ἐλαίας πόλεως, ἥτις ἐστὶ πλησίον Περγάμου τῆς ΓΑσίας. Γεννήτορες δὲ αὐτῷ "A 

— ?"Apiavip Mv. — 5 ᾿Αρειανοῦ Mb. 

i 

v ἀσκηταῖς γέγονεν ἐξ 

ντίοχος καὶ Εὐδοκία, 

10 

15 

f. 105". 
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ΤΙροσήχθη δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς τῷ ἐπισκόπῳ Ἀνικήτῳ " 

καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τράμμοτα μανθάνει καὶ τῷ 

τῶν κληρικῶν καταλέγεται τάτματι καὶ πεντεκαί- 

δεκα χρόνων τενόμενος χειροτονεῖται διάκονος, ἐν 

δὲ τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ πρεσβύτερος" εἰς δὲ τὸν 

εἰκοστὸν 3 ἐλάσας, ἐπίσκοπος προχειρίζεται τοῦ 

Ἰλλυρικοῦ, πολλὰ πρότερον διὰ τὸ τῆς ἀρετῆς 

ὑπερβάλλον κατεργασάμενος θαύματα. Ἐπεὶ δὲ 

διδάσκων πολλοὺς πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

ἐπέστρεφε, ueroméumeroi τοῦτον ᾿Αδριανὸς ὁ ὁ 

βασιλεύς, καὶ τὸν Χριστὸν κηρύξαντα ἐνώπιον 

αὐτοῦ προστάσσει τεθῆναι ἐπὶ κραββάτου χαλκοῦ 

καὶ σώρευμα πυρὸς ὑποστρωθῆναι κάτωθεν. εἶτα 

ἐν ἐσχάρᾳ τεθῆναι, καὶ αὖθις ἐν τηγάνῳ  ἐκπυρω- 

θέντι πλήρει ἐλαίου καὶ στέατος καὶ πίσσης" τῇ δὲ 

τοῦ Χριστοῦ χάριτι καὶ δυνάμει ἐξ ἀμφοτέρων 

φυλάττεται ἀβλαβής, Εἶτα σκευάξεται κλίβανος τῇ 

συμβουλῇ τοῦ ἐπάρχου Κορέβορος 5, ἔχων ἑκατέ- 

ρωθεν ὀβελίσκους ὀξεῖς, ἐν ᾧ αὐτὸς ὁ Κορέβωρ " 

εἰσῆλθε Πνεύματος ἁγίου πλησθεὶς καὶ τὸν Χριστὸν 

Θεὸν εἶναι ἀληθινὸν 8 ὁμολογήσας καὶ ἐξελθὼν 

ἀβλαβὴς τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. Ὃ δὲ ἅγιος 

ἘἙλευθέριος ἐβλήθη ἐν τῷ κλιβάνῳ καὶ σβεσθείσης 

τῆς φλογὸς ἐξῆλθε σῶος καὶ ἐν εἱρκτῇ τίθεται. 

Εἶτα δεσμεῖται ἐν ἅρματι ὑπὸ πώλων «ἀγρίων ὅ» 

συρομένῳ᾽ καὶ ὑπὸ ἀγγέλου λυθεὶς εἰς ὄρας ὕψη- 

λὸν καθίσταται, ἔνθα ἦν μετὰ ἀγρίων ζίψων guv- 

διαιτώμενος" τὰ δὲ ἐξημεροῦντο, τὰ τοῦ Θεοῦ 

λόγια διεξιόντος αὐτοῦ. Εἶτα | τοὺς εἰς τὴν σύλ- 

ληψιν αὐτοῦ ἀποσταλέντας 19. στρατιώτας νουθε- 

τήσας βαπτίζει, μεθ᾽ ὧν καὶ ἑτέρους ὡσεὶ πεντα- 

κοσίους πιστεύσαντος τῷ Χριστῷ !.. ᾿Αχθεὶς δὲ 

πρὸς τὸν βασιλέα καὶ θηρίοις βληθεὶς καὶ σῶος 

διαφυλαχθείς, ὑπὸ δύο στρατιωτῶν ἀναιρεῖται, 

προστάξει τοῦ βασιλέως συμπεσόντων abTÓ. 

Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 

αὐτοῦ τῷ ὄντι πλησίον τοῦ Ξηρολόφου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Βάκχου τοῦ νέου. Οὗτος ὥρμητο μὲν ἐκ ἸΤαλαι- 

στίνης, ὧν ἐν τοῖς χρόνοις Εἰρήνης καὶ Κωνσταν- 

τίνου τῶν εὐσεβῶν βασιλέων Ῥωμαίων 3, Ἦν δὲ ὁ 

τούτου πατὴρ χριστιανὸς ἐκ προγόνων καὶ χρι- 

στιανικωτάτῃ γυναικὶ συνοικῶν, πρὸς δὲ τὴν τῶν 

Ἀγαρηνῶν θρησκείαν ἀπέδρασε ὃ xai ηὐτομόλησε, 

δαιμονικαῖς συμβουλαῖς καὶ κοσμικοῖς δελεάσμα- 

σιν ὑπαχθείς., Ἐτέννησεν οὖν παῖδας ἑπτὰ καὶ 

— 3 &roc add. Sa. — * om. Sa. — ὃ τῇ γάνωῳ Sa. — ὃ Κορέμβωρος Sa. — * Κορέμβων Sa. — 8 ἀληθινὸν εἶναι Sa. — ? Sa; 

oin. S. — 10 ἀποσταλλέντας S. — ᾿ξ τῷ Χριστῷ om, Sa. 
2. — ! τῆς εὐσεβεστάτης βασιλίσσης add. Sa. — "(τῶν - Ῥωμαίων) τοῦ ταύτης υἱοῦ Sa. — ὃ ἀπέδρα Sa. 

ἐπιφανεῖς ἄμφω καὶ γένος καὶ ἀρετήν. ToO τοῦν πατρὸς πολέμου νόμῳ τὸν βίον καταλιπόντος — κόμης 

γὰρ ἐτύγχανεν ὧν ἐν τῷ πλωΐμῳ στρατῷ — fj μήτηρ τοὺς υἱοὺς ἀραμένη, ἐπεὶ καὶ ἕτερος ἦν αὐτῇ 

πρωτογενὴς τοῦ Παύλου Βασίλειος ὄνομα, πρὸς τὰ τῆς ᾿Απολλωνιάδος ἔρχεται μέρη, --- ἐκεῖθεν γὰρ 

αὕτη τὰς τοῦ γένους elle πηγάς, — καὶ τοῖς τοῦ Μαρυκάτου καλουμένοις τόποις ἐγκατοικίζεται. Οὐ 

πολὺ τὸ ἐν μέσῳ καὶ ὁ Βασίλειος ὑπὸ τῆς μητρὸς ἄκων πρὸς τάμον ἑλκόμενος, φυγὰς πρὸς τὸν 

Ὄλυμπον γίνεται καὶ τὸν μοναστὴν ὑπέρχεται βίον᾽ εἶτ᾽ ἐκεῖθεν ἀπαναστὰς εἰς τὸ τοῦ Βραχιανοῦ μετῴ- 

xnoev ὄρος. Ἡ δὲ μήτηρ σὺν τῷ Παύλῳ καταλειφθεῖσα, ἐπ᾽ αὐτῷ μόνῳ τὰ τῆς ἐλπίδος σαλεύουσα ἦν, 

᾿Αλλὰ καὶ ταύτης τὸ κοινὸν. ἀποδούσης χρέος, μόνος ὁ ΤΤαῦλος καταλέλειπτο, τὴν ὀρφανίαν φέρων καὶ 

τὰ ἐκ ταύτης δεινά" πλὴν ἀλλ᾽ ὁ τοῦτον ἐκ μήτρας ἡγιακὼς καὶ ἀφορίσας ἑαυτῷ, ὡς εἰδώς, οἷον σκεῦος 

εὔχρηστον εἰς ὑποδοχὴν τοῦ θείου μύρου τενήσεται *, τὴν τοῦ Βασιλείου καρδίαν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ 

ἀδελφοῦ διανίστησι, καὶ τρεῖς περὶ τὸ τοῦτον ἀναζητῆσαι παρεγγυᾷ. Ὃ δὲ διά τινος μοναχοῦ τὴν ὁδὸν 

ἀκῥιβῶς εἰδότος τὸν ΤΤαῦλον μεταπεμψάμενος καὶ μικρὸν παρ᾽ ἑαυτῷ κατασχών, εἶτα τοῦτον παραλα- 

βὼν τῷ μετάλῳ πατρὶ Πέτρῳ φέρων πρὸς παιδείαν πνευματικὴν παραδίδωσιν, ὃς τῆς μονῆς, ἢ Καρύα 

ὠνόμαστο, ἐξηγεῖτο καὶ φωστῆρος δίκην τῷ τότε διέλαμπεν. Ὁ δὲ θείῳ ΤΤνεύματι προειδώις, οἷος ὁ παῖς 

προϊὼν τὴν ἀρετὴν ἀποβήσεται, ἄσμενος αὐτὸν ὑποδέχεται. Καὶ πρῶτα μὲν ξαυτῷ πρὸς ὑπηρεσίαν 

ἀποτάττει, εἶτα καὶ ταῖς λοιπαῖς ἐντάττει διακονίαις. Ὁ δὲ οὐ μόνον ταύταις ἐγκαρτερῶν ἀλλὰ xoi ἑτέρας 

οἴκοθεν ἀσκήσεις καὶ κακοπαθείας ἐπινοῶν, εἰς τοσοῦτον χάριτος προήχθη, ὡς καὶ πῦρ οὐράνιον 

ὀφθαλμοφανῶς ἰδεῖν κατελθὸν ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ ὅλον bí ὅλου περιλαβὸν καὶ ἄκαυστα πυρπολοῦν. 

Ἐντεῦθεν μειζόνως τὴν καρδίαν φλεχθεὶς πολὺν 3 τὸν τῆς ἡσυχίας ὥδινεν ἔρωτα, ἀλλ᾽ ἐπείχετο παρὰ 

τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς διὰ τὸ 9 νέον ἔτι τῆς ἡλικίας καὶ πρὸς τὴν μόνωσιν ἄηθες. Τούτου δὲ πρὸς 

Θεὸν μεταστάντος, εὐκαίῤρου λαβόμενος ἀρορμῆς ὁ ΤΤαῦλος ἅμα Δημητρίῳ φίλῳ δή τινι καὶ συνήθει 

πρὸς τὸ Λάτρον γίνεται" καὶ τοῦτο περινοστήσας εἰς τὴν Φιλέρημον λεγομένην ἡρετίσατο κατοικεῖν “ ἐν 

fj μῆνας ὀκτὼ διαβιβάσας xol πᾶσαν ἄσκησιν ἐνδειξάμενος, πάντα τε πειρασμὸν προφανῆ τε καὶ νοητὸν 

παρὰ τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων ὑποστάς, εἰς τὴν Καρύαν αὖθις σὺν τῷ Δημητρίῳ * ὑποστρέφει, 

γράμμασι τοῦ προεστῶτος μετακληθείς, ᾿Αλλ᾽ ὀλίγας ἡμέρας ἐν αὐτῇ ποιήσας καὶ μὴ φέρων ἔτι τὴν 

τῆς ἡσυχίας διάζευξιν, τοῖς ἐκεῖσε συνταξάμενος, μόνος πάλιν ἄνεισι πρὸς τὸ Λάτρον καὶ τὸν ἀχειρο- 

ποίητον εἴσεισι στύλον, Ὑφ᾽ ὃν καὶ ἡ τούτου περίκλυτος λαύρα ἐνίδρυται" ἐν dj δώδεκα διακαρτερήσας 

ἐνιαυτοὺς καὶ λιμῷ καὶ δίψει. καὶ πολλῇ ταλαιπωρίᾳ καὶ δαιμόνων πειρασμοῖς ἀνηκέστοις διαπαλαίσας, 

ἐκεῖθεν κατελθὼν τὸ ὄρος διήκει μονώτατος, σπήλαιά τε καὶ φάραγγας καὶ κρημνοὺς ἀβάτους περι- 

νοστῶν καὶ διηνεκεῖ μελέτῃ ὅ τρυφὴν τὰ τοῦ Κυρίου ποιούμενος λόγια. Ἐπεσκέπτετο δὲ καὶ τακταῖς 

ἡμέραις τοὺς ὑπ᾽ αὐτόν ἀδελφούς, oüc ἐν τῷ στύλῳ ὧν εἰσεδέξατο, νουθετῶν καὶ ὑποστηρίζων καὶ 

πρὸς τὴν τῆς ἀρετῆς ἀλείφων ἀκρίβειαν, ᾿Αλλ᾽ ἡ τοῦ στύλου τοῦτον κατελθεῖν ἐκβιασαμένη αἰτία --- ἥδε 

τγεννήσεται Sa, — ? πολλὴν Sa. — 9 τὸν Sa, — * Δημετρίωῳ Sa. — ὃ καὶ add. Sa. 
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811 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 

τούτους ἀνέτρεφεν ἐπὶ τῇ ὁμοίᾳ δόξῃ τῆς Opn- 

σκείας πρὸς ἣν αὐτὸς ἐξῴκειλεν. Αὐτοῦ οὖν τὸν 

βίον καταστρέψαντος καὶ ἐν κακοδοξίᾳ τὴν ψυχὴν 

ἀπορρήξαντος, οἱ ἑπτὰ ὁ παῖδες ἅμα τῇ μητρὶ’ 

καὶ Tfj οἰκείᾳ συναντήσας μητρί, — ἦν yàp καὶ 

αὐτὴ περιερχομένη καὶ ἀναζητοῦσα αὐτόν, --- τὰ 

κατ᾽ αὐτὸν ἅπαντα ἐξαγγέλλει καὶ πάνυ λυπεῖσθαι 

λέγει περὶ τῶν ἀδελφῶν, ὅτι ἐν ἀπιστίᾳ εἰσί. Τοῦτο 

ELE 

κατελείφθησαν. Ὧν ἦν ὁ τρίτος κατὰ τὴν τῆς 

γεννήσεως τάξιν Δαχὰκ ὀνομοζόμενος, ὅπερ ἕρμη- 

δὲ οἱ αὐτοῦ ἀδελφοὶ | παρὰ τῆς μητρὸς ἀκούσαν- 5 f. 1065. 

τες, τῇ τοῦ Χριστοῦ πίστει προσέρχονται, ἑνός 

γεύεται ἑλληνιστὶ Γελάσιος. Οὗτος οὖν ἄζυγα τινος μόνου περιλειφθέντος ?? τῇ τῶν ᾿Αγαρηνῶν 

ἑαυτὸν ἐτήρει καὶ korvuvelv? γάμῳ οὐκ ἠβουλήθη, θρησκείᾳ. Ὃς δῆλα τὰ κατὰ τὸν ἅγιον Βάκχον -- 

ἀλλὰ μᾶλλον ἐβούλετο καὶ πρὸ τῆς τοῦ πατρὸς τοῦτο γὰρ ἐν τῷ βαπτίζεσθαι ἀντὶ τοῦ Δοχὰκ 

μετωνομάσθη — τοῖς ᾿Αγαρηνοῖς πεποίηκεν. Οἱ δὲ 10 

ἀνερευνησάμενοι καὶ συλλαβόντες αὐτὸν πρὸς τὸν 

ἀμηρᾶν τῆς ἁγίας πόλεως μετὰ πολλῆς ἀπήγαγον 

τῆς σπουδῆς. Ὃ δὲ τῷ ὀνομαζομένῳ στρατηγῷ. 

τελευτῆς τὰ δ χριστιανῶν ἑλέσθαι" ὅπερ ἀποθα- 

γόντος αὐτοῦ κατεπράξατο. ᾿Αναθέμενος γὰρ τὰ 

περὶ αὐτοῦ Τ τῇ μητρὶ αὐτοῦ πιστῇ οὔσῃ xol 

συτχαίρουσαν εὑρὼν ἀπῆρε τῆς ἐνεγκαμένης καὶ 

τὰ Ἱεροσόλυμα κατέλαβεν᾽ εἶτα ἐκεῖθεν παρὰ uova- παρ᾽ αὐτοῖς καὶ τοῖς κριταῖς ἐκπέμπει αὐτόν" ὧν 

ἐνώπιον τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας καὶ τὴν τῶν 15 

Ἀγαρηνῶν πίστιν ὡς 15. ματαίαν διαβαλὼν καὶ 
χοῦ τινος δδηγηθεὶς ἦλθεν εἰς τὴν λαύραν 5. τοῦ 

ἁτίου Σάβα, ἔνθα τοῦ ἁγίου βαπτίσματος ἀξιοῦ- 

μυκτηρίσας, τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Παύλου τοῦ νέου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει τοῦ 

ται. Εἶτα δεηθεὶς τὸ τῶν μοναχῶν περιβάλλεται 

σχῆμα’ ἐν ᾧ καλῶς πολιτευσάμενος καὶ ἐγκρατείᾳ 

καὶ ταῖς λοιπαῖς ἀρεταῖς 'στομώσας ἑαυτόν, κατὰ 

πρόσταξιν τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς ἐξέρχεται, Λάτρους ἀγωνισαμένου καὶ ἀναπαυσαμένου ἐν 30 

δεδιότος, μὴ φωραθείη βαπτίζων Ἀγαρηνόν᾽ ἐκρά- τοῖς χρόνοις τοῦ ΤΙορφυρογεννήτου. 

4. Ἰστέον ὅτι ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἰωάν - 

vng ὁ Χρυσόστομος ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ̓  ἐχέι- 
touv γὰρ οὗτοι τῆς χώρας. Κατὰ τύχην δὲ ἢ μᾶλ- 

λον θεϊκὴν οἰκονομίαν ἐν Ἱεροσολύμοις γενόμενος 

—*om.S8a.— 5 κοινωνῆσαι Sa. — ὃ τῶν add. Sa. — Ἰ τὰ περὶ αὑτοῦ om. Sa. — τὰ περὶ ἑαυτοῦ add. Sa, — ϑλᾶάβραν 

Sa. — 19 £v add. Sa. — 1" xai Sa. 
25 

4. — 1 τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ἸΤαύλου add. Sa. 

ἦν τὸ τῶν προσιόντων πλῆθος καὶ περικοπτόντων αὐτοῦ Τ τὸ φιλήσυχον' καὶ πρὸς τὴν Σάμον " 

λάθρα τενέσθαι καὶ τὸ τοῦ Κέρκου ὄρος οἰκεῖν κατηνάγκασε᾽ πάλιν δὲ τοῖς τῶν ἐν τῷ Λάτρῳ φοιτητῶν 

αὐτοῦ θρήνοις ἐπικλασθεὶς ὑποστρέφει, τῶν προτέρων ἢ καὶ μειζόνων μᾶλλον πόνων ἐχόμενος. Δαψιλῆ 

τοῦν τὴν χάριν τοῦ θείου Πνεύματος πλουτήσας καὶ ὅλος οἶκος τῆς ἁγίας Τριάδος γεγονώς, θαυμάτων 30 

ἐξαισίων αὐτουργὸς ἐχρημάτισεν. Ὕδωρ τε yàp ἐκ πέτρας ἀνίκμου διὰ προσευχῆς ἐκβλῦσαι καὶ 

ἀένναον εἰσέτι μένειν πεποίηκεν, οἴνου ἀμφορεῖ βραχυτάτῳ λαὸν πολυάριθμον κατακόρως εὔφρανε. 

Τροφὴν οὐ μόνον ἅπαξ ἀλλὰ καὶ διαφόρως ἐκ χειρὸς ἁγίου ἀγγέλου ἐδέξατο, ὄμβρου ῥαγδαίαν φορὰν 

παραδόξως ἔστησε, νεφέλῃ δροσώδει τὰς ἡλιακὰς ἀπεῖρξε φλογώσεις, θαλάσσης κλύδωνα καὶ τρικύ- 

μίαν ἀνύποιστον κατεστόρεσε, τὰς αἰωνιζούσας καὶ φρικώδεις κολάσεις νοὸς ὀφθαλμοῖς ἐθεώρει, 85 

προρρήσεις θείας ἐξήνεγκε, τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν τὴν χάριν ἐπλούτησεν, ἐλλάμψεών τε καὶ ἀποκαλύψεων 

καὶ διακρίσεων πνευμάτων καὶ χαρίτων θεσπεσίων καὶ ἄλλων δή τινων πνευματικῶν θεωριῶν ὅλος 

ἔμπλεως ἦν, ἃ καθ᾽ ἕν ἀριθμεῖν ἐν τῷ τέως οὐκ εὐχερές, ὁ δὲ τῷ ὃ τούτου βίῳ ἐντυχὼν ἀκριβῶς 

εἴσεται. Οὕτως οὖν εἰλικρινῶς καὶ θεαρέστως βιώσας καὶ τοιούτων ἀγαθῶν καταξιωθεὶς καὶ πλήρης 

ἡμερῶν τῶν τε θείων καὶ λυομένων γενόμενος, ἐπεὶ προέτνω τὴν ἑαυτοῦ τελευτήν, κάτεισι δρομαῖος 4 

πρὸς τὴν μονήν, δεκάτη πρὸ τῆς ἐκδημίας ἡμέρᾳ καὶ πολλὰ τοῖς ἀδελφοῖς περὶ σωτηρίας διαλεχθεὶς 

καὶ τὴν θεόφθεγκτον ἀὐτοῦ διαθήκην ὑπατορεύσας καὶ παραδούς, μικρὸν νοσήσας, ἐν εἰρήνῃ πρὸς τὸν 

τῆς εἰρήνης ἀναλύει Θεόν, πολλὰς καὶ μετὰ θάνατον τὰς ἀθανάτους τῶν θαυμάτων προχέων πηγάς. 

την δὲ ὁ θαυμάσιος οὑτοσὶ καὶ ἱλαρώτατος εἴπερ τις πατὴρ ἡμῶν ΤΙαῦλος τὴν ἡλικίαν βραχύς, τὴν 

κεφαλὴν φαλακρός, τὴν ὑπήνην οὐκ εἰς μῆκος πολὺ καθειμένην ἔχων ἀλλὰ μᾶλλον πλατεῖαν, τὴν ὄψιν & 

ὠχρὸς μὲν «ἀλλὰ θαυμαστὴν ἐπιλάμπουσαν αὐτῇ ὃ τὴν χάριν ἔχων καὶ ἀκριβῶς θεσπεσίαν. — 

9, ἃ, — Sb : 1. — Σωσάννης (Sept. 195). — H. : 1. — Σωσάννης. — P: 1. — Σωσάννης. — Da: 1. — 

Σωσάνης (— Ba). — 2. — Db : 1, — Σωσάννης. — 2. ἘΠῚ. --- Σωσάννης 9. — 2.— Fa : 1. — 

Σωσάννης (— Ba). — 2. — B:1. — Ba:1: 'EAevOepíov. Οὗτος ἦν ἐκ τῆς πόλεως Ῥώμης ἐκ 

πατρὸς ὀρφανός, μητέρα δὲ μόνην ἔχων, ἣ ὄνομα ᾿Ανθία, τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ὑπὸ τοῦ ἁγίου 90 

Παύλου κατηχηϑεῖσαν .. Des. : ἀλλὰ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, περιχυθεῖσα τὸ τούτου σῶμα, συναιρεῖται τῷ 

vig. — Σω σάννης 19, Αὕτη ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐν Παλαιστίνῃ, ἐκ πατρὸς ἕλληνος, 

μητρὸς δὲ Ἰουδαίας... Des. : Ἢ δὲ ἁγία Σουσάννα μόλιβδον ὑπὸ πυρὸς λυθέντα διὰ χώνης διὰ τοῦ 

στόματος ἐπὶ τὰ ἔγκατα ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν δέχεται" εἶτα μαστιχθεῖσα καὶ ἐν πυρὶ βληθεῖσα τῷ Κυρίῳ 

παρέθετο τὴν ψυχήν. --- 2. — Bb:1.— T:1— L:í. ποτῷ: 1.— α- Περὶ τῶν λειψάνων τοῦ 55 

ἁγίου ᾿Αρειανοῦ καὶ τῶν προτικτόρων. --- 1. — ΩΡ: 1. — 6: Περὶ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου ᾿Άρρεια- 

νοῦ (Dec. 142). — 1. Cà : 1. M τ 1. — ̓Ανθία μήτηρ τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου ἔ. T. — Κορέμων ὃ 

ἔπαρχος πιστεύσας τῷ Χριστῷ καὶ βαπτισθεὶς £ v. — Οἱ δύο δήμιοι πιστεύσαντες τῷ Χριστῷ ἔ. τ. — 

9 ἡ add, Sa, — * αὐτῶν Sa, — ὃ τὸ Sa. — ὃ αὐτῇ {||} Sa. — 19 Σουσάνης F, Ba. 
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ροτονήθη πατρίάρχης Κωνσταντινουπόλεως νέας 

Ῥώμης, ἐν ἣ καὶ ἡ ἑορτὴ τῶν Χριστοῦ γεννῶν ἀπήρ- 

ξᾶτο ὑπ᾽ οὐτοῦ τελεῖσθαι ἕως τῆς εἰκοστῆς πέμπτης 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ! προφήτου Ἀτταίου, ὃς 

ἑρμηνεύεται ἑορτὴ ἢ ἑορτάζων ἢ ἑορταζόμενος ?. 

Οὗτος fjv ἐκ φυλῆς Λευΐ, ἐτέχθη δὲ ἐν Βαβυλῶνι. 

Καὶ ἔτι νέος ὧν ἤχθη ἐκ Βαβυλῶνος εἰς Ἱερουσα- 

λὴμ. καὶ προεφήτευσε μετὰ Ζαχαρίου ἔτη τριά- 

κοντα ἕξ΄ προέλαβε δὲ τὴν σάρκωσιν τοῦ Χριστοῦ 

ἔτη τετρακόσια ἑβδομήκοντα, καὶ φανερῶς περὶ 

τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ λαοῦ προεφήτευσε, καὶ εἶδεν 

ἐκ μέρους τὴν οἰκοδομὴν τοῦ ναοῦ" καὶ ἀποθανὼν 

ἐν εἰρήνῃ, ἐτάφη ἐν Ἱερουσαλὴμ πλησίον τοῦ 

τάφου τῶν ἱερέων ἐνδόξως, ὡς καὶ αὐτοί, ἐπειδὴ 

καὶ αὐτὸς ἦν ἐκ γένους ἱερατικοῦ, Ὑπῆρχε δὲ 

κομήτης, πολιὸς τὴν τρίχα, στρογγύλον ἔχων τὸ 

γένειον, τὴν ἡλικίαν ἔντιμος, τὴν ἀρετὴν περιφα- 

γνής, ἀγαπώμενος ὑπὸ πάντων καὶ τιμώμενος ὡς 

τοῦ Θεοῦ ἔνδοξος προφήτης. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Μαρίνου. Οὗτος ἣν ἐπὶ Μακρίνου τοῦ βασιλέως 

Ῥώμης, Ῥωμαῖος τὸ γένος; τῆς συγκλήτου μετέ- 

χων βουλῆς καὶ τιμῆς ἐπὶ παιδικῆς ἔτι τῆς ἡλικίας. 

Διαβληθεὶς δὲ ὡς εἴη * χριστιανὸς καὶ εἰς ἐξέτασιν 

ἀχθεὶς | καὶ θῦσαι μὴ βουληθεὶς ἀναρτάται καὶ 

σπαθίζεται. Εἶτα ἐπὶ ἐσχάρας πυρὸς τίθεται καὶ ἐν 

τηγάνῳ ἐκκαυθέντι καὶ ἐν χαλκῷ λέβητι, καὶ ἐκ 

πάντων τῇ τοῦ Χριστοῦ χάρίτι ῥύεται, τοῦ πυρὸς 

εἰς δρόσον μεταβληθέντος΄ καὶ πολλῶν ἐπ᾿ αὐτὸν 

θηρίων3 ἀπολυθέντων, διαφυλάττεται ἀσινής" εἶτα 

διὰ προσευχῆς καταβάλλει τὰ εἴδωλα, ἀπατήσας 

τὸν βασιλέα, ὡς ἀφίξεται πρὸς τὸν ναὸν καὶ θυσίαν 

τοῖς εἰδώλοις προσάξει' καὶ οὕτως τὴν διὰ ξίφους 

δέχεται τελευτήν, προπεμπόντων αὐτὸν τῆς τε 

μητρὸς καὶ τοῦ πατρὸς καὶ μακαριζόντων. 

8. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Πρόμου !, Ἱλαρίωνος καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. 

4. Καὶ μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ! ἡμῶν 

— ὶ μερῶν add. 88. --- 5 ἀπαγγελλόντων Sa. 
1. — 1 ἐνδόξου add. Sa. — * ἑορτάζοντος Sa. 

9. — 1 om. Sa. — ? Sa, θηρία S. — ? οὕτω Sa. 
8. — ! Πρόβου Sa. 
4. — ! τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς Sa. — ? ἀρχιεπισκόπου Sa. 

5. — ! μάρτυρος add. Sa. 

8. — ! om. Sa. 
7. — ) Θεοφανοὺς S. — * Κόμητος S, Sa, Κωνσταντίνου scripsit E. Knrz, Zwei gr. Texte ueber die hl. "Theophano, . 

p. 46 ex Fita, ibid. 
S, — ὃ τόν καρπὸν Sa: 3 ὑπερβλύζονται Sa. 

Ἐλευθερίου τοῦ κουβικουλαρίου (Aug. 49). — 2. 3. 

τοῦ μηνός, τινῶν ἀπὸ τῶν ἑσπερίων 5 ἐλθόντων 

καὶ ἀπαγγειλάντων ὃ. Διὸ καὶ λόγος ἀπολοτγητικὸς 

ἐξεφωνήθη παρ᾽ αὐτοῦ κάλλιστος καὶ ὠφέλιμος. 

AYTQ Iq. 

Μέμνονος ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου καὶ Mobé- 

στοῦ πατριάρχου 5 Ἱεροσολύμων. 

5. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου ! Xpi- 

στοφόρου πλησίον τοῦ ἁγίου Πολυεύκτου. 

6. Kai fj κοίμησις Νικολάου πατριάρχου Κων- 

σταντινουπόλεως * τοῦ Χρυσοβέρτη. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁτίας καὶ ἀοιδίμου 

Θεοφανοῦς 1 τῆς βασιλίσσης καὶ θαυματουργοῦ, 

συζύγζου γενομένης Λέοντος τοῦ σοφωτάτου 

βασιλέως, υἱοῦ Βασιλείου τοῦ ἐκ Μακεδονίας. 

Αὕτη ὑπῆρχεν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς Κωνσταντι- 

νουπόλεως, ἐξ αἵματος βασιλικοῦ τὴν γέννησιν 

ἔχουσα ἐκ τῶν περιβλέπτων Μαρτινακίων᾽ πατρὸς 

μὲν Κωνσταντίνου ? τὴν ἀξίαν ἰλλουστρίου 3, Ἡ δὲ 

ταύτης μήτηρ ἐλέχετο Ἄννα, ἐκ τῶν ἀφ᾽ ἡλίου 

ἀνατολῶν τυγχάνουσα. Οὗτοι καθ᾽ ἑκάστην ἤσχαλ- 

λον καὶ ἐδυσφόρουν παῖδα μὴ ἔχοντες, καὶ τὴν 

ἁπάντων κυρίαν καὶ μητέραν ὁ τοῦ κτίστου εἰς 

βοήθειαν ἐπεκαλοῦντο, νύκτωρ καὶ μεθ᾽ ἡμέραν 

κατὰ δ τὸν ἐκείνης πανσεβάσμιον ὁ ναὸν τὸν ἐν 

τοῖς Βάσσου Aepóuevov κατατρίβοντες καὶ τὰς 

δεήσεις αὐτῶν ἐκεῖσε ἐκχέοντες". « Δέσποινα, 

» λέγοντες, καὶ κυρία τοῦ. κόσμου, λυθήτιυ δὴ ἡ 

» ἐκτήκουσα ἡμᾶς ἀπαιδία, ». Καὶ ἐπεὶ πιστιὺς 

ἤτουν, ἔλαβον παιδίον θῆλυ. Τοῦτο δὲ ἀποτα- 

λακτισθὲν καὶ περὶ é£aeríov ἐλάσαν ἴ τράμματα 

ἐκπαιδεύεται καὶ πάσαις καλῶν ἰδέαις καὶ ἀρεταῖς 

᾿περιστέφεται. Ταῦτα βλέποντες οἱ τονεῖς ἔχαιρον 

καὶ ἐσκίρτων καὶ τῆς εὐπαιδίας οὐκ εἰς μακρὰν τὸ 

καλὸν 8 ἀπολήψεσθαι ἤλπιζον. Ἐπεὶ δὲ ὁ χρόνος 

τῆς ἡλικίας αὐτῆς προέβη, καὶ τοῖς ὁμοίοις, μᾶλ- 

λον δὲ κρείττοσι, προέκοπτε, | ζήτησις τέγονε 

κόρης εὐόπτου καὶ ἐναρέτου. Εἰς ἣν πάντα τὰ 

κάλλιστα ὑπερβλύζοντα ὃ᾽ οἱ βασιλεῖς εὑρηκότες, 

συνάπτουσι Λέοντι τῷ υἱῷ αὐτῶν καὶ βασιλεῖ, Καὶ 

— 3 ἰλουστρίου S. — μητέρα 8, --- ^ καὶ S, κατὰ ΚΌΕΤΖ, --- 9 πάνσεπτον Sa. — 7 Sa, ἐλάσας 

ἃ. — My : d. --- ̓Ανθία, Oi δύοι Κορέμμος. 

δήμιοι. — Σωσάννης. --- Ἐλευθερίου τοῦ κουβικουλαρίου. — 5, 3. 4. — Mb: 1, — Ἐλευθερίον τοῦ 

κουβικουλαρίου, — 2, 8, 4, — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2.3. 4, 5.6. 7. — Sb : 2. — Βάκχου (Dec. 15?). — 1.7. — H:2. — 

Βάκχου. — 3. 4. 5. 1. 7, des. : Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῆς σύναξις ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις τοῖς μεγάλοις, 

ἔνθα τὸ τίμιον αὐτῆς λείψανον κατάκειται. --- P :2, — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βάκχου τοῦ μαρτυρήσαντος 

ἐν τοῖς χρόνοις ἡμῶν ἐν ΤΙαλαιστίνῃ ἐπὶ Εἰρήνης καὶ Κωνσταντίνου ὀρθοδόξων καὶ φιλοχρίστων βασι- 

λέων (Dec. 183). — 3. 4. 5 : τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου μάρτυρος Χριστοφόρου ἐν τῇ οἰκίᾳ τῶν Προμούν- 

τῶν. --- 98: 1. 3. 7. — Τῶν ἁγίων πατέρων τὰ κατὰ τὸν μακάριον ᾿Αβραάμ κτλ. (Dominica sq.). — 

Db:1,2.7. -- ἘΠ: 1. 9. ἃ, ὅ. 7, — ἘΔ : 1. 9. 4. ὅ, 7. --- Β : 9. 1. 7, — Βῶ : 1. 9 (— S). 7. — Bb: 

1.- 11. 1,11, -- Q:1.— ᾿Αβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, --- € : Σωσάννης (Sept. 199), — 

Dec. 16. 

Ὅρα. 16. 

£ 107v. 

Dzc. 15. 

Dzc. 16, 



Dzc. 16. 

Dowiica. 

Dec. 16. 
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λοιπὸν χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰ πάντα ἐἔπλη- 

ροῦντο. Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ, καὶ ὁ πονηρὸς ζιζά- 

νιον ἐνσπείρας τῇ ἀκοῇ τοῦ βασιλέως Βασιλείου 

διὰ γλώσσης τοῦ Σανταβαρηνοῦ ἀββᾶ, τὸν βασιλέα 

Λέοντα ἐγκατάκλειστον ποιεῖται ἅμα γυναικὶ χρό- 

νοις τρισί. Τῶν δ᾽ ἐγκαινίαιν τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ 

καταλαβόντων, ὁ βασιλεὺς τῷ υἱῷ καταλλάττεται !9 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τὴν προέλευσιν ποιεῖται. Ἐπεὶ δὲ 

αὐτοκράτωρ ἀνητορεύθη Λέων ὁ βασιλεὺς ὑπὸ τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ διὰ τὸ νοσήματι αὐτὸν περιπεπτω- 

κέναι, τηνικαῦτα fj τιμία βασίλισσα Θεοφανὼ 1! 

εἰς τὰ βασίλεια περινοστοῦσα τῆς ψυχικῆς σώτη- 

ρίας ἐπεμελεῖτο, τὴν δόξαν τῆς βασιλείας εἰς οὐδὲν 

λογιζομένη καὶ τὰ τερπνὰ τοῦ βίου ὡς ἀράχνην 

καὶ σκιὰν παραβλεπομένη. Νυκτὸς τὰρ καὶ ἡμέρας 

ψαλμοῖς καὶ φδαῖς τὸν Θεὸν θεραπεύουσα, οὐκ 

ἔληγεν ἐλεημοσύναις καὶ πίστεσιν . αὐτὸν ἐκζη- 

τοῦσα- τὰ τὰρ ἄνθη τῆς ἁλουργίδος φοροῦσα καὶ 

τὴν ἄλλην εὐπρέπειαν ἔξωθεν περιβεβλημένη, τοῖς 

ῥάκεσιν ἔνδον ?? κρυπτῶς κατέτρυχε τὸ σῶμα" καὶ 

ἀσκητικὴν ἀγωγὴν αἱρουμένη τῶν πολυτελῶν τρα- 

πεζῶν κατεφρόνει καὶ τῇ εὐτελεῖ καὶ αὐτοσχεδίῳ 

τοῦ ἄρτου καὶ τῶν λαχάνων ἐτρέφετο πανδαισίᾳ. 

Τὰ δ᾽ ἐν ταῖς 9 χερσὶν αὐτῆς παρεμπίπτοντα χρή- 

ματά τε καὶ κτήματα, τίμια τοῖς βιωτικοῖς φαν- 

τάσματα 15, πένησιν ἐδίδου καὶ τῶν πέπλων τὰ 

πολύτιμα εἴδη τοῖς δεομένοις παρεῖχε" χήραις καὶ 

ὀρφανοῖς τὴν αὐτάρκειαν ἐχορήγει, τῶν μοναστῶν 

τὰ εὐτελῆ καταγώγια χρήμασι καὶ κτήμασι κατε- 

πλούτιζε, τῶν οἰκετῶν ὡς ἀδελφῶν προενοεῖτο, 

οὐ κέκληκέ ποτέ τινα ἁπλῷ ὀνόματι, ἀλλὰ πάντων 

ἐκυριολόγει τὰς κλήσεις" οὐδέποτε εἰς θυμὸν ἐκι- 

νήθη, οὐκ ὠρτίσθη ποτὲ οὐ μικρῷ οὐ μεγάλῳ, οὐκ 

ἐφθέγξατο ὅρκον διὰ τῆς Ἰλώσσης, οὐ ψευδὲς 

ῥῆμα διὰ τῶν ταύτης χειλέων διῆλθεν 15 οὐδὲ λοι- 

δορία, οὐκ ἐπαύσατό ποτε κρυπτῶς πενθεῖν καὶ 

σκυθρωπάζειν καὶ τὴν στρωμνὴν τοῖς δάκρυσι 

καταβρέχειν. Καὶ ἡ κλίνη δὲ αὐτῆς χρυσούφάντοις 

μὲν τάπησιν κατεστρωμένη τοῖς [οἰκείοις ὡρᾶτο" 

ἡνίκα δὲ ἡ νὺξ κατέλαβεν, ἐκεῖθεν ἀνισταμένη 

ψιαθίῳ καὶ τριχίνοις ῥάκεσιν ἐν τῷ ἐδάφει κειμέ- 

voi I$ τὴν ἀνάπαυσιν ἐποιεῖτο, ὥραν ἐξ ὥρας 

ἀνισταμένη καὶ τῷ Θεῷ τὰς αἰνέσεις ἀναπέμπουσα. 

Διὸ καὶ ἐκ τῆς ἄγαν σκληραγωτγίας ἡ σωματικὴ 

αὐτὴν περιεστοίχισε νόσος" αὐτὴ δὲ εἰς ἐγκρατείας 

ἀφορμὴν τὴν νόσον λαβοῦσα, οὐ διέλειπε δια- 

θρύπτειν τοῖς πεινῶσι τὸν ἄρτον. Τὸ δὲ στόμα 

αὐτῆς ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων νόμων ἐθισθέν, — 

οὐκ ἐπαύετο τὰ ἱερώτατα λόγια τοῦ Δαβὶδ κατεπά- 

bouca- οὐ παρεωρᾶτο ἐξ αὐτῆς ἡ ἑπτάκις αἴνεσις 

τοῦ Κυρίου οὐδὲ Ünvucev ἀναπαύσεως ὕπνον 

ἄνευ δακρύων᾽ ταῖς τῶν ἀλλοτρίων συμφοραῖς 

συμπαθοῦσα, δάκρυσι τὸν Θεὸν ἐκλιπαροῦσα, 

καταπονουμένοις χεῖρα ὀρέτουσα βοηθείας καὶ 

ὀρφανῶν καὶ χηρῶν προϊσταμένη, τῶν ἐν θλίψει 

καὶ ἀθυμίᾳ χειμαζομένων ὑπάρχουσα εὐθυμία καὶ 

παράκλησις, πάντα δὲ τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν κόσμῳ 

διὰ τὸν Χριστὸν ἀπαρνησαμένῃ καὶ τὸν χρηστὸν !* 

τοῦ Κυρίου 15 ζυγὸν λαβοῦσα καὶ τὸν σταυρὸν 

ἐπ᾿ ὥμων ἀραμένη — τῶν ἐλπιζομένων αὐτῇ οὐ 

διήμαρτεν ἀγαθῶν. Αὕτη αἰσθομένη τὴν ἐκ 

τοῦ κόσμου αὐτῆς ἀναχώρησιν, προέγνω ?? τὰρ 

τὴν ἐκδημίαν «ἐκ 5» τοῦ σώματος, ἀσπάσασθαι 

αὐτὴν πάντας προέτρεψεν τὸν τελευταῖον ἀσπα- 

σμὸν καὶ οὕτως ἐν εἰρήνῃ τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ 

παρέθετο. 

ΚΥΡΙΑΚΗ͂ 

πρὸ τῶν ἁγίων πατέρων f 

1. Τὰ κατὰ τὸν μακάριον ᾿Αβραὰμ ἀπὸ τῆς 

βίβλου τῆς τενέσεως "Ὁ, τῷ θεσπεσίῳ 3 ἱστορηθείσης 

Μωσεῖ, καὶ σοφοὶ καὶ ἰδιῶται γινώσκοντες, εἰς 

ἐπήκοον τὰρ κατὰ τὰς νηστευσίμους ἀναγινώσκο- 

μεν ἡμέρας --- οὐκ ἀγνοοῦμεν, ὅτι ἐκ. τῆς Χαλδαίων 

χώρας ὁρμᾶται καὶ ὅτι ἐθνικὸς (ἔθνος γὰρ πρὸ τῶν 

Ἰουδαίων οἱ Χαλδαῖοι) καὶ ὅτι πατέρα εἰδιυλολάτρην 

ἐστὶν ὑπογραφόμενος 8. ἀλλ᾿ ὅμως καὶ ἀπὸ. τοιού- 

τοῦ τὸ “γένος κατάγων οὐδὲν ἔσχε κώλυμα πρὸς 

θεογνωσίαν. "AM εἴ τι δεῖ καὶ παράδοξον εἰπεῖν, 

ἐντεῦθεν πρὸς τὴν τοῦ ὄντος κατάληψιν ὁ μᾶλλον 

— € καταλάτεται S. — 11 Θεοφανῶ 5. --- 12 paxtoi; ἔνδοθεν Sa. — 

ΚυκτΖ. — 35 προῆλθεν Sa. — 19 Sa, κειμένης S, corr. ..oic supra lin. — 

19 προσέγνω Sa. — 38 om. S, Sa, supplet Konrz. 

1. — ! qevvéceux S. — ὅ τῷ θεσπεσίῳ om. Sa. — 3 ἐπιγραφόμενος Sa. — 

λεγομένη τῶν προπατόρων. 

ἐχειραγωγήθη. Κατανοήσας γάρ, ὡς οὐδὲν τῶν 

κτισμάτων Θεός, καὶ τὴν εὐταξίαν τῶν ὄντων 

συνιδών, ἐκ τῶν ὁρωμένων τὸν ἀόρατον ἔτνω 

xoi Θεὸν τοῦτον προσεκύνησε διακρατοῦντα καὶ 

κυβερνῶντα τὰ πάντα καὶ τοῖς οὖσι τὴν φαινομέ- 

vnv εὔκοσμον τάξιν | ἐπιτιθέντα. Ὃς καὶ χρημα- 

τπισθεὶς καὶ τὴν οἰκείαν καταλιπεῖν ὃ κελευσθεὶς 

τοῦτο δὴ καὶ ποιεῖ μηδὲν τῇ πίστει διακριθείς" 

καὶ γέρας τῆς ὑπακοῆς ἐν βαθεῖδ γήρᾳ υἱὸν τὸν 

Ἰσαὰκ γεννῆσαι λαμβάνει καὶ τὸ πολλῶν ἐθνῶν 

γενέσθαι πατέρα. "EE αὐτοῦ- γὰρ τὸν Ἰακὼβ καὶ 

13 τοῖς 8. --- 1! φαντάσμασιν B, Sa, φαντάσματα 

21 a, χριστὸν S. — ' καὶ ἐλαφρὸν add. Sa. — 

5 Sa, κάλυψιν 8. — 5 καὶ add. 8. — $ βαθὺ S. 

Βάκχου (Dec. 152). — 8 : Πρόβου, Topáxou xoi Ἱλαρίωνος kai τῆς συνοδίας αὐτῶν. --- 4 : Μέμνονος 

ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων καὶ Συμεῶνος ᾿Αντιόχου. --- 1. — Ob: Σωσάννης. --- Ge : Σωσάννης. — 

Cà : Σωσάννης. --- 2. ᾧ (Μέμνονος ἀρχιεπισκόπου “εροσολύμων καὶ Συμεῶνος "Αντιοχείας). — M: 1. 

9, 8 (.. "IMápioc). — 4. 6.5. 7, — Mv : 1. 2, 3. ἃ (Μοδέστου solius), — 5. 7. — Mb: 1, 2. 3 (Πρόκλου 

xoi 1.). — 6. 7. — Mr :1. 

SYNAXARIA SELECTA. Non eodem loco in diversis synaxariis posita est κυριακὴ πρὸ "τῆς 

Χριστοῦ γεννήσεως; in aliis enim post diem 16 decembris (Sa, F, Fa, B, Ba, Bb, T..), in aliis post 

diem sequentem habetur, vel etiam post 18, 19, 20 eiusdem mensis. 
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ἀπὸ τούτου τὸν Ἰούδαν, ἀφ᾽ οὗ καὶ ὁ Χριστός, καὶ 

τοὺς λοιποὺς αὐτοῦ ἀποτόνους κτᾶτοι' τοσοῦτον 

γὰρ ὑπῆρχεν ὃ πατριάρχης οὗτος ᾿Αβραὰμ φιλό- 

θεος, ὡς καὶ προσταχϑεὶς παρὰ Θεοῦ θῦσαι τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαπητὸν τὸν Ἰσαάκ, μὴ ἀποσχέ- 

σθαι, ἀλλὰ προθύμως ἀπάρξασθαι τοῦ κατασφάξαι 

αὐτόν' xat τε πάντως τοῦτο ἀπετέλεσεν, εἰ μὴ θεία 

οὐρανόθεν φωνὴ τοῦτον, ὡς ἴσμεν, διεκώλυσεν, 

ἀντιδοῦσα κριὸν εἰς ὁλοκάρπωσιν. Τοῦτον ὡς 

προπάτορα Χριστοῦ τεγονότα μνήμης ἀξιοῦντες, 

οἱ θεοφόροι πατέρες ἡμῶν καὶ διδάσκαλοι παρέ- 

δοσαν ἡμῖν ταύτην ποιεῖν ἐγγύς που καὶ οὐ κατὰ 

διάστασιν πολλῶν ἡμερῶν τῆς κατὰ σάρκα γεννή- 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τῶν ἁτίων τριῶν παίδων Ἀνανίου, 

᾿Αζαρίου, Μισαὴλ καὶ Δανιὴλ τοῦ προφήτου. 

Οὗτος ἦν ἐκ φυλῆς Ἰούδα, γένους τῶν ἐξεχόντων 

τῆς βασιλικῆς ὑπηρεσίας" ἐγεννήθη δὲ ἐν Βηθαρῷ ᾿ 

τῇ ἀνωτέρᾳ. ᾿Αλλ᾽ ἔτι νήπιος ὧν ἤχθη ἐκ τῆς 

Ἰουδαίων 5 αἰχμαλωσίας ὃ εἰς τὴν * Χαλδαίων fv" 

καὶ προεφήτευσεν ἔτη ἑβδομήκοντα, προέλαβε δὲ 

τὴν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ ἔτη υξ΄. Ἦν δὲ ἀνὴρ 

σύϊιφρων, ὥστε δοκεῖν τοὺς Ἰουδαίους εἶναι αὐτὸν 

σπάδονταὔ. ΤΠολλὰ δὲ ἐπένθησεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 

ἐν νηστείαις ἤσκησεν ἀπὸ πάσης τροφῆς ἐπιθυμη- 

τῆς" καὶ ἦν ξηρὸς τὴν ἰδέαν ἀλλὰ πάνυ ὡραῖος τῇ 

χάριτι τοῦ Ὑψίστου. Οἱ δὲ τρεῖς παῖδες, κατὰ τὴν 

ἱστορίαν, ὑπῆρχον ἐκ τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσα- 

λήμ, Ἐζεκίου ποτρὸς καὶ μητρὸς Καλλιγόνης. 

Ὅστις Ἐζεκίας ἐτόλμησεν εἰπεῖν τῷ Θεῷ | φυλά- 

£m τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ" καὶ προσθήκην 

ἔλαβε τῆς ζωῇς ἔτη 1€. Τῆς δὲ Ἱερουσαλὴμ 

— ' τοῦ add. Sa. — ὃ om. Sa. — σχεῖν Sa. 
3. — ! συντελεῖται Sa. — ? om, Sa. 

σεως τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Xpi- 

στοῦ, τάχα κατὰ θείου Πνεύματος ἔμπνευσιν τοῦτο 

καὶ οὐχ ἁπλῶς διαταξάμενοι καὶ τυπώσαντες. 

Ἐπεὶ γὰρ ὑπὲρ φιλανθρωπίας ὁ ὑπεράγαθος 

σωτὴρ καὶ φιλάνθρωπος γενάρχην 5 αὐτὸν. καὶ 

τοὺς ἐξ αὐτοῦ ἔχειν ? κατηξίωσεν, ἐδικαίωσαν τῆς 

πρὸς ἡμᾶς αὐτοῦ ἀναδείξεως οὐ πόρρω πάνυ τὴν 

τούτου μνείαν πανηγύρεως ἄγειν ἡμέραν ὡς 

γενάρχου τὲ καὶ προπάτορος. 

9. Τελεῖται 1 δὲ kal? τῇ κυριακῇ πρὸ τῆς Χρι- 

στοῦ γεννήσεως τοῖς πατράσιν ἡμῶν καὶ ἣ μνήμη 

τῶν ἁγίων τριῶν παίδων Ἀνανίου, Ἀζαρίου, 

Μισαὴλ καὶ Δανιὴλ τοῦ προφήτου. 

AYTQ ΙΖ΄. 

ὑπὸ τοῦ βασιλέως ᾿Ασσυρίων Ναβουχοδονόσορ δ 

πολιορκηθείσης, ἀπήχθησαν αἰχμάλωτοι εἰς Βαβυ- 

λῶνα μετὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ καθίστανται 

ἐπιστάται τῶν πραγμάτων τοῦ βασιλέως διὰ τὴν 

ἀρετὴν αὐτῶν. Εἶτα ἐξουδενώσαντες τὴν εἰκόνα, 

ἣν ἔστησε, καὶ μὴ προσκυνήσαντες βάλλονται ἐν 

τῇ ἑπταπλασίως καυθείσῃ ἴ καμίνῳ, ἐν fj τῇ τοῦ 

θείου ἀγγέλου συγκαταβάσει δροσιζόμενοι ἔψαλ- 

λον. Ἔνθα τὸ παράδοξον ἰδὼν ὁ βασιλεὺς ὧμολό- 

toe μέταν εἶναι τὸν Θεόν, τὸν ὑπ᾽ αὐτῶν ὑμνού- 

pevov' fj τὰρ κάμινος μετεποιήθη εἰς δρόσον καὶ 

ἔμειναν οἱ ἅγιοι ἀβλαβεῖς, Δανιὴλ δὲ καίτοι συμ- 

βιοτεύων αὐτοῖς καὶ συνδιαιτώμενος καὶ τῆς τιμῆς 

αἴτιος αὐτοῖς γενόμενος, τῇ καμίνῳ οὐ συνεμβάλ- 

λεται: οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἔστιν μαθεῖν ὑπὸ τῆς 

τραφῆς ὡς σιωπηθὲν ταύτῃ καὶ μεῖναν 8 ἀπαρασή- 

μᾶντον; τάχα, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ " τῇ ἀληθείᾳ τῶν 

εἰκότων λόγων οὐκ ἔξω, διὰ τὸ ἐπιτεθὲν ᾿αὐτῷ 

᾿ 1.— 1 S, 58, al. Βεθόρω, Βεθεβορῶ, Nzssre, pp. 20, 21. — "Ιουδαίας Sa. — ? αἰχμόλωτος Sa. — ὁ τῶν add. Sa. — 
5 ἤτοι εὐνοῦχον Sa. — 8 om. Sa. — ἴ τῷ ... καυθέντι S. — ? μεῖνας S, Sa — ? om. Sa. ! 
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SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.2.3. — Sb: 1, mutil. — Βα : 1, des. : Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις 

ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. --- 2. P:1.2. Da : $1 (— Ba). 8. Db : 1. 8. Ε11.8 

(AovvoM). — Fa : 1. 8 (Δουναλοῖ). - Fb: 1.3 : μνήμη τοῦ ὁσίου ἀειμνήστου ὁμοχλογητοῦ Δουναλέ 

τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ ἀγγελικῷ σχήματι ἐπονομασθέντος Στεφάνου. Οὗτος ἦρξε τῆς ἑαυτοῦ χώρας πρὸ 

χρόνων τινῶν" ἔφθασε δὲ καὶ ἕως τῆς εὐσεβοῦς βασιλείας Ρωμανοῦ καὶ Κωνσταντίνου τῶν πορφυρο- 

γεννήτων καὶ χριστιανικωτάτων “βασιλέων. Ἦρχε δὲ νήσου τινός, ἣ παρὰ μέν τισι Νιβερτὶς 1 λέγεται 

παρ᾽ ἄλλοις δὲ Bepón, πλησίον οὖσα Γαδείριων ? καὶ τοῖς ᾽Ωκεανοῦ περικλυζομένη ? ῥεύμασιν, ἐξ εὐγένοῦς 

καταγόμενος ῥίζης καὶ χριστιανικωτάτοις δόγμασιν ἀνατραφείς. Ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ τὴν τοῦ ῥηγάτου 

διέπων ἀξίαν, συνέζευκτο γυναικὶ ὁμοιοτρόπῳ " πρὸς οἷς καὶ πλούτῳ περιρρεόμενος πάντοθεν καὶ δόξης 

ὑψώμασι μετειιριζόμενος, ἦν μὲν πλούσιος πάνυ κατὰ τὸν μέγαν Ἰώβ, οὐδὲ ταῖς πνευματικαῖς ἀρεταῖς 
ἀπολιπόμενος. Τοίνυν ἐγγίνεται αὐτῷ θεῖος ἔρως καταλιπεῖν τὸν κόσμον καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ τὰ 

Ἱεροσόλυμα καταλαβεῖν ἐσοφίσατο δὲ ταῦτα κρύψαι ἀπὸ τῆς γυναικὸς καὶ τῶν τέκνων, καὶ πλάττεται 

ἀπολογίαν ἀνύποπτον, ὡς ἐπιθυμίαν ἔχει τενέσθαι ἐν Ρώμῃ καὶ προσκυνῆσαι τὸν τάφον τῶν ἁγίων 

καὶ κορυφαίων ἀποστόλων ἸΤέτρου καὶ ΤΤαύλου. Αὐτίκα οὖν τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν εἰς τὴν ἀρχὴν ἀντ᾽ αὐτοῦ 
προστησάμενος καὶ πεντήκοντα μόνους τῶν αὐτοῦ οἰκετιὸν λαβόμενος, ἐν τῇ Ῥώμῃ ἔρχεται καὶ εἰς 

γνῶσιν καὶ ὁμιλίαν ᾿ΑΤαπητῷ τῷ ἁγιωτάτῳ πάπᾳ καθίσταται" καὶ τὰ τῆς βουλῆς αὐτῷ ἀναθεὶς τὸ 

ἀγτελικὸν σχῆμα ἠξίου παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν. Ὁ δὲ οὐχ ὑπήκουεν λόγοις αὐτόν τισὶ διακωλύων. “να δὲ 

τὸν πάπαν ἐκεῖνος πρὸς ὑπακοὴν ἐπισπάσηται, φιλοτίμως δωρεῖται τοῦτον. Τὰ δὲ ἦν δῶρα" χιτῶνες 

χρυσόστικτοι τρεῖς, δακτύλιοι ε΄ καὶ αὐτοὶ ypucot ὧν τὰς σφενδόνας σμάραγδοι ὑακίνθινοι περιε- ἡ 

κόσμουν λίθοι. ᾿Αλλὰ καὶ τῷ κορυφαίῳ τῶν ἀποστόλων Tlérpu) ἕτερά τινα ἀναθήματα κάλλιστα 
n ΜΝ , à n*ann minh ΜΝ ἀρέσχεν. 'O δὲ πάπας ἐπινεύσας τῇ αὐτοῦ αἰτήσει, τὴν Κόμην περικείρας καὶ τὸν πώγωνα ξυρίσας, τῷ “τῷ 

1 Ἡβεοητὶς Fb. — ? Γαδήουιν Pb. --- 3 πεοικλύζιον Fh. 

Dowmca, 

Dec. 17. 
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Dzc. 17. 

f£. 1095. 

Dc. 17. 

319 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 320 

Βαλτάσαρ ὄνομα, τῆς ὑπερεχούσης τιμῆς γνώ- 

ρισμα. Ἵνα τὰρ παρὰ τοῖς θέοποιοῦσι τὸ πῦρ κατὰ 

λογισμῶν τῶν ἑστώτων ἐκμόχλευσιν μὴ τὸ παρά- 

δοξον τοῦ θαύματος δόξῃ πεποιηκέναι Βαλτάσαρ 1? 

ὁ αὐτῶν θεὸς οὕτω καλούμενος, οὐκ οἰκονομεῖται 

Δανιήλ, τὴν τοῦ Θεοῦ προσηγορίαν λαβών, τὴν 

πρὸς τὸ πῦρ συνεισέλευσιν " οὔτε uv τοῖς περὶ 

τὴν κάμινον διηγήμασιν ἀναγράφεται. Οἱ δὲ ἅγιοι 

τρεῖς παῖδες μετὰ τὴν ὑπὲρ νοῦν ἐκ τοῦ πυρὸς 

σωτηρίαν ἐφ᾽ οἷς εἶχον πάλιν ἀποκαταστάντες καὶ 

πᾶσαν τὴν ζωὴν ἐπίδοξον διαγατόντες, ἐν εἰρήνῃ 

σὺν τῷ Δανιὴλ καὶ αὐτοὶ τελευτῶσιν. Φασὶ δέ 

τινες, ὅτι μετὰ τὴν τελευτὴν Ναβουχοδονόσορ καὶ 

τῶν λοιπῶν βασιλέων, οἵ διὰ τιμῆς ἦγον τὸν τε 

Δανιὴλ καὶ τοὺς τρεῖς παῖδας, ἀνέστη βασιλεὺς 

ἕτερος τοὔνομα Ἀττικός, ὃς τοὺς ἁγίους ἐξετάσας 

καὶ ἐλεγχθεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν, κελεύει τὴν κεφαλὴν 

Μισαὴλ ἀποτμηθῆναι" οὗτινος ᾿Αζαρίας, ἁπλώσας 

τὸ φιβλατόριον, αὐτὴν ἐδέξατο, Ὡσαύτως καὶ Ava- 

νίας τὴν κεφαλὴν τμηθεῖσαν Ἀζαρίου ἐνεκολπώ- 

σατο. Ἀνανίου δὲ Δανιήλ, τὸ περιβόλαιον ἁπλώσας, 

ἐδέξατο τὴν κάραν᾽ ὕστερον δὲ καὶ αὐτὸς ἐτμήθη 

τὴν κεφαλήν. Λέγεται δὲ μετὰ τὴν τομὴν κολληθῆ- 

vox τὰς κεφαλὰς τούτων | τοῖς σώμασιν. Ἄγτελος 

δὲ Κυρίου ἄρας αὐτοὺς ἤγαγεν ἐν τῷ ὄρει Fegó- 

ἐν ᾧ τεθέντες ὑπὸ τὴν πέτραν ἔτη τετρακόσια, ἐπὶ 

τῇ ἀναστάσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

καὶ αὐτοὶ συνανίστανται, καὶ πάλιν κεκοίμηνται. 

— τὸ Βαντάσαρ S. — !! om. Sa. — * παρρουσίας S. 

2. — τ μαρτύρων add, Sa. 

Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ Ἶἢ 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ ὧν τὴν μνήμην dye ὑπὸ τῶν 

πατέρων μῶν παρελάβομεν πρὸ ἑπτὰ ἡμερῶν τῆς 

δεσποτικῆς ἐπιφανείας καὶ θείας διὰ σαρκὸς 

παρουσίας 15 τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τὸ καὶ αὐτούς, οἶμαι, τῆς 

ἐξ Ἰούδα φυλῆς, ἐξ ἧς καὶ ὁ σωτὴρ πάντων 

Χριστός, πρὸς γένος κατάγεσθαι. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων  ΤΤατερ- 

μουθίου, Κόπρη καὶ ᾿Αλεξάνδρου, μαρτυρή- 

σάντων ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου 1 καὶ det- 

μνήστου ὁμολοτητοῦ" Δοναλέ". Ὃς ἦρξε τῆς 

ἑαυτοῦ 8 νήσου τινός, ἣ παρὰ μέν τισι Νιβερτὶς * 

λέτέται, παρ᾽ ἄλχοις δὲ Βερόη, πλησίον οὖσα 

Γαδείρων ὃ καὶ τοῖς ᾽Ωκεανοῦ περικλυζομένη * ῥεύ- 

μασι, πλούτου βάρος περιβεβλημένος πολύ. Χρι- 

στιανικωτάτοις δὲ δόγμασιν ἀνατραφεὶς Τ Θεῷ 

μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις En διὸ σκύβαλα τὰ πάντα 

λογισάμενος τὴν βασιλείαν τοῖς υἱέσι καταλιμπάνει 

καὶ ἐν τῇ Ῥώμῃ γενόμενος, τὸ ἀγγελικὸν ὑποδύε- 

ται σχῆμα. Ἔπειτα τὴν περιώνυμον Κωνσταν- 

τινούπολιν καταλαμβάνει καὶ Κωνσταντίνῳ καὶ 

Ῥωμανῷ τοῖς πορφυρογεννήτοις βασιλεῦσιν εἰς 

ὁμιλίαν ἐλθών, εἰς Ἱεροσόλυμα παρ᾽ αὐτῶν ἢ 

στέλλεται τοῦτο γὰρ fjv αὐτοὺς ὁ θαυμάσιος αἰτη- 

σάμενος. Ἔνθα γενόμενος καὶ τὸν πόθον ἀφοσιω- 

σάμενος καὶ τὸ μέγα παρὰ τοῦ τηνικαῦτα πατριαρ- 

8. — ᾿πατρὸς ἡμῶν add. Sa. — ? al. Δουνολέ, Δωναλέ, etc., cf. Synaxaria selecta. — ? χῴρας add. Sa. — ὁ Νηβερτὶς 

Sa. — 5 Γαδήρων S, Sa. — ὃ περικλυζόμενος S. — τσυνανατραφεὶς Sa. — 9 om. Sa. — 3 Sa, αὐτοῖν S. 

ἱερῷ τῶν μοναχῶν περιβαλὼν ἐνδύματι, ῥακώδη 4 τινὰ καὶ τραχύτατα ἐκόσμησεν. Τοῦτα τελέσας ὃ 

τιμιώτατος ἐκεῖνος ἀνήρ, τοὺς θεράποντας αὐτοῦ πάντας ὑποστρέφειν ἐκέλευσεν εἰς τὰ ἴδια, πέντε 

μόνους παρ᾽ ἑαντῷ κατασχών, πολλάς τε παρὰ τοῦ τότε τυραννοῦντος T ἣν Ῥώμην Ἀλβερίχου κακώσεις 

ὑποστὰς καὶ βίᾳ ἀπολυθείς, πρὸς τὴν βασιλεύουσαν. τῶν πόλεων ἔρχεται, καὶ Κωνσταντίνῳ καὶ 

“Ῥωμανῷ τοῖς βασιλεῦσι γίνεται γνώριμος καὶ κατάδηλος" οἵτινες τὰ περὶ αὐτοῦ ἀναμαθόντες καὶ τὸ 

τῆς ἀρετῆς ὕψος θαυμάσαντες, δεξιῶς ὑποδέχονται xol ἀδελφικῶς κατησπάζοντο καὶ συνέστιον 

πολλάκις ποιησάμενοι, πολλὰ αὐτῷ τῶν διαχρύσων καὶ ἀρτγυρέων σκευῶν παρεῖχον, ἔτι δὲ καὶ χρήματα 

oi οὐκ ἔλαβεν᾽ καὶ τὸ μὲν πρόθυμον αὐτοῦ 

καὶ χιτώνων ἐναλλαγάς, *O δὲ ταῦτα πάντα ἀπώσατο κι 

τεινομένους. Ἄντ᾽ ἄλλου δὲ παντὸς τοῦτο 
ἐπήνει καὶ ἀπεδέχετο καὶ μακαριστοὺς ἡγεῖτο τοὺς ταῦτα πρὸ 

ὑπερησπάζετο τὰ Ἱεροσόλυμα καταλαβεῖν καὶ τοῦ θείου καὶ ζτωοδόχου τάφου γενέσθαι πφροσκυνητ
ής δ᾽ ὃ 

καὶ γέγονεν. Σύνταξάμενος γὰρ τοῖς βασιλεῦσι καταλαμβάνει τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τοῦ ποθουμένου τυχιὼν 

τὸ μέγα σχῆμα ἀμφιέννυται παρὰ Χριστοδούλου τοῦ ἀρχιερέως, μετονομασθεὶς Στέφανος. Καὶ πάντα 

ἅγιον τόπον περιελθὼν καὶ προσκυνήσας, εὐχαριστηρίους φωνὰς τῷ Θεῷ ἀνέπεμπεν. Τὸ δὲ ἄθεον καὶ 

μιαρὸν γένος τῶν Ἀγαρηνῶν ἰδιὼν τοῦτον περικεκαρμένον καὶ τὸν πώγωνα ξυρῷ περιῃρημένον, οὐκ ἔστιν. 

εἰπεῖν διὰ γλώσσης ἢ γραφῆς, ὁπόσα εἰς αὐτὸν πεπαρῳνήκασιν᾽ ἅπερ μερικῶς διὰ γραφῆς αὐτοῦ τοῖς 

: λογισμὸς αὐτῷ ἐπεισῆλθεν πρὸς τὸ κατελθεῖν εἰς 

ἐν ᾧ ἡ Θεοτόκος ηὐλίζετο ἅμα τῷ παιδὶ καὶ Ἰωσήφ. 

ήθη μετὰ καὶ τῶν συνεπομένων αὐτῷ 

εὐσεβέσι βασιλεῦσι γετράφηκεν. Μετὰ ταῦτα 

Αἴγυπτον καὶ τὸν σεβάσμιον τόπον θεάσασθαι, 

Ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν παράλιον Ταβαρίας ἐγένετο, κρατηθεὶς égpoupi 

δύο ἱερέων᾽ καὶ ἐξ μῆνας ἐγκαρτερήσαντες λιμῷ καὶ δίψει καὶ λοιπῇ κακοπαθείᾳ αὖθις παρὰ τοῦ ἐκεῖσε 

προεστῶτος παραπέμπονται πρὸς τὸν τῆς Αἰγύπτου ἀμηρᾶν, Ὑφ᾽ οὗ θανατηφόροις δεσμοῖς περιβλη- 

θεὶς ὁ θαυμάσιος, ἠναγκάζετο τὸν Χριστὸν ἐξομόσασθαι" στερρῶς δὲ ἀντιπίπτων καὶ μὴ ἡττώμενος, 

ἀλλ᾽ ὁμολογεῖν παρρησίᾳ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν διαμαρτυρόμενος, πλείοσι καὶ ἀναριθμήτοις 

αἰκίαις καθυπεβάλλετο. Alc προσταλαιπωρήσας, νόσῳ περιπέπτωκεν, br ἧς καὶ τὸν τῇδε βίον ἀπέλιπεν, 

προμηνυθείσης αὐτῷ θεόθεν τῆς τελειώσεως. — Β : 1, -π Δανιὴλ τοῦ προφήτου, — Βάκχου τοῦ νέου 

(Dee, 155). — Ba : 1 : ᾿Ανανία, ᾿Αζαρία, Μισαὴλ καὶ Δανιὴλ τοῦ προφήτου. Οὗτοι οἱ τρεῖς παῖδες 

ν ὑπὸ τοῦ τὴν ἱερὰν πόλιν ἑλόντος, μικρὸν 
συναιχμάλωτοι τῷ Δανιὴλ κατοχθέντες εἰς τὴν τῶν Ἀσσυρίων ν os, Hi 

: μετὰ τέλος ὑπὸ πάντων 

ὅσον καὶ ἡγεμόνες καθίστανται διὰ Δανιὴλ τῶν πολιορκησάντων .. Des. 

—— 3 ρακκώδη Fb. — ὃ προσκυνητήν Fb. 
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xoüvrog Χριστοδούλου ἀμφιεσάμενος 15 σχῆμα, 

πολλὰς ὕβρεις καὶ μάστιγας παρὰ τοῦ μιαροῦ 

ἔθνους τῶν Σαρακηνῶν ὑποφέρει διὰ τὸ περικε- 

κάρθαι "! τὸν πώγωνα. Εἶτα εἰς Αἴγυπτον ἔρχεται" 

5. ἐν fj κρατηθεὶς ἐφρουρήθη μετὰ τῶν συνεπομένων 

αὐτῷ δύο ἱερέων. Καὶ ἕξ μῆνας 12 ἐγκαρτερήσαντες 

λιμῷ καὶ δίψει καὶ τῇ λοιπῇ κακοπαθείᾳ, αὖθις 

παρὰ τοῦ κρατήσαντος 18 πρὸς τὸν τῆς Αἰγύπτου 

MHNI Τῷ 

10 1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων 

Σεβαστιανοῦ, Τρατκυλίνου, Νικοστράτου, 

Κλαυδίου, Κάστορος, Τιβουρτίου, Καστού- 

Aou !, Μαρκελλίνου, Μάρκου καὶ Ζωῆς. "Qv. 

ὁ μὲν Σεβαστιανὸς εἷς τῆς συγκλήτου βουλῆς 

15. ὑπῆρχε, ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξι- 

μιανοῦ, ἐκ πόλεως Μεδιολάναιν ὁρμώμενος, πολ- 

λοὺς πρὸς τὴν εὐσεβῆ πίστιν ἐνάγων. Μαρκελλῖνος 

δὲ καὶ Μάρκος οἱ αὐτάδελφοι χρονίαν ὑπομείναν- 

τες κάθειρξιν καὶ πολλαῖς βασάνων ἰδέαις ὑποβλη- 

80 θέντες ἐκελεύσθησαν ἀποθανεῖν, Ὁ δὲ τούτων 

πατὴρ Τραγκυλῖνος ἕλλην ὧν καὶ Μαρκία fj μήτηρ 

παρὰ μικρὸν τοῖς ὀδυρμοῖς ἐκώλυον αὐτοὺς τοῦ 

διὰ Χριστὸν παθεῖν" τάχα δ᾽ ἂν τοῦτο ἐγεγόνει; εἰ 

μὴ Σεβαστιανὸς ὁ ἀοίδιμος παρρησιασάμενος. οὐ 

35 μόνον αὐτοὺς ἐστερέωσεν, ἀλλὰ καὶ Τραγκυλῖνον " 

πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν ἐπεσπάσατο πίστιν" καὶ 

αὐτὸς Τρατκυλῖνος τὸν ὕπαρχον πιστεύσαντα 

κατήχησε. Αὐτίκα τοῦν 8 ὁ ὕπαρχος προσκαλεσά- 

μενος τὸν ἐνδοξότατον καὶ μακάριον Σεβαστιανὸν 

30 καὶ Πολύκαρπον τὸν πρεσβύτερον, ἠξίου σώτη- 

ρίας τυχεῖν καὶ τῆς κατεχούσης αὐτὸν νόσου 

ἀπαλλατῆνοι: ἧς καὶ ἀπηλλάγη πιστεύσας ὁλοψύ- 

ἀμηρᾶν παραπέμπονται: ὑφ᾽ οὗ θανατηφόροις 

δεσμοῖς περιβληθεὶς ὁ θαυμάσιος ἠναγκάζετο τὸν 

Χριστὸν ἀρνήσασθαι": στερρῶς δὲ ἀντιπίπτων καὶ 

μὴ ἡττώμενος, ἀλλ᾽ ὁμολογῶν παρρησίᾳ τὸν κύριον 

ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, πλείοσι καὶ | ἀναριθμήτοις 

αἰκίαις καθυποβάλλεται: αἷς καὶ ταλαιπωρήσας 

νόσῳ περιπέπτιυκε, δι᾿ ἧς καὶ τὸν τῇδε βίον ἀπέ- 

λιπε, προμηνυθείσης αὐτῷ θεόθεν τῆς τελειώσεως. 

ΑὙΤΩ ΙΗ΄. 

χως καὶ τὰ ἐν τῷ οἴκῳ εἴδωλα συντρίψας καὶ 

βαπτισθείς, Ὁ δὲ μακάριος Γάϊος ὁ ἐπίσκοπος 

τὸν μὲν ὁ Μαρκελλῖνον καὶ Μάρκον τοὺς αὐταδέλ- 

qoug τῷ τῶν διακόνων τάγματι ἐγκαταλέγει' τὸν 

δὲ τούτων πατέρα τῷ τῶν πρεσβυτέρων, τὸν δὲ 

μακάριον Σεβαστιανὸν ἔκδικον τῆς ἐκκλησίας 

καθίστησι. Κινηθέντος δὲ τοῦ διωγμοῦ, σὺν τού- 

τοις Νικόστρατος, Κλαύδιος, Κάστωρ, Τιβούρτιος, 

Κάστουλος καὶ Ζωὴ ἐπεὶ κατεσχέθησαν, διαφόροις 

ιἐξετασθέντες βασάνοις, τὸ πέρας τοῦ βίου δέχον- 

ται. Ὁ δὲ ἅγιος Σεβαστιανὸς μετακληθεὶς παρὰ 

τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ ἐρωτηθείς, βέλεσι πυκνοῖς 

οἷα σκοπὸς " κατατιτρώσκεται καὶ ῥοπάλοις τὸ 

σῶμα καταθραύεται καὶ εἰς μέρη κατατμηθεὶς τὸ 

πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθεται. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Εὐβιώτου. Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ ὁρμώμε- 

νος ἀπὸ χωρίου λεγομένου ἸΤωϊΪκετοῦς, τελοῦντος 

ἐν τῷ θέματι Ὀψικίου, Ἐκεῖσε καὶ γεννηθεὶς καὶ 

τραφεὶς καὶ τὸ τέλος ἀπενεγκάμενος, ἐν τούτῳ τῷ 

χωρίῳ θεαρέστως βιοὺς καὶ πᾶσαν τὴν κατὰ Θεὸν 

ἀρετὴν μετελθὼν πολλὰ ὑπὸ τῶν ἑλλήνων δεινὰ 

ὑπέμεινεν, ἀγόμενος καὶ πέριαγόμενος, δεσμούμε- 

— τὸ ἀμφιασάμενος Sa. --- !! Sa, περὶ κεκάθαρθαι S, — 7? μῆνας Ἐξ Sa. — 15 κρατοῦντος Sa, — 16 ἐξομόσασθαι Sa. 

£.— ! Καστούλλου S. — ? Tpoqrulivov Sa. — 8 οὖν Sa. — * om. Sa. — 5 Sa. σκοπὸν S. 

35 ἀνθρώπων παρὰ πᾶσαν τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένην τιμώμενος ὡς προφήτης ἐξαίρετος, — 3 (— S). — 

Φλώρου (Dec. 185). --- Bb : 1. — Δανιήλ. — Βάκχου. --- 3 (AovaMov). — T:1.— L:1.— Q:1.— 

C: 1. — Δανιήλ. — Θεοφάνους (Dec. 16*), — Cb : Βάκχου (Dec. 155). — ᾿Ατγαίου (Dec. 169. — Ge : 

Mapívov (Dec. 162). — Βάκχου (Dec. 165). — Πρόβου, Tapáxov xai Ἱλαρίωνος (Dec. 105). — Μέμνονος 

ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων καὶ Συμεῶνος ᾿Αντιοχείας " (cf. Dec. 165). — ᾿Αγγαίου (Dec. 167). — 1. 

40 Sequitur Κυριακῇ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν ᾿Αβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ 

Ἰακὼβ καὶ Δαβὶδ τοῦ προφήτου. --- Cd : 1. — Δανιήλ; — M19. 8, — Mv : 1. 3. 8 (Δουναλέ). -- 

Βάκχου *. — Mb : 1. 3. 8 (Δουναλέ). Sequitur Κυριακὴ τῶν ἁγίων προπατόρων, — Mr : 1. Seqüitur 

Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, 

SYNANARIA SELECTA. Sa : 1. 9. 8, 4. 5, 6. 7. 8 — Sb : 1. 9, — Πρόβου, ᾿Αρέως καὶ Ἠλία 

45 (Dec. 192;, — Τιμοθέου xoi ἸΤολυεύκτου (Dec, 109). — Εὐτυχίου καὶ Θεσσαλονίκης (Dec. 193). — 

᾿Αθήνου, Βονιφατίου καὶ Ἑρμαλάου. --- Η : 8. 4. 7. — P : 8. 4. 7. — Da :1.2(— Ba) 3. 8, — Dh: 

1.2. 3. S. -- Βονιφατίου (Dec. 199). — F : 1. 3, 8. 4. 7. — F& : Ἀθηνοδώρου (Dec. 79). — 1 (— Ba). 3. 

3.4.7. — B: 3. — Ba:1:XefaomiavoO, Τραγκυλίνου, Νικοστράτου, Κλαυδίου, Κάστορος, 

Τιβουρτίου, KacrodAou*, Μαρκελλίνου, Μάρκου xol Ζωῆς. "Qv ὁ μὲν Σεβαστιανὸς ὑπῆρχε 

50 τῷ γένει περίβλεπτος καὶ τῆς συγκλήτου πρῶτος ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ xoi Μαξιμιανοῦ, ἐκ 

πόλεως Μεδιολάνων ὁρμώμενος. Οὗτος τὸν τῆς πίστεως διδαχθεὶς λόγον, ἀλείπτης ἐγένετο τοῖς τότε 

» χριστιωνοῖς καὶ τὰ τῶν βασιλέων τιμᾶν ὑποκρινόμενος καὶ τοῖς ἐν δεσμωτηρίοις χριστιανοῖς παραμυ- 

θούμενος οὗ διέλιπε. Μαρκελλῖνος δὲ ? καὶ Μάρκος αὐτάδελφοι χρονίαν ὑπομείναντες κάθειρξιν διὰ τὴν 

εἰς Χριστὸν ἀγάπην καὶ πολλαῖς βασάνων ibéotg ὑποβληθέντες, ἐκελεύσθησαν ἀποθανεῖν. 'O δὲ τούτων 

55 πατὴρ Τρατκυλῖνος ὃ καὶ Μαρκία ἡ μήτηρ θρήνοις καὶ κοπετοῖς ὀδυρόμενοι παρὰ μικρὸν ἐκώλυον 

αὐτοὺς τοῦ διὰ Χριστὸν παθεῖν, ἕλληνες ὑπάρχοντες. Τοῦτο γνοὺς ὁ μακάριος Σεβαστιανὸς καὶ δείσας 

μήπως τῆς πίστεως ἀπορραγῶσιν oi ὁμολογηταὶ καὶ ἐκπέσωσι τῆς εὐθείας ὁδοῦ, ῥίψας τὸ προσωπεῖον 

- ἡ Ἀντιόχου Ce. — * "Idkxou Mv. 
! Καστούλλου — ὅτε Ba. — ? Τραγγυλῖνος Ba. 

SYNAXARIUN 

Drc. 17. 

f. 110. 

Dzc. 18. 

f. 110". 

Dec. 17. 

Dc. 18. 
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Dzco.18. νός TE καὶ μαστιζόμενος, διὰ τὸ καθ᾽ ἑκάστην 

ἐκτελεῖν αὐτὸν μέγιστα τεράστια καὶ πολλοὺς ἐπι- 

στρέφειν ἐπὶ τὸν Κύριόν, Οὗτος μιᾷ τῶν ἡμερῶν 

ξύλοις συντριβεὶς ὑπὸ τῶν ἑλλήνων καὶ λίθοις, εἰς 

πῦρ ἠκοντίσθη καὶ διαμείνας ἀσινὴς πολλοὺς 

ὑπερθαυμάσαντας τὸ γεγονὸς ἐπεσπάσατο πρὸς 

τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν" οἵ καὶ ἐβαπτίσθησαν ἐν τῇ 

ἐκεῖσε ἐκκλησίᾳ, ἣν ἐνεκαίνισαν ΤΤαῦλος καὶ Σίλας 

οἱ ἀπόστολοι ἀνερχόμενοι ἐπὶ Τρωάδα '. Ταῦτα 

μαθὼν Λεόντιος, ὁ τῆς Κυζίκου ἡγεμών, ἤγαγεν 

αὐτὸν δέσμιον ἐν “τῇ εἰρημένῃ πόλει. “Ὃς ἀχθεὶς 

τύπτεται εὐθὺς λίθῳ 2 στόμα τε καὶ ὃ παρειὰς καὶ 

σιαγόνας, καὶ ξύλῳ ἀναρτηθεὶς “ μάστιξι καταξοί- 

νεται. Εἶτα θηρίοις ἐκδίδοται xoi. τούτοις ἄψαυ- 

Grog διὰμείνας τῇ εἱρκτῇ ἐναπορρίπτεται. Διὸ 

πφοσῆλθον πολλοὶ τῇ εἰς Χριστὸν πίστει δι᾽ αὐτὸν 

καὶ ἐβαπτίσθησαν. Ὁ δὲ τύραννος ἐκέλευσε τοῖς 

μονομάχοις κατασφάξαι αὐτόν" οὗτοι δὲ σκότους 

καὶ ζόφου ἐπιπεσόντος αὐτοῖς ἀλλήλους κατέ- 

σφαξαν. Ὁ δὲ μάρτυς ἀβλαβὴς ᾿ διαμείνας τῇ 

“φρουρᾷ ἐναπετέθη: “Μετὰ δὲ εἰκοστὴν δευτέραν 

ἡμέραν τῆς κατακλείσεως αὐτοῦ, ἠκούσθη θεό- 

πέμπτος ἀγγελία ἀνιέναι διαγορεύουσαϊ τὸν μέγαν 8 

Κωνσταντῖνον ἀπὸ τῶν ἑσπερίων καὶ πόλεμον μετὰ 

τοῦ τυράννου: συγκροτῆσαι᾽ ὃς φοβηθεὶς πάντας 

τοὺς ἐν δεσμοῖς ἐκέλευσεν ἀπολυθῆναι, MeO" ὧν 

καὶ ὃ πολύαθλος ἀφεθεὶς τῶν δεσμῶν Εὐβίωτὸς 

Σ ἦλθεν ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, ἐπιβιοὺς πρὸς τοῖς 

προτέροις καὶ ἕτερα πέντε ἔτη᾽ καὶ πολλὰ ἕτερα 

θαύματα ἐργασάμενος ἐν εἰρήνῃ τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 

παρέθετο. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις ᾿ πατρὸς 

ἡμῶν Φλώρου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Ἰουστίνου τοῦ νέου καὶ Τιβερίου καὶ Μαυρικίου ἐν 

Κωνσταντινουπόλει, ὁμωνύμου αὐτοῦ 5 Φλώρου 

πατρὸς καὶ μητρὸς Εὐφημίας᾽ γέγονε δὲ πάσης 

παιδεύσεως ἔμπειρος, τῆς Te ἑλληνικῆς καὶ: τῆς ἐν 

ταῖς θείαις καὶ ἱεροῖς ὃ γραφαῖς. Καὶ πρῶτον μὲν 

ἐν τοῖς * ὑπογραφεῦσι τῶν βασιλέων | τελεῖ, εἶτα 

τὴν τῶν πατρικίων. ἀνάγεται τάξιν. Γυναῖκα δὲ 

γήμας καὶ παίδων πατὴρ γεζονὼς καὶ τούτους 

παρανάλωμα. τῆς λοιμικῆς καταστάντας νόσου 

ἰδών, αὐτὸς τὸν μοναδικὸν βίαν μετῆλθε, ἔν τινι 

τῶν αὐτοῦ κτημάτων ἐν τῷ ᾿Ανάπλῳ mpoka- 

θεσθείς- εἶτα διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ ἀρετὴν 

ἐπίσκοπος προχειρίζεται Ἀμισοῦ. Ἐν αὐτῇ δὲ 

γενόμενος καὶ καλῶς τὸ πιστευθὲν αὐτῷ ποίμνιον 

ὁδηγήσας καὶ θαυματουρτίας πλείστας πεποιηκὼς 

πρὸς Κύριον ἐκδημεῖ. 

4. Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Φωκᾶ καὶ Ἑρμύλου 1, ΄ 

δ. Koi τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Ζακχαίου 

διακόνου καὶ Ἀλφαίου ἀναγνώστου, ἀθλησάντων 

ἐν Καισαρείᾳ. . 

6. Koi μνήμη τῆς ἁγίας καὶ θαυματουργοῦ 

Σοφίας. 

γ. Καὶ τὰ ἐγκἀίνια τοῦ -σεβασμίου οἴκου τῆς 

ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν ! Θεοτόκου τῶν Χαλ- 

κοπρατείων. . 

8. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Μιχαὴλ τοῦ συγκέλλου καὶ ὁμολογῃτοῦ. 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ τῆς ἁγίας πόλεως Ἰερουσαλήμ, 

3. — 1 Tpodba S. — "λίθοις τὸ Sa, — ὃ τὰς add. Sa. — * ἀναρτᾶται koi Sa. — 5 μάστιγξι 58. — ὃ εἰκοστῆς δευτέρας 

ἡμέρας S, Sa. — * ἀγορεύουσα Sa. — * μέγα S. 

8. — 1 τοῦ δσίου Sa. — 5 αὐτῷ Sa. — ὃ καὶ ἱεραῖς om. Sa. — ὁ ταῖς Sa. 

4. — ! Ἑρμήλου S. 
7. — 1 om. Sa. 

Dzc.18. καὶ παρρησιασάμενος ἤλειφεν αὐτοὺς πρὸς τοὺς ἀγῶνας" ὅτε τὸ οὐράνιον καὶ γλυκύτι ατὸν φῶς αὐτοὺς 

περιήστραψε καὶ πολλοὺς πρὸς τὴν πίστιν προσήνεγκε. Καὶ ὁ τούτων δὲ πατὴρ Τραγκυλῖνος πιστεύσας 

τὸν ὕπαρχον κατήχησεν. Αὐτίκα οὖν ὁ ὕπαρχος προσκαλεσάμενος τὸν ἐνδοξότατον καὶ μακάριον 

Σεβαστιανὸν καὶ ἸΤολύκαρπον τὸν πρεσβύτερον, ἠξίου σωτηρίας τυχεῖν καὶ τῆς κατεχούσης αὐτὸν 

νόσου ἀπαλλαγῆναι. Ἦν γὰρ ἅπαν τὸ σῶμα αὐτοῦ εἰς ὄγκους πεπυρωμένον" ὅθεν καὶ ἀκίνητος ἦν. 

Ἐπεὶ δὲ πληροφορίαν ἐδέξατο παρὰ τῶν ἁτίων εἰρηκότων αὐτῷ ὅτι" « Εἰ ὁλοψύχως πιστεύσεις, καὶ τῆς 

» νόσου ἀπαλλαγήσῃ καὶ αἰωνίως βασιλεύσεις, » παραυτὰ τὰ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἱστάμενα εἴδωλα 

συνέτριψε καὶ μεγάλῃ τῇ βοῇ ἀνέκραξε" « Πιστεύιυ σοι, Κύριε, τῷ ὑπὸ τῶν σῶν δούλων κηρυσσομένῳ.» 

Καὶ αὐτίκα τῆς νόσου ἀπαλλαγεὶς ὁ πρὶν ἀκίνητος δίκην ἐλάφου ἥλατο, καὶ βαπτισθεὶς πᾶσαν τὴν 

περιουσίαν αὐτοῦ τοῖς πτωχοῖς διένειμεν, ἐλευθερίᾳ τοὺς οἰκέτας τιμήσας. Ὃ δὲ μακάριος Γάϊος ὁ 

- ἐπίσκοπος τὸν μὲν Μαρκελλῖνον ̂  καὶ Μάρκον τοὺς αὐταδέλφους τῷ τῶν πρεσβυτέρων ἐγκαταλέγει 

τάγματι’ τὸν δὲ περίδοξον Σεβαστιανὸν ἔκδικον τῆς ἐκκλησίας͵ καταστήσας ὅ, σὺν αὐτοῖς διέτριβε 

γηστείαις καὶ δεήσεσι προσκαρτερῶν καὶ τὸν τοῦ μαρτυρίου καιρὸν. ἐκδεχόμενος. ἸΤολλοὶ δὲ τότε 

νόσοις ποικίλαις ἐξεταζόμενοι, ἀφικνούμενοι πρὸς αὐτοὺς ἐθεραπεύοντο καὶ θαύματα ἐτελεῖτο παρά- 

δοξα. Τότε καὶ ἡ μακαρία καὶ 'τρισόλβιος * Ζωὴ ἐν τῷ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου σηκῷ προσευχομένη 

συλληφθεῖσα καὶ μήτε βρώσεως ἢ πόσεως μετασχοῦσα ἐξάγεται: καὶ μετὰ πολλὰς ἐρωτήσεις καὶ 

κολάσεις μὴ πεισθεῖσα, ἐπί τινος “δένδρου ὑψηλοῦ ἀναρτᾶται 

ὑποκαπνισθεῖσα τὸ πνεῦμα ἀφίησιν. Εἶτα λίθῳ προσδεθεῖσα ἐν τῷ τοῦ ποταμοῦ Τιβέρεως ἀκοντίζεται 

ῥείθρῳ" καὶ οὕτως ἐτελειώθη. Τοῦτο μαθὼν ὁ Τραγκυλῖνος 8 καὶ τοχὺ τοῦ δεσμωτηρίου ἐξελθὼν καὶ ἐν 

τῇ τοῦ ἁγίου Τρύλου σορῷ τενόμενος, αὖθις συλλαμβάνεται καὶ λιθόλευστος γενόμενος καὶ αὐτὸς τῷ 

τοῦ ποταμοῦ ῥείθρῳ ἐκδίδοται. Νικόστρατος δὲ καὶ Κλαύδιος καὶ Κάστωρ ἴ παρὰ τὰς ὄχθας o0 

ποταμοῦ ζητοῦντες τὸ λείψανον τοῦ μακαρίου Τραγκυλίνου ἐφωράθησαν᾽ καὶ κρατηθέντες θαλαττίοις 

ἐκδίδονται 8 κύμασιν. Τιβούρτιος δὲ τυμνοῖς τοῖς ποσὶ τῶν ἀνθράκων ἐπιβῆναι κελευσθεὶς καὶ τοῦ 

— ΞΜαρκελῖνον Ba — "καταστάσας Βδ. — ὁ τοιβόλβιος Ba. — * Κάστορ Ba, — ὃ ἐκδίδοται Ba. 

i καὶ καπνῷ δυσώδει καὶ πνιζηρῷ, 
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εὐσεβῶν τονέων υἱὸς χρηματίσας. Ταιδευθεὶς 

οὖν ἄκρως 1 τὴν ? ἑλλήνων σοφίαν καὶ τὴν ἡμετέ- 

ραν ἐκμελετήσας, καλῶς τὸν μονήρη βίον ὑποδύε- 

ται, τελευτήσαντος ἤδη τοῦ πατρός. Τῆς δὲ 

μητρὸς καὶ τῶν αὐτῆς θυγατέρων ἔν τινι μοναστη- 

ρίῳ ἀποκειραμένων ὅ, καλῶς δὲ ὁ καὶ θεοφιλῶς ὁ 

μέγας Μιχαὴλ πολιτευόμενος καὶ σκληραγωγίᾳ 

ἑαυτὸν καθυποβαλὼνϑ πάσῃ, τῆς τοῦ πρεσβυτέρου 

χειροτονίας ἀξιοῦται. Ἔπειτα σπήλαιον ἥσυχον 

ἐπεισέρχεται, ἐν ᾧ Θεόδωρος καὶ Θεοφάνης οἱ 

ὁμολοτηταὶ καὶ φιλόσοφοι πρὸς αὐτὸν ἐφοίτησαν. 

Εἶτα ó μὲν μακάριος Μιχαὴλ σύγκελλος παρὰ τοῦ 

Ἱεροσολύμων ὅ ἀρχιεπισκόπου καθίσταται, οἱ δὲ 

θεῖοι αὐτάδελφοι Θεόδωρος καὶ Θεοφάνης ἱερεῖς 

καὶ λειτουργοί. Καί ποτε πράγματος ἀναγκαίου 

ἕνεκα παρὰ τοῦ προεστῶτος Ἱεροσολύμων εἰς τὴν 

Ῥώμην στέλλονται, δοῦναί τε καί τινας λιβέλλους 

κατὰ πάροδον συνοδικοὺς ἴ τῷ τε βασιλεῖ Λέοντι 

τῷ ᾿Αρμένῃ καὶ εἰκονομάχῳ καὶ Θεοδότῳ τῷ τότε 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως πατριαρχοῦντι ὅ. Οὗτοι 

τοίνυν οἱ τρεῖς ὅσιοι τῷ ἀποστείλαντι πειθόμενοι 

τοὺς λιβέλλους ἐπιδεδώκασι, πολλὰ οὖν 15 καὶ 

αὐτοὶ δογματικὰ προτείναντες τοῖς ἀντιλέγουσι 

ῥήματα᾽ διὰ τοῦτο τὸν μὲν Θεόδωρον καὶ Θεοφά- 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βονιφατίου. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ" δοῦλος 

δὲ ὑπῆρχε γυναικός τινος ὀνόματι Ἀγλαῖΐδος, θυγα- 

τρὸς  ᾿Ακακίου τοῦ ἀνθυπάτου Ῥώμης" συνεφθεί- 

vuv ὑπερορίᾳ καταδικάζει ὁ τύραννος, τὸν δὲ 

μακάριον Μιχαὴλ σὺν τῷ ἀδελφῷ Ἰὼβ τῷ 'πραι- 

Tupíu | ἐνέκλεισεν. ᾿Εκεῖθέν τε παρὰ Μιχαὴλ τοῦ ] 

Τραυλοῦ ἁλύσεις βαρείας κατὰ τοῦ τραχήλου 

δεξάμενος; ἔν τινι μοναστηρίῳ 11 Tlouotábog ἅμα 

τῷ μαθητῇ ἐκπέμπεται, καὶ αὖθις παρὰ Θεοφίλου 

ἐν σκοτεινῇ καὶ δυσιύδει᾽2 εἱρκτῇ ἀποτίθεται. “Οθεν 

ἐκ τῆς πολλῆς κακώσεως ἐπίχυσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς 

καὶ κύρτωσιν τῷ λοιπῷ σώματι παθών, ἀκίνη- 

τὸς ὃ ἀδάμας τοῦ λοιποῦ διέμεινεν. ᾿Επεὶ δὲ Oco- 

δώρα καὶ Μιχαὴλ τὴν βασιλείαν διεδέξαντο καὶ τὰ 

τῶν ἁγίων ἐκτυπώματα πᾶς τις ἐτίμα παρρησίᾳ 

καὶ οἱ ἐν ἐξορίαις 12 ἀνεκαλοῦντο καὶ 1" τιμῆς οὐ 

τῆς τυχούσης ἠξιοῦντο, τὸ τῆς πατριαρχείας 

ἀξίωμα καὶ ὁ μέγας οὗτος ὁμολογητὴς παρὰ τῆς 

βασιλίσσης ἠξιοῦτο καταδέξασθαι. Ἐπεὶ δὲ 15 μὴ 

εἶξε, πατριάρχης μὲν Μεθόδιος ὁ ἀοίδιμος προχει- 

ρίξεται: αὐτὸς δὲ αὖθις σύγκελλος 5 τιμᾶται καὶ 

τὴν μεγίστην μονὴν τῆς Χώρας εἰς ἰδίαν ἐξουσίαν 

καὶ ἀνάπαυσιν δέχεται. Εὐσεβῶς δὲ καὶ Oco- 

ρέστως τὸν ἐπίλοιπον χρόνον βιώσας καὶ ὀγδοή- 

κοντα 1 πέντε χρόνων γενόμενος, κατὰ τὴν wm 

100 δεκεμβρίου ᾽8 μηνὸς ἐν εἰρήνῃ πρὸς τὸν Θεὸν 

μεθίσταται. 

AYTQ ΙΘ΄. 

pero δὲ τῇ κυρίᾳ αὐτοῦ εἰς σωματικὴν μίξιν. Ἦν 

δὲ μέθυσος, ἀλλ᾽ ἐλεήμων, ὁμοίως καὶ ἡ ̓ Αγλαῖς 

καὶ ἐλεήμων καὶ φιλόμαρτυς. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν 

ἡμερῶν εἶπε τῷ Bovuporiu' « Εἰ ἤθελες, εἶχες 

8. — 1 ἀκριβῶς Sa. — ? τῶν add. Sa. — 5 ἀποκειραμένης Sa. — * οὖν Sa. — ὃ καθυποβάλλων Sa. — * ἐν Ἱεροσολύμοις 

Sa. — Ἰ συνοδικὴν S. — 5. Appeviu Sa. — ? πατριαρχοῦντος S. — 1? om. Sa, — 11 τῶν μοναστηρίων Sa. — 1? ζοφώδει 

Sa. — 13 ἐξορία Sa, — 1} τῆς add. Sa, — 19 δὴ Sa. — "6 σύγγελος Sa. — 17 ἑβδομήκοντα Sa, — !5 δεκεβρίου Sa. 
1. — 1 θυγατέρας S. 

πυρὸς ὑπεράνω γενόμενος, τὴν bid τοῦ ξίφους δέχεται τιμωρίαν. Κάστουλος δὲ ὁ διαιτάριος τοῦ βασι- 

λικοῦ οἴκου xol αὐτὸς συλληφθεὶς καὶ πολλαῖς βασάνοις προσπαλαίσας, εἶτα λάκκῳ ζοφώδει ἐναπορ- 

ριφεὶς ἐκεῖσε τελευτᾷ τὸν βίον. Μαρκελλῖνος δὲ καὶ Μάρκος οἱ γενναῖοι συλληφθέντες πάλιν καὶ τοὺς 

πόδας ἥλοις διαπαρέντες, ἐπὶ τοσοῦτον ἵστασθαι ἐκελεύσθησαν, ἕως ἐπιθύσωσι, Μὴ πεισθέντες δέ, 

λόγχῃ τὰς πλευρὰς διατρηθέντες, ἀφῆκαν τὸ πνεῦμα. Σεβαστιανὸς δὲ ὁ μεγαλόφρων τελευταῖος ταῖς 

βασάνοις τηρηθεὶς εὐκλεῶς τὸν στέφανον ἀποφέρεται. Μετακαλεῖται γὰρ ὑπὸ τοῦ Διοκλητιανοῦ καὶ 

ἐρωτᾶται. Ὡς δὲ ὑπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ κατεβροντήθη ὃ τύραννος, αἰσχυνθεὶς ἵστησιν αὐτὸν ἐν πεδίῳ 

οἷα σκοπόν: καὶ τοῖς βέλεσιν ὁ ἅγιος βάλλεται, νιφάσι τῇ πυκνότητι παρισωμένοις. “Ὅθεν λογισάμενοι 

αὐτὸν τεθνάναι οἱ βάλλοντες, ἀφῆκαν ἐρριμμένον, Ἐπεὶ δὲ πάλιν ὑπὸ τῆς θείας χάριτος ὑγιασθεὶς ἐν 

τοῖς ζῶσιν ἦν, πάλιν καταθραυσθεὶς τὸ σῶμα καὶ εἰς μέρη κατατμηθεὶς τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρα- 

τίθησι. --- 3: Εὐβιώτου, Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, θέματος ᾿Οψικίου. Οὗτος ὁ 

ὅγιος τὸν ἐνάρετον βίον μετερχόμενος καὶ πολλὰ καθεκάστην ἐκτελῶν θαύματα... Des. : ἀπολύεται τῶν 

δεσμῶν ὁ ἅτιος μάρτυς Εὐβίωτος καὶ ἐλθὼν ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, καὶ πολλὰ ἕτερα θαύματα ἐργασάμενος 

ἐν εἰρήνῃ πρὸς Κύριον διαβαίνει. ---- 8 (— S). — ΒΡ: 8. 2. --- Πρόμου 19, Ἄρεως καὶ Ἠλία (Dec. 199. — 

T:1. —L:1.2. — Βονιφατίου. --- 7. — Q: 1.9, — €: 8. 4. — Típófou, Ἄρεως καὶ Ἠλία. --- Τιμο- 

θέου, Πολυεύκτου (Dec. 199), — Εὐτυχίου xoi Θεσσαλονίκης (Dec. 195. — Boviparíou xoi 'Eppo- 

Àáou. — Cb : Ἀβραάμ, ᾿Ισαὰκ καὶ Ἰακώβ. --- Τῶν ἁγίων τριῶν παίδων (Dec. 177). — Δανιήλ. — Ce: 

᾿Ανανία, ᾿Αζαρία, Μισαήλ. --- Δανιήλ. --- Θεοφανοῦς τῆς βασιλίσσης (Dec. 16". — Gd: Βάκχου 

(Dec. 152), — M : 1. 2. 3.4. 5. 6. 7. 8. — Μοδέστου (Dec. 164, Oct. 195). — Mv : 1. 9. 3. 4 δ. 6. 7. 8, --- 

Μοδέστου. — Mb : 1, — Μοδέστου. --- 2. 8. 4.5. 6. 7. 8, — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2, 3. 4, 5. — Sb : 1. — ᾿Αθηνοδώρου (Dec. 73). — 5 (.. οὗτος ἦν 

ὁ ἅγιος ὁ διαλεχθεὶς μετὰ τοῦ Ἐρβὰκ ἀλλ᾽ ἐκεῖ Γρηγόριος λέγεται). — H: 2, 3. 4 — Βονιφαντίου καὶ 

Ἑρμολάου. — P: 2.8.4. — -Βονιφατίου xoi Ἑρμολάου. — Da: 1 (-F) --- ᾿Αθηνοδώρου, — 

5 (— Ba). 2. 3. 4, — Καὶ ᾿Αθήνου,͵ Βονιφατίου καὶ Ἑρμολάου. — Db: Ἀθηνοδώρου. —- 5. 3. 2. 4, — Bovi- 

— ϑἀφῆκεν Ba. — !? Τρόμου Bb. 

Dzc. 18. 

f. tit. 

Dzc. 19. 

Dac. 18. 

Dzc. 19. 



Dec. 19. 

f. 112. 

Dec. 19. 
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» ἀπελθεῖν elc τὴν ἀνατολήν, ὅπου μαρτυροῦσιν oí 

» ἅγιοι, καὶ κομίσαι λείψανα αὐτῶν, ἵνα ἔχωμεν 5 

» αὐτὰ εἰς βοήθειαν καὶ ψυχικὴν σωτηρίαν.» 'O 

bt Βονιφάτιος γελῶν cire: « Ἐὰν φέρω τὸ ἐμὸν 

» λείψανον, τί;» 'H δὲ γελάσασα καὶ μέθυσον 

αὐτὸν εἰποῦσα, ἀπέστειλε. Καὶ ἀπελθὼν μετὰ δού- 

λὼν δώδεκα καὶ χρυσοῦ 8 πολλοῦ εἰς Κιλικίαν, 

ὅπου ἐβασανίζοντο οἱ ἅγιοι, ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ 

ἡγεμόνος καὶ ὡμολόγησεν ἑαυτὸν χριστιανόν, καὶ 

βασανισθεὶς πολλὰ ἀπεκεφαλίσθη. Λαβόντες δὲ οἱ 

σύνδουλοι αὐτοῦ τὸ λείψανον αὐτοῦ, ἀπεκόμισαν 

τῇ κυρίᾳ αὐτῶν ὁ. Ἡ δὲ μετὰ ὅ χαρᾶς δεξαμένη 

κατέθετο ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς, κτίσασα ἐκκλησίαν 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι | αὐτοῦ" κἀκείνη ἔκτοτε ὁσίως καὶ 

θεαρέστως πολιτευσαμένη ἐν εἰρήνῃ τὸ πνεῦμα 

ἀπέθετο. 

2. Τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Πρόμου *, Ἄρεως " καὶ Ἠλία. Οὗτοι ἐξ 

Αἰγύπτου ὑπῆρχον, ἦσαν δὲ χριστιανοί᾽ θερα- 

πείας δὲ ἕνεκεν τῶν κατὰ τὴν Κιλικίαν ὁμολογητῶν 

ἐποιοῦντο τὴν πορείαν. Ἐν δὲ τῷ ᾿Ασκάλωνι 

γενόμενοι, συνελήφθησαν καὶ προσήχθησαν τῷ 

δικαστῇ Φιρμιλιανῷ᾽ καὶ χριστιανοὺς ἑαυτοὺς ὁμο- 

λογήσαντες, ὁ μὲν Ἄρης διὰ πυρὸς ἐτελειώθη, 

Tipóuog δὲ καὶ Ἠλίας σιδήρῳ τὰς κεφαλὰς 

ἀπετμήθησαν. Οὕς καὶ ἐγκωμίοις ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ 

ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐτίμησε. Τελεῖται 

δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Φιλήμονος ὃ ἐν τῷ Στρατηγίῳ. 

8. «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Τιμοθέου καὶ ἸΤολυεύκτου. Τούτων ὁ μὲν 

ἅτιος Τιμόθεος κατασχεθεὶς καὶ ὁμολογήσας τὸ 

ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, μετὰ πολλὰς αἰκίας διὰ πυρὸς 

3 ἔχομεν S. — ὅ χρυσίου 88. --- ὁ αὐτοῦ Sa. — * μεταὶ S. 

τελειοῦται ἐν Μαυριτανίᾳ. Ὁ δὲ Πολύευκτος 

διαφόροις βασάνοις καὶ αὐτὸς ἐξετασθεὶς ἐν Και- 

σαρείᾳ εἰς πῦρ ἐμβληθεὶς τὸ τέλος ἐδέξατο 1.» 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Εὐτυχίου καὶ Θεσσαλονίκης καὶ τιῶν σὺν 5 

αὐτοῖς ἀνδρῶν διακοσίων καὶ γυναικῶν ἑβδομή- 

κοντα. 

5. Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ μνήμη. τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Γρητεντίου. Ὃς ὥρμητο ἐκ πόλεως Μεδιο- 

λάνων γεννήτορες δὲ αὐτῷ Ἀγάπιος καὶ Θεοδότη. 10 

Οὗτος ὥσπερ! τῆ ἀγαθὴ θεῖα σπέρματα δεξαμένη, 

ἑωρᾶτο καρπὸν 2 φυῆναι καλόν. Ὅθεν καὶ εἰς 

μέτρον ἡλικίας πεφθακιύς, ἀκροατὴς καὶ πληρωτὴς 

καὶ ἐξηγητὴς τῶν θείων ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ 

ἀναδείκνυται καὶ θείῳ νεύματι τὴν τοῦ διακόνου 15 

χειροτονίαν δέχεται, νηστείᾳ ὃ καὶ τῇ λοιπῇ σκλη- 

ραγωτίᾳ ἑαυτὸν καθυποβαλών’ καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης τοῦ θείου Πνεύματος τὴν χάριν δεξάμενος 

σημεῖα καὶ τέρατα ἐπετέλει. Μετὰ τοῦτο πάλιν 

γίνεται κατὰ Μεδιόλανα καὶ εὑρών Ttva τέροντα 30 

σημειοφόρον εἰς τόπον ἀνακεχωρημένον, μυεῖται 

παρ᾽ αὐτοῦ πάντα τὰ μέλλοντα αὐτῷ ἀπαντᾶν di 

καὶ ἐς ὕστερον ὁ μέτας ἀπόστολος Πέτρος ὀφθαλ- 

μοφανῶς τὰ αὐτὰ ὑπηγόρευσε, προσθεὶς καὶ τὰ 

λείποντα, Ἐπεὶ οὖν συνέβη “ τὸν τῶν Αἰθιόπων 35 

βασιλέα Ἐλεσβαὰν γράψαι * Προτερίῳ τῷ * πάπᾳ 

᾿Αλεξανδρείας περὶ ἐπισκόπου καὶ μάλιστα τελείου, 

Ἰουστίνου τότε τὴν τῶν Ρωμαίων βασιλείαν ἰθύ- 

νοντος, ἐπὶ τοῦτο ἠνιᾶτο καὶ ἐδυσφόρει πρὸς τὸ 

ἐπιτυχεῖν ἀνδρὸς τοιούτου. Ἐν αὐταῖς οὖν ταῖς 80 

ἡμέραις διὰ θείας ἀποκαλύψεως φανεὶς αὐτῷ ὁ 

μακάριος ἀπόστολος Μάρκος ὑπέδειξεν αὐτῷ τὸν 

ζητούμενον | ὑπὸ θείας προνοίας νεωστὶ τὸν 

2. -- τρόμου S, Ba, Τρόβου Sa, C; cf. Viorzr, Die Palüstinischen Mürtyrer, p. 442. — Ἄρεος 8a. — ? Φηλίμονος 5. 35 

8. — 1 («ij αὐτῇ - ἐδέξατο) om. S, desumpsi ex 88; ef. Synaxaria selecta. 

4. — ! om. Sa. 

5. — τις add. Sa. — ? μέλλων add, Sa, — * bé add, Sa. — ὁ γράψαι add, Sa. — 5 oii. Sa, — ὃ ἁγιωτάτιυ add. Sa. — 

ἴ xai εὐαγγελιστὴς add. Sa. 

φατίου kai Ἑρμολάου. — F: 1: Boviparíov 1, Ὃς fjv ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως ἐν Ῥώμῃ συγκλῆ- 40 

τικῆς τινος ὀνόματι Ἀγλαΐδος, θυγατρὸς ἀνθυπάτου Ἀκακίου, οἰκέτης... Des. : Ἡ δὲ κυρία αὐτοῦ Ἀγλαῖς 

δι’ ἀγγέλου ἀποκαλυφθεῖσα ἅπαντα, προυπαντήσασα ἐκήδευσεν αὐτὸν μεταλοπρεπῶς πρὸ πεντήκοντα 

σταδίων τῆς πόλεως, ἀνεγείρασα αὐτῷ -οἶκον εὐκτήριον " μετετέθη δὲ ὕστερον μέσον 3 τῆς πόλεως ἐν ᾿ 

ναῷ μεγαλοπρεπεῖ, ἔνθα καθ᾽ ἑκάστην πηγὰς ἰαμάτων προχέει. — 3. 4. --- Βονιφαντίου καὶ Ἕρμο- 

λάου. — B. — 5: 1. 8. 4. — Βονιφαντίου καὶ Ἑρμολάου. --- ὅ. — B : 3. 8, ΒΘ: 1 (-- E). Ἀθη- 45 

γνοδώρου (Dec. 75). — 5 : Γρητεντίου. Οὗτος ὥρμητο ἐκ πόλεως Μεδιολάνων τεννητόρων ᾿Αγαπίου 

καὶ Θεοδότης. Οὗτος εἰς μέτρον ἡλικίας ἐλθὼν καὶ τὴν χειροτονίαν τοῦ διακόνου δεξάμενος ... Des.: 

οὕτως καλῶς τὸ ποίμνιον αὐτοῦ διαποιμάνας καὶ πολλὰ θαύματα εἰς δόξαν Θεοῦ ἐπιτελέσας ἐν εἰρήνῃ 

ἐτελειώθη. --- 2. 8. 4. — Βονιφατίου καὶ Ἑρμολάου, — ΒΡ: 3. — Μιχαὴλ συγκέλλου (Dec. 185). — 

»Ἀθηνοδώρου, --- T: 1. Sequitur Κυριακὴ τῶν ἁγίων πατέρων πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. — L : 50 

᾿Αθηνοδίώρου. --- 1. — ᾧ : t. Sequitur Κυριακὴ πρὸ τῆς τεννήσεως, — C: deest, — Cb: Φλώρου ὃ 

(Dec. 188). — 2. -- Εὐδοξίας, Ῥωμίλλου, Tipenoaírou, Ζήνωνος, Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. — 

Φούστου ... Τιμοθέου. --- Ce: Φλώρου. — Φωκᾷ καὶ Ἑρμύλου * (Dec. 185). — 9.8. 4. — Βονιφατίου καὶ 

«Ερμολάου. — Δοναλέ (Dec. 179). — Cd : Φλώρου. — Φωκᾶ xoi Ἑρμύλου. -- 2. 3 : Τιμοθέον. Οὗτος ὁ 

ἅγιος Τιμόθεος ὁ διάκονος ὑπῆρχεν ἐν Μαυριτανίᾳ, παρὰ τοῦ ἐκεῖσε ἐπισκόπου χειροτονηθεὶς διάκονος 9 

τῆς ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνη ἐκκλησίας. Διδάσκων δὲ τὸν λαὸν τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν τῶν οὐρανῶν 

βασιλείαν ὑποτιθέμενος καὶ πολλοὺς βαπτίζων, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ ἐκεῖσε ἡγεμόνος εἰδωλολάτρου 

ὄντος" καὶ διαφόρως τιμωρηθεὶς καὶ λιμοκτονηθεὶς καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι τοῖς ἀκαθάρτοις δαίμοσιν, 

τέλος ἐξαφθείσης ὅ πυρᾶς μεγάλης, ἐκεῖσε ἐμβάλλεται, ἔνθα καὶ τὸ πνεῦμα παρέθετο τῷ Κυρίῳ. --- 

1 Βονιφαντίου F. --- ? μέσω F. —? Φλόρου Cb. — * Ἑρμύλλου Ce. — ὃ ἐξαυθείσης Gd. 60 
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τόπον καταλαβόντα xoi παρά τινὸς ἐπιξενούμενον. 

«Ὅν καὶ μετὰ πολλῆς περιχαρείας λαβόμενος καὶ xet- 

ροτονήσας περιλαμφθέντα σημείοις εὐθέως παρέ- 

πεμψε, τράμμασιν αὐτὸν ἐφοδιάσας καὶ λοιποῖς 

5 Toig τοῖς. ἀρχιερεῦσιν ἀνήκουσιν. Ὃν ὁ βασιλεὺς 

ἀποδεξάμενος καὶ ἐκ τῶν γραμμάτων βεβαιωθεὶς 

τοῦ πάπα κατασπάζεται καὶ ὡς ἀπόστολον καὶ 

σημειοφόρον ἀπολαμβάνει, καὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστή- 

σας πᾶσαν τὴν ὑπ᾽ αὐτὸν ἐξουσίαν παρέθετο. Ὃ 

10 δὲ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους χειροτονήσας καὶ 

τὰς νεωστὶ νεουργηθείσας εἰς τὴν εὐδαίμονα "Apa- 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου 

ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς Συρίας, τοῦ θεοφόρου. 

15 Οὗτος fjv διάδοχος τῶν ἀποστόλων τῆς * Ἄντιο- 

χέων ἐκκλησίας, δεύτερος μετὰ Εὔοδον πατριάρχης 

καταστάς, μαθητὴς γετονὼς Ἰωάννου τοῦ θεολό- 

του ἅμα Πολυκάρπῳ ἐπισκόπῳ τῆς Σμυρναίων 

ἐκκλησίας. Προσήχθη δὲ Τραϊανῷ τῷ βασιλεῖ 

80 «ἀπερχομένῳ 5» ἐπὶ Πάρθους, καὶ πολλὰ αὐτῷ 

διαλεχθεὶς καὶ τὸ ἀμετάθετον τῆς εἰς Χριστὸν 

αὐτοῦ πίστεως γνωρίσας τῷ βασιλεῖ, ἀπεστάλη ὃ 

δεδεμένος ὑπὸ δέκα στρατιωτῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ, 

θηρίοις γενέσθαι βορά. Στηρίξας οὖν τὰς κατὰ 

25 πόλιν ἐκκλησίας, ἐν αἷς διήρχετο *, εἰς τὴν Ῥιώμην 

ἀχθεὶς προσηύξατο ὑπὸ τῶν. θηρίων βρωθῆναι" 

« Ἵνα, φησίν, ἄρτος γένωμαι καθαρὸς τῷ Θεῷ.» 

n 

βίαν, πρώην σχέδον παντὸς τοῦ ἔθνους ἰουδαΐζον- 

τος, παρὰ τοῦ βασιλέως ἐκκλησίας καθαγιάσας, 

πολλοὺς τῶν Ἰουδαίων ἐβάπτισε. Μετὰ δὲ ταῦτα 

τοὺς ὃ τῶν Ἰουδαίων πρώτους καὶ διδασκάλους 

ἀπό τε συλλογισμῶν -καὶ γραφῶν ἀποδείξεσι ? 

πείσας καὶ θαύμασιν ἐκπλήξας πάντας προσήγαγε 

τῇ ἀληθινῇ πίστει, νόμους ἐκθέμενος καὶ πᾶν 

ἀρέσκον Θεῷ διαπραξάμενος. Οὕτως 15 καλῶς τὸ 

ποίμνιον αὐτοῦ ποιμάνας καὶ πολλὰ θαύματα εἰς 

δόξαν Θεοῦ ἐπιτελέσας, ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη πρὸς 

βαθὺ "1 γῆρας καταντήσας ?*. 

ΑΥ̓ΤΩ Κ΄. 

“Ὅθεν βληθεὶς εἰς τὸ ἀμφιθέατρον, ὑπὸ τῶν ἀφε- 

θέντων ἐπ’ αὐτὸν ὅ θηρίων διεσπάσθη, καταλιπόν- 

τῶν μόνα τὰ τραχύτατα τῶν ὀστέων αὐτοῦ, ἃ 

συλλεγέντα ἀπεκομίσθησαν εἰς ᾿Αντιόχειαν. Οὗτος 

δὲ ἦν ὁ μακάριος, ὃν ἔτι νήπιον ὄντα κρα]τῆσαί 

φασι τὸν δεσπότην Χριστὸν καὶ ἐναγκαλισάμενον ὃ 

εἰπεῖν᾽ « Ἐὰν μή τις ταπεινώσῃ ἑαυτὸν ὡς τὸ 

» ποιδίον τοῦτο, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς τὴν βασιλείαν 

» τῶν οὐρανῶν᾽ καὶ ὃς ἐὰν ἕνα τῶν τοιούτων 

» παίδων δέξηται ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται.» 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ * 

μετάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Xpi- 

στοῦ μαρτύρων Εὐτενίου καὶ Μακαρίου. Οὗτοι 

συσχεθέντες καὶ προσαχθέντες ᾿Ιουλιανῷ τῷ παρα- 

15 ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις add. Sa. 
— 8 πολλοὺς Sa. — " γραφικῶν ἀκοδείξειων Sa, — 1? οὕτω Sa. --- "2 βραχὺ Sa. 

i1. — 1 τῶν add. Sa. — 3 Sa, om. S. — ὃ παρ᾽ αὐτοῦ add. Sa. — 4 καὶ νουτεθήσας πάντας ἐμμένειν τῇ πίστει add. 

30 Sa. --- δ αὐτῶ Sa, — 9 ἐναγκαλισάμενος Sa. — * om. Sa. 

Πολυεύκτου. Οὗτος ó ἅγιος μάρτυς ἸΤολύευκτος ὑπῆρχεν ἐν Καισαρείᾳ, τὸν Χριστὸν ὁμολογῶν καὶ τὰ 

χρισπανοῖς πρέποντα ἔργα διαπραττόμενος καὶ τῷ τρόπῳ τούτῳ πολλοὺς ἀφιστῶν τῆς τῶν μιαρῶν 

εἰδώλων θρησκείας καὶ πρὸς τὸν τῶν ὅλων Θεὸν ἐπιστρέφων καὶ βαπτίζων φανερῶς τε καὶ ἀφανῶς. 

Οὕτως δὲ ποιῶν διεβλήθη τῷ τῆς Καϊσαρείας ἄρχοντι" καὶ κρατηθεὶς καὶ μυρίας τιμωρίας ὑποστάς, καὶ 

35 ξέσιν μελῶν καὶ ὀδόντων ἐκρίζωσιν, καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, διὰ πυρὸς τελειοῦται, --- 4. --- 

Βονιφατίου καὶ Ἑρμολάου. ---- M : 1. 9, 8, 4. 5, — Mv τ 1.2.8. 4. 5. — ToO ἁγίου μάρτυρος Τρύφωνος. 

Sequitur Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. — Mb : 1. 3. 8. 4. 5. — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa.: 1.2.3. — Sb:1.2.3. — H : 1. 2. — Μιχαὴλ συγκέλλου (Dec. 18). — 

P: 1.2, — Μιχαὴλ τοῦ συτκέλλου. Sequitur Kupicad τῶν ἁτίων πατέρων... Σαββάτιυ πρὸ τῆς Χριστοῦ 

40 τεννήσεως... Κυριακῇ πρὸ τῆς Χριστοῦ τεννήσεως μνήμη τῶν ἁτίων πατέρων ἡμῶν Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ 

Ἰακὼβ καὶ τῶν ἁγίων y^ παίδων Ἀνανία, Ἀζαρία καὶ Μισαὴλ καὶ Δανιὴλ τοῦ προφήτου. --- Da : 1 (— Ba). 

9.3. — Db:1.9. 8. — F:1. 9. — Μιχαὴλ τοῦ συγκέλλου, Fa:1.2. — Μιχαήλ. --- Fb: 1.2. 

Μιχαὴλ συγκέλλου τοῦ ὁμολοτητοῦ, Οὗτος ὑπῆρχε μὲν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερου- 

σαλήμ. Τριετὴς δὲ γεγονὼς κληρικὸς ὑπὸ τοῦ ἁγιωτάτου πάπα καθίσταται" εἶθ᾽ οὕτως πρὸς τὴν τῶν 

45 ἱερῶν τραμμάτων ἐκδίδοται μάθησιν, προκόψας - ὥσπερ τῇ ἡλικίᾳ, οὕτω δὴ καὶ σοφίᾳ καὶ ἀρετῇ, 

σχολάζων ἀεὶ ἐν τοῖς εὐκτηρίοις οἴκοις νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ ψαλμῳδίᾳ καὶ ταῖς θείαις ἀναγνώ- 

σεσι. Τοῦ δὲ πατρὸς τὸν βίον ἀπολιπόντος, τῆς μητρὸς δὲ μετὰ τῶν ταύτης θυγατέρων ἐν μοναστηρίῳ - 

ἀποκειραμένης, αὐτὸς τὰ καταλειφθέντα χρήματα τοῖς πτωχοῖς διανείμας ἐν τῇ τοῦ ἁγίου Σάβα μονῇ 

ἀπεκείρατο, τὸν εἰκοστὸν πέμπτον χρόνον ἄγων τῆς ἡλικίας. Καὶ ἦν ἐργαζόμενος καὶ διακονῶν τοῖς 

50 ἀδελφοῖς ἤσθιεν δὲ ἐν ὅλοις δέκα καὶ η΄ χρόνοις διὰ B' ἢ τ΄ ἡμερῶν λάχανα ἄνευ ἐλαίου" ἄρτου γὰρ τὸ 

παράπαν δίχα σαββάτου καὶ κυριακῆς καὶ δεσποτικῶν ἑορτῶν οὐδέπω μετελάμβανεν. Ἐν τούτοις 

θεαρέστως διαζῶν ἀξιοῦται τῇ τοῦ προεστῶτος κρίσει τῆς τοῦ πρεσβυτέρου χειροτονίας᾽ καὶ μετὰ 

χρόνους 8' ἀπέρχεται ἔν τινι σπηλαίῳ ἡσυχαστικῷ᾽ ὅτε πρὸς αὐτὸν ἐφοίτησαν Θεόδωρος καὶ Θεοφάνης 

οἱ σπουδαιότατοι καὶ φιλόσοφοι. Ὁ δὲ τῶν Ἱεροσολύμων ἀρχιεπίσκοπος οὐρανόθεν θείαν ἀποκάλυψιν 

55 δεξάμενος, προσκαλεσάμενος αὐτούς, ἅμα τὸν μὲν ὅσιον Μιχαὴλ σύγκελλον πεποίηκεν, τοὺς δὲ καλοὺς 

αὐταδέλφους ἱερεῖς καὶ λειτουργοὺς τῆς ἁτίας Σιὼν κεχειροτόνηκεν. Ὀλίγου δὲ χρόνου διαδραμόντος 

καὶ ἀναφυείσης τινὸς αἱρέσεως ἐν τῇ πρεσβυτέρῳ Ῥώμῃ, ἐδέξατο γράμματα παρὰ τῶν Ῥωμαίων ὁ τῆς 
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βάτῃ xoi ἐλέγξαντες αὐτοῦ τὴν δυσσέβειαν, Badó- 

νοῖς ἄλλαις 2 καὶ 8 πυρὶ καὶ ἰοβόλοις ἑρπετοῖς 

ἐκδίδονται. Ἐξ ὧν φυλαχθέντες ἀσινεῖς, δέσμιοι 

εἰς Μαυριτανίαν πέμπονται, εἰς πόλιν λεγομένην 

᾿Ανθηδόνα" ἣν τῇ ἐπιγνώσει τοῦ Χριστοῦ φωτί- 

σαντες καὶ διάφορα τελέσαντες" θαύματα καὶ τὸν 

ἐν ὄρει λυμαινόμενον δράκοντα δ τοὺς προσοι- 

κοῦντας ἀποκτείναντες 9, ἐν εἰρήνῃ τῷ Κυρίῳ τὰς 

ἑαυτῶν ψυχὰς ἀπέθεντο 9. 

8. Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Φιλοτονίου ' γενομένου ἀπὸ δικολόγου 

ἐπισκόπου 2 ᾿Αντιοχείας. Οὗτος ὁ μακάριος ἐκ 

νηπίου τῇ παιδεύσει τῶν ἱερῶν τραμμάτων ἐκδο- 

θεὶς ἀνάθημα τῷ Θεῷ ἐγένετο. Διὰ πάσης γὰρ διελ- 

Giov παιδεύσεως ὡς μίαν τὴν πᾶσαν ὃ κατώρθωσεν" 

ὅθεν καὶ λαμπρὸν ἐπεδείξατο βίον, καίτοι τυναῖκα 

ἔχων καὶ θυγατέρα καὶ ἐν δικαστηρίοις στρεφόμε- 

γος" καὶ ἀνθρώποις ἐκεῖθεν * συνηγορῶν τοῖς ἠδι- 

2. — τ διαφόροις add. 58: --- ? πρότερον δοκιμασθέντες add. Sa. — 3 ἔπειτα Sa. 

Sa. — * om. Sa. — ἴ προσηκούντας S. — 9 δράκοντα add. Sa. — ὃ παρέθεντο Sa. 

8. — ! Φιλογόνου S, Sa. — 5 Sa, ἐπίσκοπος S. — ? τὰς πάσας Sa. 

τ πολὺ 8, — 8 θεῖος Sa. — ? οὗτος S, Sa, — 1? πιστωθὲν Sa. 

κημένοις καὶ χεῖρα βοηθείας ὅ ὀρέγων, οὕτως ὑπὲρ 

τὸν ἥλιον ἔλαμψεν, ὡς * εὐθέως ἐκεῖθεν ταύτης 

ἄξιος φανῆναι τῆς ἀρχῆς, καὶ ἀπὸ βήματος ἐπὶ 

βῆμα ἤγετο. Καὶ πρῶτον μὲν ἀνθρώποις συνηγό- 

pe, τοὺς ἀδικουμένους τῶν ἀδικούντων ἰσχυρο- 5 

τέρους ποιῶν᾽ ἔπειτα δὲ τὸ τοῦ Χριστοῦ ποίμνιον 

ἐνεχειρίσθη. “Ὅταν δὲ ἐπὶ -τὸν θρόνον τοῦτον 

ἀνήγετο, πολλὴ " ἦν fj δυσκολία, ἄρτι τοῦ διωγμοῦ 

παυσαμένου καὶ τῶν λειψάνων μενόντων τῆς 

χαλεπωτάτης ζάλης, εἰ καὶ τάχα fj τῶν αἱρετικῶν 10 

ἐπανάστασις ἐπ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν λαβοῦσα, ὑπὸ 

τῆς ἐκείνου σοφίας ἐνεκόπτετό τε καὶ κατελύετο, 

καθὼς καὶ ὁ τίμιος Χρυσόστομος ἐγκωμίοις αὐτὸν 

τιμῶν πλατύτερον τὰ περὶ αὐτοῦ ἐφιλοσόφησεν. 

Οὕτως 5" θεαρέστως ποιμάνας τὸ πιστευθὲν 79 15 

αὐτῷ ποίμνιον καὶ ἀγγελικῶς ἐπὶ γῆς βιώσας 

καὶ διαπρέψας τῇ ἀρχιερωσύνῃ, πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. 

3 πολλὰ Sa. — ὅ ἐν ταύτη add. 
20 

4 ἐκεῖσε Sa. $ βοηθὸν Sa. — 9 Sa, καὶ S. 

ἁγίας πόλεως προεστὼς τοῦ ἀποστεῖλαί τινας δυναμένους τὰ ἐκεῖσε ἀμφισβητούμενα διαλύσασθαι, 

Ἐπεὶ δὲ Λέων ἐβασίλευσεν ὁ ᾿Αρμένιος, ὁ τὰ σκῆπτρα τῆς Ῥωμαίων ἀναξίιυς ἰθύνων καὶ τὰς ἁγίας 

εἰκόνας ἐκ τῶν ἐκκλησιῶν ἀθέως καὶ παρανόμως ἐκέλευσεν ἀφανίζειν καὶ ἀποσπᾶν, ἐκελεύσθησαν καὶ 25 

οὗτοι κατὰ πάροδον πρῶτον μὲν τῷ ἀθεωτάτῳ βασιλεῖ ἀναδοῦναι ἃς ἐπεφέροντο ἐπιστολάς, εἶθ᾽ οὕτως 

καὶ ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἀπελθεῖν. Ὡς δὲ ἔφθασαν τὸ Βυζάντιον, τὸν μὲν συνοδικὸν λίβελλον τῷ τυράννῳ 

ἐπέδωκαν" τὰ δὲ πρὸς τὸν πάπαν γραφέντα βίᾳ ἐξ αὐτῶν οἱ τοῦ τυράννου δυσσεβεῖς ὑπασπισταὶ 

ἀφελόμενοι καὶ ὡσεὶ κόνιν λεπτὴν ποιήσαντες, εἰς τὸν ἀέρα ἐλίκμησαν΄ καὶ τύψαντες αὐτοὺς σφόδρα 

ἐν φυλακῇ ἐναπέθεντο, “Ὡς δὲ οὐκ ἐνεδίδουν οἱ ἅτιοι ἀλλὰ καὶ τὸν πατριάρχην Θεόδοτον καὶ τὸν 30 

τύραννον ἀθέους καὶ τυράννους καὶ μισαγίους ἀπεκάλουν, τυπτήσας αὐτοὺς πάλιν, τὸν μὲν Θεόδωρον 

xoi Θεοφάνην ἐν ᾿Αφουσίᾳ τῇ νήσῳ ἐξώρισεν, τὸν δὲ μακάριον Μιχαὴλ σὺν τῷ ἀδελφῷ Ἰὼβ ἐν ζοφερᾷ 

καὶ ἀφεγγεῖ καμάρᾳ τοῦ πραιτωρίου ἐνέκλεισεν. Τοῦ δὲ θεοστυγοῦς καὶ παρανόμου Λέοντος ἐν τῷ τοῦ 

Φάρου εὐκτηρίῳ ἤτοι τοῦ ΤΤαλατίου μαχαίρας γενομένου παραναλώματος ', ἀνέστη ἕτερος ἀντ᾽ αὐτοῦ, 

Μιχαὴλ ὁ Τραυλὸς καὶ Ἀμορραῖος, καὶ αὐτὸς ζηλωτὴς ὑπάρχων διάπυρος τῆς αὐτοῦ αἱρέσεως. TTapau- 35 

τίκα οὖν ἀλύσεις βαρείας δεξάμενος κατὰ τοῦ τραχήλου ὁ μακάριος Μιχαὴλ ἔν τινι τῶν μοναστηρίων 

Προυσιάδος ἅμα τῷ μαθητῇ ἐκπέμπεται" ταχὺ δὲ τοῦ ἀσεβοῦς Μιχαὴλ τὴν ζωὴν ἀπορρήξαντος, ἀνέστη 

ἀντ᾽ αὐτοῦ Θεόφιλος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, φρονῶν καὶ πράττων κατὰ πάντα τὰ ὅμοια τῷ πατρί’ ὃς ἐκ τῆς 

ἐξορίας τὸν μακάριον εἰσενεγκὼν ἐν σκοτεινῇ καὶ δυσώδει εἱρκτῇ ἐναπέθετο. Ὅθεν ἐκ τῆς πολλῆς καὶ 

συνεχοῦς κακώσεως καὶ γήρους βαθυτάτου xol χρονίας τολαιπωρίας ἀκίνητος ἔμεινεν ἔκ τε τῆς 40 

ἀμβλυωπίας καὶ κυρτώσεως΄ τὸν δὲ μακάριον Θεόδωρον καὶ Θεοφάνην τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς σφοδραῖς 

ὃ τύραννος ὑποβαλὼν αἰκίαις ἅπαξ καὶ δὶς καὶ τὰς τούτων ὄψεις ἐγκολάψας ?, σιδήρῳ ἐτιμωρήσατο 

καὶ ἐν ἐξορίᾳ παρέπεμψεν. Τοῦ δὲ θεομάχου βασιλέως δώδεκα χρόνους κρατήσαντος καὶ τὸ ζῆν ἀπολι- 

πόντος καὶ Θεοδώρας τῆς τούτου γαμετῆς τὴν βασιλείαν διαδεξαμένης, vérove χαρὰ καὶ εἰρήνη ἐν ταῖς 

ἐκκλησίαις. Καὶ οἱ ἐν δεσμοῖς ἀνεκλήθησαν καὶ τὰ τῶν ἁγίων ἐκτυπώματα παρρησίαν ἔλαβον. *O δὲ 45 

μέγας ὁμολογητὴς τοῦ Χριστοῦ Μιχαὴλ ἀποδεχθεὶς “μεγάλως παρὰ τῆς βασιλίσσης καὶ μὴ θελήσας 

δέξασθαι τὸ τῆς πατριαρχείας ἀξίωμα, ἀλλὰ τοῦ Μεθοδίου ἀναχθέντρς ἐν αὐτῷ, ὁμοίως σύγκελλος 

τιμᾶται’ καὶ τὴν μεγάλην μονὴν τῆς Χώρας εἰς ἰδίαν ἐξουσίαν καὶ ἀνάπαυσιν δέχεται. Εὐσεβῶς δὲ καὶ 

θεαρέστως τὸν ἐπίλοιπον χρόνον βιώσας καὶ ἐν me χρόνῳ γενόμενος, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ τὸ πνεῦμα 

αὐτοῦ παρέδωκεν τῷ Θεῷ. --- B : 1. 2. — Βονιφατίου (Dec. 191). -- Ba:1: Ἰγνατίου ἀρχιεπισκόπου 50 

᾿Αντιοχείας τῆς μεγάλης. Οὗτος ἦν τῶν ἀποστόλων διάδοχος, δεύτερος μετὰ Εὔοδον πατριάρχης. 

καταστὰς ,..ὄ Des. : καὶ διὰ τοῦτο κληθῆναι θεοφόρον. Τοῦτον ὃ τίμιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος érku- 

μίοις ἐτίμησεν. --- 2, 3 (— S). — Bb : 1.2, --- Βονιφατίου. -- T : 1—Ln:t—9:12.—0:12.— 

Μιχαὴλ συτκέλλου τῆς ἁγίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν πόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ. — Cb: 1.2 (Εὐγενίου 

καὶ Μάρκου). — (6: 1. 9, --- Μιχαήλ. --- Cd : 1. 9. — Μιχαὴλ συγκέλλου. — Sequilur: Τῇ κυριακῇ πρὸ 55 

τῆς Χριστοῦ γεννήσεως μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων ᾿Αβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ τῶν ἁγίων τριῶν 

παίδων ᾿Ανανία, ᾿Αζαρία, Μισαὴλ καὶ Δαβὶδ τοῦ προφήτου. --- M : 1.2. 8. — Mv : 1. 3. 8, — Mb: d. 

2. 3. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος πρεσβυτέρου Τρύφωνος. — Mr : 1. 

! παρανάλωμα Fh, — ? .. κολαλάψας Fh. 

f. 3. 
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MHNI TO AYTQ ΚΑ΄. 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος "louAiavfic. 

Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἀπὸ 

τῆς πόλεως Νικομηδείας. TfAoucíuv δὲ ὄντων 

5 τῶν γονέων αὐτῆς, ἐμνηστεύθη Ἐλευσίῳ τῷ συγ- 

κλητικῷ, ἕλληνι ὄντι" ὅστις ἐβούλετο ποιῆσαι τὸν 

τάμον. "AM ἡ ἁγία οὐ κατεδέξατο, εἰποῦσα πρὸς 

τοὺς fióZovrog* « Ἐὰν μὴ γένηται τῆς πόλεως 

» ἔπαρχος, ἄνδρα αὐτὸν οὐκ ἔχω.» ᾿Αλλὰ καὶ 

10 τούτου γενομένου, πάλιν εἶπεν ὅτι: « Ἐὰν μὴ γένη- 

» ταῖ χριστιανός, οὐ λαμβάνω αὐτόν.» ᾿Ακούσας 

δὲ ταῦτα ὁ πατὴρ αὐτῆς ἐλυπήθη καὶ κατη- 

νάγκασε μᾶλλον αὐτὴν ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν 

καὶ λαβεῖν τὸν ἄνδρα αὐτῆς. Ὡς δὲ οὐκ ἔπεισε 7, 

15 τότε παρέδωκε 5 κατὰ τοὺς νόμους εἰς ἐξέτασιν ὃ 

τῷ μνηστῆρι αὐτῆς καὶ ἐπάρχῳ. Ὃ δὲ ἔπαρχος 

ἔξεσεν ὅλον τὸ σῶμα αὐτῆς καὶ ἀπὸ τῶν τριχῶν 

ἐκρέμασε καὶ ἐξέδειρε τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς αὐτῆς" 

εἶτα ἐνέβαλεν εἰς πῦρ΄ καὶ τέλος ἀπεκεφάλισεν 

40 αὐτήν, μετὰ καὶ ἄλλων τῶν δι᾽ αὐτῆς ὁ πιστευσάν- 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἀναστασίας 

τῆς φαρμακολυτρίας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ μαρτύρων 

Χρυσογόνου, Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας, 

86 Θεοδότης καὶ τῶν τέκνων | αὐτῆς. Ἡ ἁγία μάρ- 

tuc Ἀναστασία ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως 

ἐν τῇ Ῥωμαίων πόλει, Τραιτεξτάτου ? τινὸς οὖσα 

των. Τελεῖται δὲ fj αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 

αὐτῆς͵. τῷ ὄντι πλησίον τῆς ἁτίας μάρτυρος 

Εὐφημίας ἐν τῷ ΠΕετρίωῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Θεμιστοκλέους , Ὃς ἣν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Δεκίου, ἐκ Μύρων τῆς Λυκίας, ποιμὴν προβάτων 

ὑπάρχων. Τοῦ οὖν ἄρχοντος διωγμὸν κατὸ τῶν 

χριστιανῶν κινήσαντος καὶ τοῦ ἁγίου Διοσκορίδου 

ἐπιζητουμένου, ἐπεὶ πρὸς τὸ ὄρος κατέφυτεν, οἱ 

ζητοῦντες αὐτὸν εὗρον τὸν Θεμιστοκλέα 3 νέμοντα 

θρέμματα καὶ ἀνηρώτων περὶ τοῦ Διοσκορίδου 9* 

ὃς ἐκεῖνον μὲν ἀπέκρυψε, μὴ εἰδέναι λέγων ἔνθα 

ἔστιν, ἑαυτὸν δὲ παρέδωκεν ὁμολογήσας εἶναι 

χριστιανός, Ἀχθεὶς δὲ καὶ τὸν Χριστὸν κηρύξας 

ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντος Ἀσκληπιοῦ καὶ παρρησια- 

σάμενος, ἐτύφθη κατὰ τοῦ νώτου καὶ τῆς γαστρός, 

ἕως οὗ διερράγη, καὶ ἐπὶ ξύλου ἐκρεμάσθη. Εἶτα 

σύρεται ἐπὶ τριβόλων σιδηρῶν, üg* ὧν ὅλον τὸ 

σῶμα περονούμενος τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέθετο. 

AYTQ ΚΒ΄. 

θυγάτηρ, μητρὸς δὲ Φαύστης᾽ ὑφ᾽ ἧς προσαχθεῖσα 

Χρυσογόνῳ ἀνδρὶ θεοσεβεῖ, τὰ ἱερὰ γράμματα 

ἐπαιδεύθη, τὴν δὲ εἰς Χριστὸν πίστιν παρὰ τῆς 

μητρὸς ἔμαθε. Συνεζεύχθη δὲ ἀνδρὶ ἕλληνι πρὸς 

κοινωνίαν γάμου, ἸΤουπλίῳ ὀνόματι, καὶ διὰ τὴν 

ἀπιστίαν αὐτοῦ ἀστόργως τὴν πρὸς αὐτὸν ἔφερεν 

1, — ! ἔπειθε Sa. — 5 ταύτην add. Sa. — 8 καὶ βάσανον add. Sa. — * διὰ ταύτης Sa. 

2. — ! Θεμιστοκλεούς S. — ? Θεμιστοκλεὰ S. — ? Διωσκορίδου S. 
30  1.— ἁγίων add. Sa. — ? ἸΤραιπεξάτου S, Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2. — Sb:1.2. — H:1.2. — Εὐβιώτου, Πολυεύκτου ἰατροῦ 

Καισαρέως. — P : 1. 2. — Εὐβιώτου, TTohueUkrou ἰατροῦ Καισαρέως. --- Da:1.2. — Db: 1.2. — 

F:1:'louMavfg. Αὕτη ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐν Νικομηδείᾳ τῇ πόλει, πλουσίων γεννητό- 

ρών παῖς ὑπάρχουσα... Des.: τὸ τελευταῖον καὶ αὐτὴν προσέταξε διὰ ξίφους τελειωθῆναι, --- 2. — 

35 Φιλογονίου (Dec. 203). — Fa : 1. 2. — Φιλογονίου. --- B : 1, 2. — Φιλογόνίου. --- Βα: 1. 2 (— S). — 

Bh : 1. 2, — Φιλοτονίου. --- T:1, — 1:1. — Q: 1. 8. — Ἰσιδώρου πρεσβυτέρου καὶ Eevobóyov τῆς 

᾿Αλεξανδρείας, Οὗτος ὁ ἅγιος μέχρις αὐτῆς τῆς τελευτῆς οὐκ ὀθόνην ἐφόρησεν ἐκτὸς φακιόλου, οὐ 

λούτρῳ ἐχρήσατο, οὐ τραπέζης... Des. - ὁ κτίσας ὑμᾶς Θεὸς οἰκονομήσει ὑμῶν τὴν ζωὴν ὡς κἀμοῦ " 

οὕτως οὖν ὁ ὅσιος βιοὺς καὶ οὕτιω πολιτευσάμενος πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- ἃ: 1. 8. — Γρηγεντίου - 

40 (Dec. 192). --- Τιμοθέου καὶ ΤΤολυεύκτου (Dec. 199). — Φιλοτονίου. --- Cb: 1. 2. — Ge : 1. 9. — Γρηγεν- 

τίου. — Τιμοθέου καὶ Tloloeókrov., — Φιλογονίου, --- Gd : 1. 9. — Φιλογονίου (Dee. 905). — Koi τῶν 

ἁγίων μαρτύρων Εὐβιώτου xai Τολυεύκτου ἰατροῦ 1. — M : 1. — Οἱ ἅγιοι πεντακόσιοι μάρτυρες οἱ ἐν 

Νικομηδείᾳ E. v. — Αἴ ἅγιαι ἑκατὸν τριάκοντα γυναῖκες αἱ ἐν Νικομηδείᾳ E. τ. --- 9. --- Mv : 1. --- Οἱ ἅτιοι 

πεντακόσιοι μάρτυρες. --- Αἱ ἅγιαι ἑκατὸν τριάκοντα γυναῖκες. --- 9. — ΜῈ : 1. 9. --- Τῶν ἁγίων q' 
45. μαρτύρων. --- Τῶν ἁγίων pÀ' μαρτύρων. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. 56: 1. 9. -- 50: 1. 3. --- &:1.2. — P:1.2, — Χρυσογόνου ἐπάρχου 
Σαλονίκης καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων γυναικῶν, Θεοδότης σὺν Y' παιδίοις, Ἀγάπης, Εἰρήνης, Xtovíag. — 
Da:1(-Ba)-- Db:1. — ἘΠῚ : Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. Ἥτις ἣν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 
βασιλέως ἐν τῇ Ρωμαίων πόλει... Des. : τῷ πυρὶ παρεδόθη καὶ τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἀνεδή- 

80 σάτο. --- Βὰ : 1l. — B : 1, 9, --- Χρυσογόνου xt. — Ba: 1: Ἀναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. Αὕτη 
ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως, "Pupota τῷ τένει, πατρὸς ἕλληνος... Des. : διὰ τοῦ ὑποβληθέντος πυρὸς 
τελειοῦται καὶ τὸν τοῦ μαρτυρίου κομίζεται στέφανον. --- 2. — Χρυσογόνου κτλ. — Bb:1.2. — 
Χρυσογόνου κτλ. — ἘΠ 1. — τὶ; 1. -- Τὰ ἐγκαίνια τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. --- Ὁ : 1. — Κρονίου. 

Οὗτος ὁ μακάριος ἐκ βρέφους τὸν Θεὸν ἀγαπήσας καὶ τὸν τοῦ Κυρίου σταυρὸν ἐπ’ ὥμων ἀράμενος 
55 ἠκολούθησεν αὐτῷ’ καὶ τὰς παρατάξεις τῶν ἐναντίων ἐχθρῶν τροπωσάμενος, χαίρων ἐχώρησε πρὸς 

τὰ ἐπίπονα τῆς ἀσκήσεως, Ταπεινόφρων δὲ εἰς ἄκρον γενόμενος, νεκροὺς ἀνιστᾶν αὐτῷ ἐδωρήσατο ὁ 

Σ ἰητροῦ Cd. 

Dzc. 21. 

Dzc. 92. 

Dsc. 21. 

Dzc. 22. 
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Dzc. 92. 
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ὁμιλίαν, νοσεῖν ἀεὶ προφασιζομένη. Καὶ μὴ κατα- 

δεχομένη συνέρχεσθαι αὐτῷ εἰς συνάφειαν, μετρίαν 

δὲ στολὴν καὶ πενιχρὰν ἐνδυομένη περιβολήν, ἀεὶ 

προσωμίλει γυναιξὶ δεομέναις, καὶ λαθραίως τοὺς 

διὰ Χριστὸν ἐναθλοῦντας ἐθεράπευε, ἐν ταῖς φυλα- 

xoig, ἐν αἷς ἦσαν, εἰσιοῦσα καὶ τῶν μολυσμῶν 

αὐτοὺς ἀπολούουσα " καὶ ἐλαίῳ ἀλείφουσα καὶ 

τοὺς * ἰχῶρας αὐτῶν ἀπομάττουσα καὶ τροφὰς 

ἐπιτηδείας τούτοις παρέχουσα, μιᾶς μόνης θερα- 

παινίδος συνεπομένης αὐτῇ᾽ ἐπὶ τούτοις πρῶτον 

μὲν ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς ἐφρουρήθη ἐπιγνόντος τὰ 

κατ᾽ αὐτήν. Ἐπεὶ " δὲ ἐκεῖνος διαποντίῳ κλύδωνι 

qérovev ὑποβρύχιος, ἀδείας αὕτη λαβομένη πάντα 

αὐτῇ τὰ ὁ προσόντα διένειμε τοῖς πτωχοῖς εἶτα 

ἀδεέστερον τοὺς ὑπὲρ Χριστοῦ ἐναθλοῦντας ἐθε- 

ράπευε καὶ τελειυθέντας συνεκόμιζε καὶ παρεδίδου 

τῇ ὁσίᾳ ταφῇ καὶ πολλοὺς πρὸς τὸ μαρτυρεῖν 

ὑπολείψασα ἴ καὶ διαφόροις ἡγεμόσιν ἐξετασθεῖσα 

καὶ ἐν θαλάσσῃ μεθ᾽ ἑτέρων τυναικῶν ἀπορ- 

εριφεῖσα, τὸ τελευταῖον πάλοις προσδεθεῖσα τῷ 

πυρὶ παρεδόθη καὶ τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον 

ἀνεδήσατο 5, Ὁ δὲ Χρυσόγονος εἰς Νίκαιαν ἀχθεὶς 

δέσμιος πρὸς Διοκλητιανὸόν᾽ ἀπεκεφαλίσθη. Τελεῖ- 

ται δὲ fj τῆς μάρτυρος σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 

αὐτῆς, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Δομνίνου ἐμβόλοις. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου ? Καπίτω- ὅ 

γος ἐπισκόπου Χερσῶνος. Οὗτος ἀπεστάλη ὑπὸ 

Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου βασιλέως: ἐν Χερσῶνι 

ἐπίσκοπος, τελευτήσαντος Αἰθερίου τοῦ ἐπισκό- 

που. Καὶ καταλαβὼν τὴν πόλιν, τὴν εἰς Χριστὸν 

πίστιν ἐξεπαίδευσε τὸν λαόν. Βουλόμενος δὲ τὸν jo 

τοῦ Παρθενίου εἰδώλου οὕτω λετομένου 5 ναὸν 

καταβαλεῖν καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ κόρυ- 

φαίου τῶν ἀποστόλων Tlérpou ναὸν ἀϊνεγεῖραι ? 

καὶ ἐπὶ τούτῳ καμίνους εἰς κατασκευὴν ἀσβέστου 

γενέσθαι προστάξας, εἰς ἀντιλογίαν κατέστη μετὰ 15 

τῶν ἀπίστων * λεγόντων μὴ δύνασθαι τὸν ναὸν 

τῶν εἰδώλων καταλῦσαι διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν 

θεῶν, καὶ μάτην τὰς καμίνους κατασκευάζειν. Τοῦ 

δὲ μυκτηρίσαντος τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς θεοὺς καὶ 

εἰπόντος ὡς ἀδύνατοί εἰσιν ἑαυτοῖς βοηθῆσαι, εἰς 90 

δοκιμὴν ἡ ἀντιλογία κατέστη. Πίστεις γὰρ τὰς 

— 8 corr, Sa, prius ἀπολύουσα, --- * bis scriptum S. — 5 ἐπειδὴ Sa. — * om. Sa, — * ἀπαλείψασα Sa. — ? 88, ἀνεδύσατο S. 

2. — τ δσίου Sa. — ? λεγόμενον Sa. — ὃ ἀναγεῖραι Sa; — ὁ loubatuv add. Sa. 

.-.-...-..- -.---- 

τῶν ὅλων Θεὸς καὶ δαίμονας ἀπελαύνειν νόσους τε φυταδεύειν καὶ πᾶσαν ἄλλην λώβην σώματος 

ἐκδιώκειν. Ἐπεὶ οὖν ἀγτελικῶς ἐβίωσεν ó ἐν σώματι ἄσαρκος καὶ καθὰ προείρηται, τὰς ἐναντίας 25 

φάλαγγας τροπωσάμενος πρὸς τὴν dükov ζωὴν μετετάξατο, --- Θεοδούλου. Οὗτος ἐξ αὐτῶν, ὡς 

εἰπεῖν, τῶν μητρικῶν ἀγκαλῶν τὸν σταυρὸν ἐπ’ ἄμων ἀράμενος σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ κοιλάσι 

διῃτᾶτο, ψύχει τε καὶ παγετῷ καὶ κρύει πηγνύμενος, ὄμβροις ἀερίοις ταλαιπωρῶν, καὶ καθάπερ ic 

ἄσαρκος τοῖς ὄρεσι διαιτώμενος, διὰ εἴκοσι ἡμερῶν ἢ καὶ τριάκοντα βοτάναις ἀτρίαις ἀρκούμενος καὶ 

ὕδατι κοτύλης μιᾶς καὶ μόνον ἀπογευόμενος. Οὕτως οὖν ὁ ἰσάγτελος οὗτος βιοὺς καὶ οὕτω πολιτευσά- 80 

μένος πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. — €: 1.9. — Χρυσογόνου κτλ, --- (Ὁ : 1. — Χρυσογόνου. Θὗτος 

ἣν ἐκ τῆς μεγαλοπόλεως Ῥώμης ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἀνὴρ θεοσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν 

Θεόν, διδάσκαλος τετονὼς τῶν τε ἱερῶν γραμμάτων καὶ τῆς πρὸς Θεὸν εὐσεβείας ᾿Αναστασίας τῆς 

μεγαλομάρτυρος, "Pupaíac καὶ αὐτῆς οὔσης. Διωγμοῦ δὲ κινηθέντος, κρατηθεὶς εἱρκτῇ παραδίδοται. 

Τότε τράφει πρὸς αὐτὸν fj ἁγία μεταλομάρτυς ᾿Ἀναστασία, ἵνα εὔξηται, καὶ εἰ μὲν ἐπιστρέψῃ ὅ μνήσ- 35 

Tup αὐτῆς ἀπὸ τῆς τῶν εἰδώλων θρησκείας ἐπὶ τὸν Κύριον, σωθῇ᾽ εἰ δὲ ἐπιμείνῃ τῇ πλάνῃ, τῆς 

παρούσης * ἀπολλατῇ ζωῆς, ἵνα μὴ τὴν περιουσίαν αὐτῆς πολλὴν οὖσαν καταδαπανήσῃ μετὰ ἀσεβῶν 

καὶ εἰδωλολατρῶν, ἀλλὰ κατακενώσῃ αὐτὴν fj ἁγία εἰς τοὺς ἁγίους καὶ πένητας" ὅπερ καὶ γέγονε. 

Δεξάμενος τὰρ τὴν ἐπιστολὴν αὐτῆς ὁ ἅγιος Χρυσότονος ἔγραψεν αὐτῇ θαρρεῖν᾽ καὶ μετ᾽ ὀλίτον 

πρέσβυς 3 ὀποσταλεὶς Πούπλιος ἢ ὁ μνηστευσάμενος αὐτὴν πρὸς ἹΤερσίδα παρὰ βασιλέως, ναυαγίῳ 40 

περιπεσὼν ἀπώλετο. Καὶ τότε ἄδειαν λαβοῦσα ἡ ἁγία, διέδιυκε πάντα τὸν πλοῦτον αὐτῆς πτὠχοῖς καὶ 

πενιχρὰν στολὴν ἐνδυσαμένη διηκόνει περιερχομένη ἀδεῶς τοῖς ἁτίοις. Ἦλθε δὲ πρὸς Χρυσόγονον koi 

διηκόνει αὐτῷ “Ὅτε xoi ὁ Διοκλητιανὸς ἐκέλευσεν, ἐν Νικαίᾳ διάγων, πάντας τοὺς ἐν Ρώμῃ χριστιανοὺς 

ἀποθανεῖν, τὸν δὲ Χρυσόγονον πρὸς αὐτὸν ἀχθῆναι δέσμιον, ὡς διαστρέφοντα-πολλοὺς τῶν ἑλλήνων 

ἐξετασθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. καὶ παραστὰς ὁ Χρυσόγονος καὶ τὴν ἐπαρχότητα λαβεῖν τῆς Ῥώμης, de 

μόνον θύσειεν, ὡμολόγησεν τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου καὶ τμηθεὶς τὴν κεφαλήν, ἐρρίφη ἐν τῇ παρακειμένῃ 

λίμνῃ, ἐν ᾧ κατέμενον αἱ ἅτιαι τρεῖς ἀδελφαὶ ᾿Αγάπη, Χιονία καὶ Εἰρήνη μετὰ Ζωΐλου τινὸς ἁγίου, 

ὅστις τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου ἀποθέμενος ἐν γλωσσοκόμῳ κατέκρυψεν ἐν τῷ αὐτοῦ οἰκήματι ἐντίμως, 

εὑρὼν καὶ τὴν κεφαλὴν δι᾿ ἀποκαλύψεως καὶ συναρμόσας τῷ λοιπῷ σώματι. — ᾿Αγάπης, Εἰρήνης 

καὶ Χιονίας. Κατὰ τὸν καιρόν, ὅτε Χρυσόγονος ὁ μάρτυς παρὰ Διοκλητιανοῦ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 50 

ὁμολογίαν τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη πλησίον τῆς λίμνης, ἐν ᾧ κατέμενον αἱ ἅτιαι τρεῖς ἀδελφαὶ μετὰ 

Ζωΐλου τινὸς δούλου τοῦ Θεοῦ, ἐφάνη ὁ ἅγιος Χρυσόγονος τῷ Ζωΐλῳ κατ᾽ ὄναρ λέγων, ὥστε συγκρο- 

τηθῆναι τὰς ἁγίας τρεῖς ἀδελφὰς ὑπὸ τῆς ἁτίας "Ἀναστασίας ὡς μελλούσας ἐντὸς ἐννέα ἡμερῶν τελεῖν 

τὸν ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου. Ταῦτα ἀκούσασα ἡ ἁγία Ἀναστασία, ἠκολούθησε τὰρ ἐκ Ῥώμης τῷ Χρυσο- 

γόνῳ, ἐξηγουμένου τοῦ Ζυΐλου, εἰσῆλθεν εἰς τὰς ἁγίας καὶ ἠσπάσατο αὐτὰς καὶ διηκόνει αὐταῖς" εἶτα S5 

διαβάλλονται Διοκλητιανῷ ᾿Αγάπη, Χιονία καὶ Εἰρήνη" αὕτη δὲ ἦν νέα παρὰ τὰς ἄλλας. Κρατηθεῖσαι δὲ 

καὶ ὁμολογήσασαι τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἠκολούθησαν τῷ βασιλεῖ μετὰ τῶν λοιπῶν ἁγίων ἐν Μακε- 

δονίᾳ, καὶ παρεδόθησαν τῷ βασιλεῖ Δουλκιτίῳ τῷ ἄρχοντι τῆς ἐπαρχίας, ὅστις ἔθετο αὐτὰς ἐν φυλακῇ. 

1 παρούση Ch, — πρέσβεις Cb. — ? ἸΤόπλιος Cb. — 5 supple v. c. πληροφορίαν δεξάμενος. 
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παρ᾽ ἀλλήλων ἔδωκαν ἑαυτοῖς τοῦ ὅ τὰς ἀμφοτέ- 

puv αἰτήσεις δι᾿ ἀλλήλων γενέσθαι, ἐπικαλεσαμέ- 

νῶν τῶν μὲν ἑλλήνων τὰ εἴδωλα, τοῦ δὲ ἐπισκόπου 

τὸν παρ᾽ αὐτοῦ σεβόμενον Χριστόν. Συνετέθη οὖν, 

5. ὡς, εἰ ὁ ἐπίσκοπος εἰσελθὼν εἰς μίαν τῶν καμίνων 

ἀβλαβὴς ἐξέλθοι καὶ ἄφλεκτος, πιστεῦσαι καὶ 

αὐτοὺς 5 γενέσθαι χριστιανούς. Ὁ δὲ ἅγιος Καπί- 

τῶν ἠτήσατο παρατεθῆναι αὐτῷ πλησίον τῆς 

καμίνου τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ εἰ ἐξέλθοι τῆς φλογὸς 

τὸ ἀβλαβής, ἐμβληθῆναι τοῦτα ἐν αὐτῇ" καὶ προσευξα- 

μένους αὐτοὺς ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς εἰδώλοις ἀβλαβῆ 

φυλαχθῆναι ταῦτα, τοὺς δὲ προθύμως κατανεῦσαι 

λογισαμένους, ὅτι τοῦ ἐπισκόπου διαφθαρέντος 

ὑπὸ τοῦ πυρός, αὐτοῖς τε ἔσται τούτου ἀπαλλαγὴ 

15 MHNI TQ 

4. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν 

Κρήτῃ. Οὗτοι ἦσαν ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως ἐν 

τῇ νήσῳ Κρήτῃ 5, οὐκ ἐκ μιᾶς πόλεως, ἀλλ᾽ ἐκ 

διαφόρων τῆς χώρας μερῶν’ ὑπῆρχον γὰρ ἀπὸ 

20 — τοὺς Sa. — ὁ om. Sa. — ἴ διαφυλαχθῆναι Sa. 

Koi τοὺς οἰκείους ἀπολήψονται παῖδας, Ἐπεὶ δὲ ὁ 

ἅγιος Καπίτων τῆς καμίνου σῶος ἐξῆλθεν, ἐφ᾽. 

ἱκανὸν ἐν αὐτῇ προσμείνας, ἥ τε τοῦ Χριστοῦ κατὰ 

τῶν δαιμόνων νίκη τρανῶς ἐκηρύχθη καὶ πάντες 

ὑπέπεσον καὶ τῇ πίστει προσῆλθον. Καὶ δεηθέντες, 

παρὰ τοῦ ἐπισκόπου εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθησαν 

καὶ καθαιρέται τοῦ ναοῦ τῶν εἰδώλων τεγό- 

vagi καὶ τοῖς ἀνοικοδομοῦσι τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 

ἔργου συλλήπτορες. Οὕτως οὖν ὁ ἅγιος τῆς εἰς 

Χριστὸν κῆρυξ γενόμενος πίστεως καὶ πλείστας 

θαυματουργίας ἐργασάμενος, πρὸς Κύριον ἐξεδή- 

μῆσεν, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἑορτάζομεν τὰ ἀνοίξια τῆς 

μεγάλης ἐκκλησίας. . 

AYTQ K['. 

μὲν τῆς μητροπόλεως Γορτύνης ὃ πέντε, Θεόδου- 

Aog, Σατορνῖνος, Εὔπορος, Γελάσιος καὶ Εὐνικια- 

γός 41 ἀπὸ δὲ Κνωσσοῦ ὃ Ζωτικός, ἀπὸ δὲ τοῦ 

ἐπινείου 5 Λεοβένης " Tlóvrioc , καὶ ἐκ τοῦ ἐπινείου 

1. — ! δέκα add. Sa. — ? (οὗτοι - Κρήτῃ) om. Sa. — ? Γορτίνης Sa. — * Εὐνεικιανός S, Sa. — 5 Κγωσοῦ S. — 9émvel- 

Xov Sa, — ΤΛεομένης Sa. 

Καὶ τῇ νυκτὶ ψολλουσῶν αὐτῶν εἰσῆλθε πρὸς αὐτὰς βιάσασθαι θέλων: ἀλλὰ τῶν φρενῶν ἐκστὰς ἀντ᾽ 

ἐκείνων περιεπλάκη τοῖς μαγειρικοῖς ὀργάνοις, χαλκίοις καὶ χύτραις, καὶ ἀσβολωθεὶς γέλωτα τοῖς πᾶσιν 

85 ἐκίνησε. Θυμωθεὶς δὲ παρέστησε τὰς ἁγίας καὶ ἐτιμωρεῖτο αὐτάς, καὶ πάλιν ἔκφρων γίνεται. Τότε 

ὃ βασιλεὺς παρέδωκεν αὐτὰς Σισιννίῳ τῷ κόμητι ἐξετάσαι αὐτάς. Ὃς τὴν μὲν ἁγίαν Εἰρήνην ἔθετο εἰς 

φυλακήν, τὴν δὲ ᾿Αγάπην καὶ Χιονίαν πυρὶ παραδοθείσας ὅ ἐτελείωσε" τῇ δὲ ἁγίᾳ Εἰρήνῃ πολλὰ διαλεχ- 

θεὶς ὁ. κόμης καὶ μὴ πείσας θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, προσέταξεν ἐν πορνείῳ ἀπαχθῆναι. Παραλαβόντες δὲ 

ἀνάρποαστον ἄγγελοι δύο παρέστησαν ἐπὶ τὴν ἀκρώρειαν τοῦ ὄρους. Μαθὼν δὲ ταῦτα ὁ κόμης, ἵππῳ 

80 ἐπιβὰς παρέστη. Ἐκείνης δὲ ἑστώσης καὶ προσευχομένης, αὐτὸς οὐχ ἑώρα΄ ἐπεὶ δὲ ηὔξατο τελειωθῆναι, 

ἐφάνη ἑνὶ τῶν στρατιυτῶν, ὅστις ἁρμόσας τὸ ξίφος ἔπληξεν αὐτήν καὶ οὕτω: παρέδωκε τὸ πνεῦμα. --- 

Θεοδότης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς. Αὕτη ἀπὸ Βιθυνίας 5 οὖσα ἡνώθη τῇ ἁγίᾳ ᾿Αναστασίᾳ μετὰ τῶν 

τέκνων αὐτῆς ἥντινα Λευκάδιός τις ἄρχων αἰτούμενος πρὸς γάμον οὐκ ἔπεισε, ἀλλ᾽ ἀπατήσασα 

αὐτὸν μικρὸν ἀναμεῖναι, διέδωκε πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς πένησι καὶ τοῖς διὰ Χριστὸν ἐγκεκλεισμέ- 

35 νοῖς, καὶ οὕτω διετέλει. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Διοκλητιανός, ὅτι πᾶσαι αἱ φυλακαὶ καὶ τὰ ἐργαστήρια πεπλή- 

ρώνται τῶν κατακλείστων χριστιανῶν, ἐκέλευσεν ἐν μιᾷ νυκτὶ φονευθῆναι τοὺς μὲν διὰ πυρός, τοὺς δὲ 

br ὕδατος, τοὺς δὲ διὰ ξίφους. Κρατήσας δὲ Λευκάδιος τὴν ἁγίαν Θεοδότην παρέδωκε Νικητίῳ τῷ 

ἄρχοντι Βιθυνίας μετὰ τῶν τριῶν «τέκνων *». αὐτῆς" ὅστις παραινέσας αὐτῇ πολλὰ ἐλεῆσαι τὰ τέκνα 

αὐτῆς καὶ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις; οὐκ ἔπεισεν, ἀλλ᾽ ὡμολόγησε τὴν ἀληθινὴν εἰς Χριστὸν πίστιν. “Ὅθεν 

40 προτεθέντων τιμωριῶν ὀργάνων 5, Εὔοδος ὁ πρῶτος υἱὸς κατέπτυσεν αὐτῶν " καὶ τὸν ἄρχοντα ἤλεγξε. 

Διὸ τύπτεται ῥάβδοις, τῆς μητρὸς ἑστώσης καὶ παραινούσης μὴ ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, ᾿Ορτισθεὶς δὲ 

ὁ ἡγεμὼν παρέδωκεν αὐτὴν Ὕρτακί τινι ὀνόματι πρὸς τὸ καταπαῖξαι αὐτῇ καὶ ἐν πορνείῳ ἀγαγεῖν" ὅστις 

«ὡς C» ἠβουλήθη ἅψασθαι αὐτῆς, αἷμα κατήγαγεν ἐκ τῶν μυκτήρων πολὺ καὶ ἐβόα ὅτι: « Ὁρῶ ἄνδρα 

» λευκοφοροῦντα παρεστῶτα αὐτῇ » ὅτε 1? ἀναφθείσης πυρᾶς μεγάλης, ἐβλήθη fj ἁγία ἐν αὐτῇ μετὰ 

45 τῶν τριῶν τέκνων αὐτῆς καὶ εὐξαμένη σὺν αὐτοῖς 11 ἐτελειώθη. --- Ce: 1. 2. --- Χρυσογόνου κτλ. — 

αα : 1. 9. — Χρυσοτόνου. — ᾿Αγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας. --- Θεοδότης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς. — 

M :1. — Χρυσογόνου. --- Θεοδότης κτλ. --- 3. — Τὸ φωτοδρόμιον τῆς τοῦ Θεοῦ ἁγίας ἐκκλησίας. --- 

ἅν : 1. — Χρυσογόνου. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ζωΐλου. — 8 (τὰ θυρανοίξια). — Τὸ φωτοδρόμιον. --- 

Mb : 1.2. 8. — Τὸ φωτοδρόμιον. --- Χρυσογόνου κτλ. — Ζωΐλου. --- Mr : 1. 
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Πανόρμου Ἀγαθόπους᾽ ἐκ δὲ Κυδωνίας 8 Βασιλί- 

onc ?, καὶ ἀπὸ τοῦ Ἡρακλείου 19 Εὐάρεστος. Οὗτοι 

παρὰ τῶν ἀπίστων τῷ τῆς νήσου ἄρχοντι παρεδό- 

θησαν’ ὁ δὲ τῷ δήμῳ ἐπέτρεψεν κατὰ τοὺς βωμοὺς 

τῶν εἰδιίυλων περιάγειν αὐτούς, καὶ μὴ θύοντας 

παντοίως αἰκίζεσθαι. Ἐπὶ δὲ τριάκοντα ἡμέραις 

ὑπὸ τῶν ἀτάκτων καὶ ὑβριστῶν περιελαυνόμενοι 

καὶ παιζόμενο: καὶ τυπτόμενοι καὶ λιθολευστούμε- 

voi καὶ κολαφιζόμενόι καὶ ἐμπτυόμενοι καὶ κατὰ 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1."A8hncig τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Εὐγε- 

víac! καὶ τῶν σὺν αὐτῇ. Αὕτη ἐπὶ τῆς βασιλείας 

γῆς ἐν κοπρίαις ἑλκόμενοι, ὕστερον, προκαθεσθέν- 

τος τοῦ δικαστοῦ, ὡς ἀνένδοτον εἶχον τὸ φρόνημα 

καὶ τὴν πίστιν τὴν εἰς Χριστὸν ἀσφαλῆ, στρεβλω- 

θέντες καὶ δειναῖς ἑτέραις βασάνοις ἐξετασθέντες, 

τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Στεφάνου, 

πλησίον τῶν Πλακιδίας t. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια τῆς τοῦ Θεοῦ 

μεγάλης ἐκκλησίας. 

AYTQ.KA'. 

κὴν καὶ χριστιανικήν. "Errei δὲ ταῖς ἐπιστολαῖς τοῦ 

ἁγίου ὁ ἸΤαύλου ἐνέτυχεν, ἐπέγνω 9 τοῦ κόσμου 

Κομόδου 5 ἦν, θυγάτηρ Φιλίππου τοῦ ἐπάρχου τούτου 9 riv? ματαιότητα. “Ὃν καὶ ὁλοψύχως 

Ῥώμης. Τοῦ δὲ πατρὸς αὐτῆς εἰς Ἀλεξάνδρειαν καταλιποῦσα εἰς ἄνδρα τε ᾿μετασχηματισθεῖσα, 

ἀποσταλέντος παρὰ Κομόδου, ἵνα γένηται καὶ ἐκεῖ σὺν δυσὶν εὐνούχοις τὸ πρὸ τῆς πόλεως ᾿Αλεξαν- 

ἔπαρχος, ἐπεὶ πανοικὶ ᾿ἀπήει, συναπῆλθε καὶ f| δρείας μοναστήριον ἴ καταλαβοῦσα, ξενίζεται παρὰ 

ἁγία Εὐγενία, καὶ ἐκεῖ ἔμαθε πᾶσαν γραφὴν ἕλληνι- Ἑλένου τοῦ ἐπισκόπου καὶ τὸ θεῖον δέχεται 

— 8 Κυδωνείας S, — 9 Βασιλείδος Sa. — 10 Εἰρακλείου S. — 11 ΤΤλακίδας Sa. 
1. — ! Εὐγενείας Sa. — ? Κομῴδου S, Κωμώδου Sa. — ὃ τοῦ add. Sa. — ὁ μακαρίου Sa. — 5 τὴν add. Sa. — 8 om. 

Sa. — Τ 8a, μοναστηρίω S. 

καὶ εἰς τὰς ἀκοὰς φθάσαι Λικινίου, τοῦ ἐν Νικομηδείᾳ βασιλεύοντος, τὸ τούτου περιβόητον ὄνομα 3, Koi 

ἐπεὶ παρέστησαν οἱ ἀποσταλέντες ὃ τὸν ἅγιον τῷ τοῦ βασιλέως βήματι, πρῶτον μὲν ἀπειλαῖς ἐπει- 

ρῶντο * καταπτήσσειν, ἔπειτα δὲ καὶ ποιναῖς. ὥς δὲ καὶ τύπτειν ἤρξαντο, ἐξεπλάγησαν ἅπαντες ἐπὶ τῇ 

ἀνυπερβλήτῳ τούτου ὑπομονῇ" ὅθεν καὶ μάζαν᾽ σιδηρᾶν. ἐκτυρώσαντες, λαβὼν ὁ χαλκεὺς ἐνέθηκε τῇ 

παλάμῃ τοῦ ἁτίου καὶ ἄνω ταύτης τὴν ἑτέραν αὐτοῦ παλάμην" καὶ σφίγξας αὐτὰς κατέδησεν, ἕως οὗ 

ὁ σίδηρος ἐψυχράνθη. Τούτου δὲ γενομένου, τὰ κινητικὰ τῶν ἄρθρων νεῦρα συσταλέντα ἔμειναν νεκρὰ 

καὶ ἀκίνητα, Τότε mepioptoavreg ἀπήγατον εἰς τὸ παρὰ τὰς ὄχθας τοῦ Ἐυφράτου ποταμοῦ φρούριον 

κατάκλειστον πεποιηκότες. Ἐλθόντος δὲ τοῦ μεγάλου βασιλέως Κωνσταντίνου ἀπὸ Ῥώμης εἰς τὸ 

Βυζάντιον, πάντες οἱ ἐν ἐξορίαις καὶ φυλακαῖς ἀπελύοντο καὶ τὰ Tola ἕκαστος ἀπελάμβανε᾽ τότε καὶ 

οὗτος ἀπολυθεὶς κατέλαβε τὸν θρόνον αὑτοῦ διαλάμπων ὡς καὶ πρότερον. Συνῆλθε δὲ καὶ οὗτος μετὰ 

τῶν λοιπῶν ? ἁγίων τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ πατέρων, εἷς ὧν καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν 

πρώτῃ ἁγίᾳ δ συνόδῳ, πάντων τὰ τοῦ Χριστοῦ στίγματα ἐν τοῖς σώμασι βασταζόντων καὶ τούτοις 

ὡραϊζομένων καὶ ὑποδεικνυόντων ἀλλήλοις" ὁ μὲν χεῖρα ἐκκεκομμένην, ὃ δὲ ὦτα, ἄλλος 9 ῥῖνα, ἕτερος 

ὀφθαλμόν, ἄλλος ἄλλο ἀφῃρημένος ἴ μέλος" of δὲ τυλίυματα βουνεύρων ἢ ῥοπάλων 8 συνθλάσματα, ἢ 

καυτῆράς ὃ τινας τοῦ σώματος, ἃς βασανιζόμενοι ὑπὲρ Χριστοῦ ὑπέστησαν. Τότε καὶ ὁ μακάριος οὗτος 

ἸΤαῦλος οὐκ ἄμοιρος τούτων ἐτύγχανεν᾽ εἶχε γὰρ καὶ αὐτὸς ῥοπάλων συνθλάσματα καὶ τὰς ἁγίας 

χεῖρας σιδηροκαύστους καὶ ἀνενεργήτους. Ἐπειδὴ δὲ ἅπαντες διὰ τὸν δυσσεβῆ "Ἄρειον συνηθροίσθη- 

σαν, θείᾳ ψήφῳ τοῦτον καταλαβόντες καὶ ἀναθεματίσαντες συνεισῆλθον 1? μετὰ τοῦ βασιλέως εἰς τὸ 

Βυζάντιον. Ὃ δὲ μακάριος Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεὺς !! ἰδίαις χερσὶ κρατῶν τὰς τούτου χεῖρας 12 τοῦ 

μακαρίου Παύλου καὶ καταφιλῶν “καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὑτοῦ ἐπιτιθεὶς καὶ τοῖς λοιποῖς μέλεσιν, 

ἐπεφώινει" « Τὰς διὰ Χριστόν μου χεῖρας νεκρὰς καὶ ἀκινήτους γεγονυίας κατασπάζεσθαι οὐ xopév- 

» νυμαι.» Εἶθ᾽ οὕτως τὸν θρόνον αὑτοῦ καταλαβὼν ὁ μακάριος οὗτος καὶ χρόνους τινὰς ἐκεῖσε 

διοτρίψας ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. — 2. Mv: 1. TiasAov. — 2. Mb: 1. Παύλου. — 2, — 

Mr:1. t 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2. — Sb: 1. — H : 1.2. — P : 'H παραμονὴ τῆς Χριστοῦ γεννή- 

σεως. — 1. — Da: 1. — Db:1. — ἘΠ: 1, 8 ('AxdixoO xoi Xytovoc). — Fa: 1.2 (.. καὶ Σχίονος). --- 

B:f— Ba:í(—S$S).—Bb:1.— T:1.—L:1.2.— 9:1. Καστούλου. Οὗτος ὁ ἅτιος ἦν 

κατὰ τοὺς χρόνους Λικινίου 1- ᾧτινι προσαχθεὶς καὶ χριστιανὸν ἑαυτὸν ἀναγορεύσας, ξέεται κρεμα- 

σθείς" εἶτα εἰς τήγανον πεπυρακτωμένον βάλλεται πίσσῃ καὶ ἐλαίῳ καὶ στέατι ἀνάπλεον " ἐν ᾧ παρα- 

δόξως ἀκατάφλεκτος διαμείνας, παραδίδοται τῷ ἡγεμόνι Ζηλικινθίῳ εἰς ἐξέτασιν. ᾿Ανακρίνας δὲ αὐτὸν 

καὶ μὴ πείσας 5 ἀποστῆναι τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, τύπτεται σφοδρῶς καὶ ἐπαφίησιν αὐτὸν θηρσὶ 

βοράν. ᾿Αβλαβὴς δὲ ἐξ αὐτῶν διαφυλαχθεὶς πάλιν τύπτεται καὶ αὖθις ἐμβάλλεται εἰς κλίβανον ἀσφάλτιῃ 

πυρωθέντι καὶ πίσσῃ «βράζονταΞ». Τοῦ δὲ ἁγίου ἀφλέκτου διαμείναντος ἐν αὐτῷ, ἀναρτηθεὶς ξέεται καὶ 

σφαίραις μολιβδίναις τὰ σκέλη συντρίβεται καὶ ὀβελίσκοις πεπυρακτωμένοις τοὺς ἀστραγάλους διαπε- 

ρονᾶτοι" λόγχῃ τε τὴν ταστέρα πληγεὶς καὶ πᾶσαν τὴν οἰκονομίαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκκενώσας, ξίφει τὴν 

— "(τὸ - ὄνομα) τὰ κατ᾽ αὐτὸν My. — ? παραστῆσαι add. Mv, — ὁ τὸν ἅγιον add. Mv. — δ om. Mv. --- δ δὲ add. Mv. — 
* àpnpnpévov Mv. — ὃ καὶ add. My. — 9 καὶ καυστῆρας My. — 1 συνῆλθον My. — " βασιλεὺς Κωνσταντῖνος My. — 

18 χεῖρας τούτου Mv. 

1 Αἰκιννίου Q. — ? πεισθεὶς Q. — ? suppleri, om. Q. 
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βάπτισμα μετὰ τῶν σὺν αὐτῇ “ καὶ τοῦ τῶν μονα- 

χῶν τάγματος ἀξιοῦται, καὶ μετὰ χρόνον τινὰ τὴν 

ἡτουμενείαν πιστεύεται καὶ θαύματα ἐκτελεῖν 

ἀξιοῦται, “Ὅθεν γυναικός τινος, Μελανθίας ὃ καλου- 

5 μένης, συγκλητικῆς, τὸ ἐνοχλοῦν αὐτῇ πάθος 

ἰασαμένη, διαβάλλεται ὕστερον πρὸς αὐτῆς, ὡς 

πρὸς μίξιν ταύτην ἐκκολουμένη πρὸς τὸν ἔπαρ- 

xov? Φίλιππον. Τοῦ δὲ τὴν ὁσίαν παραστησαμέ- 

vou 19, πᾶσα fj περὶ αὐτὴν ἐφάνη “ ἀλήθεια. Οὐ 

ἢ 1185, 10 μόνον γὰρ 9 ἐν σχήματι | ἀνδρὸς γυνὴ οὖσα 

ἀπεφάνθη, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτή ἐστιν ἣ τοῦ ἐπάρχου 

θυγάτηρ- ὅθεν τόν τε πατέρα καὶ τὴν μητέρα 

καὶ πολλοὺς ἄλλους τοὺς ἐκ τῆς οἰκίας πρὸς" 

τὴν εἰς Χριστὸν ἐπεσπάσατο πίστιν 13, Καὶ ὁ μὲν 

ταύτης πατὴρ τὴν τοῦ ἐπάρχου τάξιν ἀποθέμε- 

νος, βαπτίζεται καὶ ἐπίσκοπος καθίσταται, καὶ 

μετὰ τοῦτο τὴν διὰ μαρτυρίου τελείωσιν δέχεται, 

ἐπιπεσόντων αὐτῷ τῶν ἀπίστων ἐν τῷ ναῷ καὶ 

ἀνελόντων μαχαίρᾳ. Ἡ δὲ ἁγία Εὐγενία ἐν τῇ 

Ῥώμῃ ἀπάγεται μετὰ τῆς μητρὸς καὶ τῶν ἀδελ- 

— ΞΜελανθήας S. — ϑκατηγορηθεῖσα add, Sa. — 15 καὶ add. Sa, — 15 ἡ add. Sa. — 1? δὲ Sa, — 15 πίστιν ἐπεσπάσατο Sa. 

κεφαλὴν ἀποτέμνεται. — Σοσ σίου koi Θεοκλείου. Οὗτοι oi ἅγιοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξι- 

μιανοῦ καὶ Μαγνεντίου, Συλληφθέντες δὲ παρὰ Βαύδου ἡγεμόνος καὶ τὸν Χριστὸν ἀρνήσασθαι μὴ 

πεισθέντες, αἰκίζονται σφοδρῶς" εἶτα κρεμασθέντες κατὰ κεφαλῆς ξέονται ὄνυξι σιδηροῖς, πυρὶ 

35 φλέγονται, ὄξει καὶ ἅλατι τὰς ξανθείσας τε καὶ περιφλεχθείσας σάρκας μετὰ ὀστράκων ἀνατρίβονται, 

ῥοπάλοις τὰ στέρνα καὶ τὸν νῶτον παίονται, τὴν δορὰν τῆς κεφολῆς ξυρῷ ἀφαιροῦνται καὶ τὰ νεῦρα 

τέμνονται ἐξαρθροῦνται τὰς ἁρμονίας καὶ σούβλαις πεπυρακτωμέναις τὰς πλευρὰς διαπερονοῦνται, 

λίθοις βάλλονται καὶ ἵπποις ἀγρίοις προσδεθέντες κατὰ δυσβάτων χωρίων σύρονται, πυρὶ βάλλονται 

καὶ τέλος τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται. --- (0: 1, — ΟΡ: 1. — (ὁ : Ἵ. — Cd : 1. --- M : 1. — Βασίλισσα 

30 συμμαρτυρήσασα τῇ ἁγίᾳ Εὐτενίᾳ E. v. — Φίλιππος ὁ πατὴρ τῆς ἁγίας Εὐγενίας E. r. — Πρωτᾶς καὶ 

Ὑάκινθος οἱ εὐνοῦχοι καὶ συνασκηταὶ τῆς ἁγίας Εὐτενείας ξ, τ. --- Νικολάου μοναχοῦ τοῦ ἀπὸ 

στρατιωτῶν“, διήγησις ὠφέλιμος. Ὃ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Νικόλαος στρατιώτης γέγονε" καὶ Νικηφόρου 

τοῦ βασιλέως ἐκστρατεύσαντος κατὰ τῶν ὃ Βουλγάρων, ἐξῆλθε καὶ αὐτὸς σὺν τῷ στρατοπέδῳ. Καὶ 

διερχόμενος πρὸς ἑσπέραν κατέλυσεν ἐν πανδοχείῳ καὶ συνδειπνήσας τῷ πανδοχεῖ καὶ προσευξά- 

85 μενος, ἀνεκλίθη πρὸς ὕπνον. Καὶ περὶ δευτέραν ἢ τρίτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς fj τοῦ ὑποδεξαμένου 

αὐτὸν θυγάτηρ, σατανικῷ ἔρωτι τρωθεῖσα, ἔνυξε τὸν δίκαιον πρὸς αἰσχρὰν μίξιν ἐφελκομένη. Ὁ δὲ 

ἅγιος πρὸς αὐτήν’ « Παῦσαι, γύναϊον ὅ, τοῦ σατανικοῦ καὶ ἀθέσμου ἔρωτος καὶ μὴ θελήσῃς χρᾶναι 

» τὴν παρθενίαν σου, κἀμὲ τὸν ταλαίπωρον εἰς ἅδου πέταυρον ἀγατεῖν.» Ἡ δὲ πρὸς μικρὸν ἀνεχώ- 

ρήσε, καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐλθοῦσα πάλιν ὄχλει τὸν δίκαιον. Ὃ δὲ ἅγιος ἀπεπέμψατο αὐτὴν τὸ δεύτερον, 

90 ἐπιστύψας. σφοδρῶς. Ἡ δὲ πάλιν ἀναχωρήσασα, ἐκβακχευομένη τῷ ἔριυτι ὑπέστρεψε πρὸς αὐτόν. 

Τότε ὁ ἅγιος Mére πρὸς αὐτήν᾽ « Ταλαίπωρε καὶ πάσης αἰσχύνης καὶ ἀναιδείας πεπληρωμένη, οὐχ 

» ὁρᾷς, ὅτι οἱ δαίμονές σε ταράσσουσιν, ἵνα καὶ τὴν ψυχήν σου εἰς κόλασιν ἐμβόλωσι καὶ τὴν παρθενίαν 

» σου διαφθείρωσι καὶ γέλως καὶ ὄνειδος πᾶσι καὶ τῇ συγγενείᾳ σου ἀποκαταστήσωσί σε *; οὐ βλέπεις 

» ὅτι κἀγὼ ὁ ἐλάχιστος πρὸς ἔθνη βάρβαρα καὶ πόλεμον καὶ αἱμάτων 8 ἐκχύσεις πορεύομαι, τοῦ Θεοῦ 

85.» ἐνδυναμοῦντός με; πῶς οὖν μιάνω τὴν σάρκα, πρὸς πόλεμον ἀπερχόμενος;» Ταῦτα καὶ ἕτερα 

τοιαῦτα προσειπὼν αὐτῇ, ἀπεπέμψατο" καὶ ἀναστὰς καὶ προσευξάμενος, εἴχετο τῆς ὁδοῦ. Καὶ τῇ 

ἐπελθούσῃ νυκτὶ ὑπνοῦντος αὐτοῦ, ὁρᾷ ἑαυτὸν εἰς εὔοπτον τόπον ἱότάμενον, καὶ πλησίον αὐτοῦ 

δυνάστην τινὰ καθεζόμενον καὶ τὸν δεξιὸν πόδα τῷ ἀριστερῷ ποδὶ ἐπικείμενον ἔχοντα, καί φησι πρὸς 

αὐτόν « Βλέπεις ἑκατέρου μέρους τὰ στρατεύματα ;» Ὁ “δὲ ἀπεκρίνατο". « Ναΐ, κύριε, ὁρῶ ὅτι oí 

40 » Ῥωμοῖοι συγκόπτουσι τοὺς Βουλγάρους. » Καὶ λέγει ὁ φαινόμενος πρὸς τὸν δίκαιον- « Βλέψον πρὸς 

» ἡμᾶς.» Καὶ προσβλεψόμενος εἶδεν αὐτὸν τὸν δεξιὸν πόδα τῇ γῇ προσερείσαντα καὶ τὸν ἀριστερὸν 

ἐπάνω τοῦ δεξιοῦ ἐπιθέμενον. Οὗ γενομένου, περιβλεψάμενος πάλιν ὁ δίκαιος πρὸς τὸ στρατόπεδον, 

βλέπει τοὺς ὑπεναντίους ἀφειδῶς συγκόπτοντας τοὺς Ῥωμαίους. Καὶ μετὰ τὸ παύσασθαι τὴν 

συγκοπήν, λέγει ὁ καθήμενος τῷ στρατιώτῃ" « Κατανόησον ἀκριβῶς τὴν συγκοπὴν τῶν σκηνωμάτων 

45 » καὶ λέγε μοι, τί τὸ ὁρώμενον. » Ὁ δὲ περιβλεψάμενος εἶδε πᾶσαν τὴν φαινομένην ἀὐτῷ γῆν νεκρῶν 

σωμάτων πεπληρωμένην, καὶ μέσον πάντων μιᾶς κοίτης λιβαδιαίαν χλοεράν. Κιὰ λέγει αὐτῷ" « Κύριε, 

» πᾶσα ἡ γῆ τῶν ἀφειδῶς κατακοπέντωφ “Βωμαίων πεπληρωμένη ἐστὶν ἐκτὸς μιᾶς κοίτης.» Τότε ὁ 

φαινόμενος φοβερὸς εἶπε τῷ στρατιώτῃ" « Καὶ τί λογίζῃ εἶναι αὐτό;» Ὁ δὲ ἀπεκρίνατο" « Ἰδιώτης 

» εἰμί, κύριε, καὶ οὐ γινώσκω.» Καὶ πάλιν πρὸς αὐτὸν ὁ φοβερός" « Αὕτη fj γυμνὴ λιβάς, ἣν ὁρᾷς μιᾶς 
50 » κοίτης ἔχουσαν 1 μῆκος, σή ἐστι καὶ ἐν αὐτῇ ὥφειλες συγκοπῆναι μετὰ τῶν συστρατιωτῶν σου καὶ 

» τεθῆναι ἐν αὐτῇ καὶ ἀναπληρῶσαι τὸ λεῖπον ἐπεὶ δὲ τῇ παρελθούσῃ νυκτὶ τὸν τρίπλοκον ὄφιν, τὸν 

» εἰς αἰσχρὰν μίξιν 11 τρισσῶς προσπαλαίσαντα καὶ ἀποκτεῖναι μέλλοντα "2, εὐφυῶς ἀπὸ σοῦ ἀπετί- 

» va£ac, ἰδοὺ σὺ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐκ τῆς συγκοπῆς ταύτης ἠλευθέρωσας καὶ τῆς λιβάδος 18 τὴν στρωμνὴν 

» ἄμοιρον πεποίηκας καὶ τὴν ψυχὴν σὺν τῷ σώματι ἔσωσας. Λοιπὸν οὔτε φυσικὸς θάνατός σου 

ὅδ.» κυριεύσει ἐὰν γνησίως '* μοι δουλεύσῃς. » Ταῦτα ἑωρακὼς 1ὅ σύντρομος γενόμενος, διὐπνίσθη 15 καὶ 

ἀναστὰς προσηύξατο. Καὶ ὑποστρέψας μιᾶς ἡμέρας ὁδοῦ διάστημα ἀνῆλθεν εἰς ὄρος καὶ προσευχό 

— καὶ add. Mv. — 5 (6 ἐν - τῶν) οὗτος ἣν ἐπὶ τῆς βασιλείας Νικηφόρου στρατιώτης τὴς τύχην᾽ τοῦ οὖν βασιλέως 
ἐκστρατεύσαντος κατὰ Mv, — δ φησι παῦσαι τύναι Mv. — Ἶ (καὶ τὴν - σε) ante τὴν ψυχὴν Mv. — καὶ αἱμάτων om. 
Mv. — " τῶν σκηνωμάτων add. My. — 10 ἔχουσα Mv. — 11 (τὸν - μίξιν) om. Mv. — 13 θέλοντα Mv. — 13 στιβάδος Mv, — 

60. 1* σὺ add. Mv. — τὸ ἔκθαμβος καὶ add. Mv, — 29 διυπνισθεὶς Mv. 
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Qv koi ΤΙρωτᾷ xoi Ὑακίνθου !* τῶν εὐνούχων 

τῶν ἐξ ἀρχῆς αὐτῇ συγκακοπαθησάντων. Ot τὰς 

κεφαλὰς ἀποτέμνονται, αὐτὴ δὲ λίθῳ προσδε- 

θεῖσα βαρεῖ ἐν τῷ Τιβέριδι "5 ῥίπτεται ποταμῷ, 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἡ εἰκὰς πέμπτη ! τοῦ δεκεμβρίου μηνὸς τὸ 

μέτα μυστήριον τῆς πρὸς ἡμᾶς μετὰ σαρκὸς ἐκ 

τῆς Θεοτόκου ἐπιδημίας τοῦ υἱοῦ καὶ λόγου τοῦ ? 

Θεοῦ καὶ πατρὸς γνωρίζει. Ἐν ταύτῃ γὰρ fj ἀπ᾽ 

αἰῶνος βουλὴ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ πατρὸς 

πεφανέρωται:" ἡ δὲ ἦν αὐτὸν τὸν κύριον καὶ Θεὸν 

ἡμῶν καὶ υἱὸν αὐτοῦ μεθ᾽ ἡμῶν γενέσθαι καὶ 

ἄνθρωπον τὸν πρωτότοκον τῆς κτίσεως χρημά- 

τίσαι ἐκ παρθένου ἁγίας, ὃ ἐδημιούργησε μὴ 

ἀπαξιώσαντα λαβεῖν καὶ ἶσον ἡμῖν κατὰ πάντα 

φανῆναι, μόνης ἁμαρτίας χωρίς. Ἵνα τὰρ ἐν ἑαυτῷ 

ἀνακεφαλαιώσῃ τὰ πάντα διὰ τῆς τοιαύτης συγκα- 

τοβάσεως καὶ Θεὸς ὁ θνητὸς γένηται καὶ οὐράνιος 

ὁ χοϊκός, καὶ ὁ χρόνιος λυθῇ πόλεμος καὶ μία 

ἐκκλησία ἐν οὐρανῷ καὶ γῇ δοξάζουσα τὸν εἰρηνο- 

MHNI T9 

1. H σύνοξις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν 

Βλαχέρναις, ἔνθα ἀπόκειται ἡ ἁγία σορός. 

— [ε Ὑακίνθω S. — 19 Τιβερίδη Sa. 
3. — ! Σχοίνωνος Sa. 
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κἀκεῖθεν διασωθεῖσα τὴν διὰ ξίφους τελείωσιν 

δέχεται. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv ᾿Αχαϊκοῦ καὶ Σχίνωνος ἷ, 

AYTQ ΚΕ΄. 

ποιήσαντα τὰ πάντα διὰ τῆς ἐπὶ γῆς αὐτοῦ παρου- 

σίας 8, ἐκ παρθενικῆς μήτρας ὁ σήμερον παιδίον 

γεννᾶται, οὗ καὶ τὴν ἁγίαν γέννησιν τὴν ἀπόρρητον, 

ἀττέλοις τε καὶ ἀνθρώποις ἀνερμήνευτον, οὐ μόνον 

παγκόσμιον ἑορτὴν ἄγομεν οἱ τυχόντες πάντες 

ἄνθρωποι διὰ τῆς μετὰ σαρκὸς αὐτοῦ θεοφανείας 

κρείττονος ἀναπλάσεως καὶ τῆς προτέρας πολὺ 

᾿θεοειδεστέρας, ἀλλὰ καὶ πρώτην καὶ περιεκτικωτέ- 

pav ταύτην πασῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ πανηγύρεων 

εἰκόσι λογισμοῖς xoi κριτηρίοις ἀπταίστοις νοὸς 

ψηφιζόμενοι | λαμπρότερον διατιθέμεθαϑ koi φαι- 

δρότερον, ὡς τοῦ κεφαλαίου τοῦ μυστηρίου παντὸς 

κατ᾽ αὐτὴν πεπραγμένου καὶ τῆς ἀληθοῦς θεώσεως 

καὶ ἀσφαλοῦς σωτηρίας ἡμῶν περιοχήν τε καὶ ὑπο- 

γραφὴν ἐμπεριέχουσάν ὅ τε καὶ ὑπογράφουσαν *, 

ΑΥΤΩ Κς΄. 

2. Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Ἰωσὴφ 

τοῦ μνήστορος ". 

1. — τὴ xe' 88. -- 3 καὶ Sa, — 5 παρρουσίας S, παρρησίας Sa. — * ἐκ παρθένου Sa, -— 9 ἐν αὐτῇ add. Sa. — δ ἢ περι- 

éxoucav S, Sa. — ? ὑπογράφεσθαι Sa. 
9. — 1 prius μνήστορος, dein μνηστόρου Sa. 

μενος ἐδέετο τοῦ Θεοῦ περὶ τοῦ στρατοπέδου. Koi εἰσελθὼν ὁ βασιλεὺς εἰς τὰς κλεισούρας τῆς Bov- . 

γαρίας, ἀνῆλθον οἱ Βούλγαροι εἰς τὸ ὄρος, ὀλίγους ἐάσαντες εἰς παραφυλακήν, πεντεκαίδεκα χιλιάδες 1? 

μικρόν τι πλεῖον ἢ ἔλασσον’ οὗς καὶ κατασφάξαντες οἱ Ῥρωμαῖοι, ἐματαιώθησαν" ἀσυστρόφως γὰρ τῇ 

χώρᾳ προσρυέντες, μικροῦ πᾶσα fj τῶν Ῥωμαίων παράταξις φόνου ἂν ἐγεγόνει 15 παρανάλωμα, σὺν 

τῷ βασιλεῖ Νικηφόρῳ. Τότε ὁ δίκαιος τῆς ὀπτασίας ἀναμνησθεὶς καὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστήσας, ὑπέστρεψεν 

ἐκεῖθεν κλαίων καὶ ὀδυρόμενος καὶ ἀπελθὼν ἐν μοναστηρίῳ, ἔλαβε τὸ ἅγιον σχῆμα καὶ τῷ Θεῷ γνησίως 

δουλεύσας ἐπὶ χρόνους ἱκανοὺς γέγονε διακριτικώτατος καὶ μέγας πατήρ. --- 2 ('Axaiküc solus). — 

^Avríoxoc ἐν εἰρήνῃ τ. --- Mv : 1. — Βασίλλα 19. — Φίλιππος. — Tipwrüc καὶ Ὑάκινθος. --- Νικολάου 

μοναχοῦ. --- 2 ('Axeikóc solus). — ̓Αντίοχος. Mb:1. Βασίλλας. — Φιλίππου. 

ΤΙρωτᾷ καὶ Ὑακίνθου. — 2 (Σχίνωνος solius). — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. — Sb: 1. Sequitur : Κυριακῇ μετὰ τὴν Χριστοῦ γέννησιν... Δαβὶδ... 

Ἰωσὴφ... ᾿ἸΙακιίθβου. H:1. P:1. Da: 1. Db:1. ἘΠ: 1. Sequitur : Κυριακῇ μετὰ τὴν 

γέννησιν... — Fb : 1. — B:1. — Ἡ τῶν μάγων προσκύνησις. --- Ἰωσὴφ ὁ μνήστωρ (Dec. 265). --- 

ΒΘ: 1 (-- S). --- Ἡ τῶν μάγων προσκύνησις, --- Ἰωσήφ. — Bb: 1. --- Ἡ τῶν μάγων προσκύνησις. --- 

Ἰωσήφ, --- L:1.— 0:1.-—'H τῶν μάγων προσκύνησις. --- Ἰωσὴφ ὁ μνήστωρ. — Ἢ Θεοτόκος 

φεύγει ἐν Αἰγύπτῳ. Sequitur : Κυριακῇ μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ τέννησιν μνήμη τῶν ἁγίων καὶ δικαίων 

Νικολάου. 

Ἰωσὴφ τοῦ χρηματίσαντος κατὰ σάρκα πατρὸς τοῦ Κυρίου καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου καὶ 

Δαβὶδ τοῦ προφήτου τοῦ βασιλέως, ὃς ἦν υἱὸς Ἰέσσαι. --- Cb : 1. — 'H. τῶν μάγων προσκύνησις. — 

Ce : 1. — Ἡ τῶν μάγων προσκύνησις. --- Ἰωσήφ. — 'H Θεοτόκος φεύγει. --- Gd: 1. — Ἡ τῶν μάγων 

προσκύνησις. --- Ἰωσὴφ ὁ μνήστωρ καὶ φύλαξ τῆς παρθένου χρηματιζόμεγος ὑπὸ τοῦ θείου ἀγγέλου. --- 
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3. Koi! μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

Εὐθυμίου ἐπισκόπου Σάρδεων τοῦ ὁμολογητοῦ. 

Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου καὶ 

Εἰρήνης, πρότερον μὲν ἐν τῇ μοναδικῇ πολιτείᾳ 

5 δίκην ἀστέρος ἐκλάμψας, ἔπειτα δὲ ἀρχιερεὺς 

γενόμενος καὶ ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν δευτέρᾳ συνόδῳ 

τοὺς αἱρετικοὺς ἀνακράτος τρέψας" διὸ οὕτως 

ἔχοντα τοῦτον oí βασιλεῖς θεασάμενοι εἰς διαφό- 

ρους καὶ δημοσίας πρεσβείας στέλλουσι. Τοῦ δὲ 

τὸ Νικηφόρου τὴν βασιλείαν κρατήσαντος ?, εἰς ΤΙατ- 

τάλαραν ὃ τῆς ἑσπέρας ὁ ἅγιος σὺν ἄλλοις ὀρθο- 

δόξοις ἐπισκόποις διὰ κόρην τινὰ ἣν ἀπέκειρε 

0 : στέλλεται. Ἔκτοτε οὖν καὶ μέχρι τῆς ἀθλοφορίας 

: ὁ πανόλβιος οὐκέτι γέγονεν ἐγκρατὴς τῆς ἰδίας 

; 15 μητροπόλεως, χρόνων ἐννέα καὶ εἴκοσι παρῳχηκό- 

] τῶν ἤδη. Ἐκποδὼν δὲ γενομένων τῶν κρατησάν- 

τῶν βασιλέων καὶ Λέοντος τοῦ θηριωνύμου τὰ 

5 zc Ῥωμαϊκὰ σκῆπτρα διαδεξαμένου, ἐκ τῆς ὑπερορίας 

£16. ὁ ἅγιος μεταστέλλεται" καὶ πρὸς αὐτοῦ ἐρωτᾶται, 

20 εἰ ταῖς εἰκόναις * φησὶ σέβας προσνέμει, Τοῦ δὲ 

ἁγίου τῇ ἐξ ἔθους παρρησίᾳ χρησαμένου καὶ ἀνα- 

θέματι τοῦτον ὑποβαλόντοςδ, ὁ τύραννος ὀρτι- 

20 σθεὶς ἐν τῇ "Accu τοῦτον ὑπερορίζει καὶ αὖθις. 

Μαχαίρας δὲ ἔργον τοῦ κακίστου Λέοντος γενο- 

?5 μένου πρὸς ὃ τοῦ μέτ᾽ αὐτὸν κρατήσαντος, τῆς 

Ἄσσου ὁ μακάριος ἀνακαλεῖται, καὶ σέβας τοῖς 

ἁτίαις εἰκόναις * μὴ προσάγειν ἀναγκάζεται. 'O. δὲ 

αὖθις καὶ τοῦτον λόγοις καταβροντήσας καὶ τό᾽ 

« Εἴ τις ὀὐ προσκυνεῖ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 

25 80.» Χριστὸν ἐν εἰκόνι περιγραπτόν, ἤτω ἀνάθεμα », 

' : ἐκβοήσας, παίεται καὶ ἐν τῷ Ἀκρίτᾳ ὑπερορίζεται 

καὶ ἐν εἱρκτῇ ζοφωτάτῃ ἐγκλείεται, Ἔπειτα ἐκ τεσ- 

σάρων τείνετοι καὶ βουνεύροις ὠμοῖς ἐπὶ πολὺ 

καταξαίνεται, “Ὅθεν ó ἅτιος δίκην ἀσκοῦ ἐκ τοῦ 

85 πλήθους τῶν ἀφορήτων ἐκείνιυν πληγῶν ὀγκωθεὶς 

f 1165. ὀκτὼ μόνας ἡμέρας διεκαρτέρησε | μετὰ τὴν ἄθλη- 

Gi: καὶ οὕτω τὴν τιμίαν αὐτοῦ ψυχὴν εἰς χεῖρας 

Θεοῦ παρέθετο. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

40 ἡμῶν Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ἰουδαίων. “ῴτινι 1 

πατρὶς μὲν Σύναδα πόλις, γένος bé? Ἰουδαίων. 

Νήπιος δὲ ὑπάρχων κομιδῇ καὶ τῇ μητρί ποτε 

συνεπόμενος καὶ χάσμῃ τινὰ ἰδὼν χριστιανὸν περι- 

πεσόντα καὶ τὸν τύπον τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ στό- 

ματι αὐτοῦ χαράξαντα, καὶ αὐτὸς ἔκτοτε τὰ ὅμοια 

ἐποίει τὸν θεαθέντα μιμούμενος, καὶ τὰ ? χριστια- 

νῶν θερμῇ διεπράττετο πίστει᾽ διὸ τὸ πρόσωπον 

καταλάμπεται, τὰ χριστιανῶν θεόθεν μυεῖται, ἄσι- 

τὸς ἐπί τινὰς ἡμέρας διατελεῖ. Τούτῳ κόρη τις 

ἑβραία ἑταιρικῶς ποτε ἐπεπήδησε᾽ καὶ τῷ τοῦ 

τιμίου σταυροῦ σημείῳ νεκρὰν ταύτην ἀπέδειξε 

καὶ αὖθις ἐζώωσε. Νεφέλῃ δὲ θείᾳ ποδηγούμενος 

καταλαμβάνει ψυχικὸν φροντιστήριον λεγόμενον 

Φουβουτίον 8, ἐν ᾧ μεγίστων ἀνδρῶν ἐξέλαμπεν 

ἀρετὴ τὸν ἀσκητικὸν βίον διανυόντων. Ὡς δὲ τῷ 

προεστῶτι τὰ κατ᾽ αὐτὸν διηγήσατο, κελεύει ἐκεῖνος 

ἐνεχθῆναι σταυρὸν καὶ προστάττει αὐτὸν ἀσπά- 

σασθαι. 'Qc δὲ τὴν βάσιν ἠσπάζετο περιδεῶς ὁ 

μακάριος οὗτος, ὅλῳ τῷ ἰκρίῳ “ καὶ τοῖς κέρασι τὸ 

σεβάσμιον ὅπλον ἐκεῖνο κατὰ τῆς ὁσίας ἐπικλιθὲν 

κορυφῆς *, σταυροειδῆ τύπον εἰργάσατο ἐν αὐτῇ 

ἀνεξάλειπτον. φυλαχθέντα μέχρις ἐξόδου αὐτοῦ" 

εἶτα τοῦ θείου βαπτίσματος ἀξιωθεὶς Κωνσταν- 

τῖνος μετονομάξεται. Ἐν ip δὲ τόπῳ ἔστη, τῆς 

κολυμβήθρας ἐξελθών, ἐκτυποῦνται τὰ ἴχνη αὐτοῦ. 

«Εἴτα» πρὸς τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνας ἀποδύε- 

ται, ὑπερβαλέσθαι πάντας φιλονεικεῖ τῇ σκληρα- 

γωγίᾳ, τοῦ ἀποστόλου ἸΤαύλου τὴν τέχνην μετα- 

χειρίζεται. (Ὁπηνίκα τὰς εὐχὰς τῷ Θεῷ ἀπεδίδου, 

εὐωδίας ὁ τόπος ἐπληροῦτο΄ αὐτομάτως αἱ θύραι 

τῆς ἐκκλησίας αὐτῷ ἠνοίγοντο ", τοὺς λογισμοὺς 

ἑκάστου τῶν ἀδελφῶν διὰ καθαρότητα ψυχῆς 

ἔβλεπεν. Ἔπειτα τὸ τοῦ Ὀλύμπου ὄρος καταλαμ- 

βάνει, ἐν τοῖς Μύροις ἔρχεται, τῆς Κύπρου ἐπιβαί- 

νει, εἰς ᾿Αττάλιαν 8 παραγίνεται καὶ ναυσίπορον ? 

ποταμὸν ποσὶν οἰκείοις περαιοῦται. Καὶ πολλοὺς 

ἑτέρους τόπους περινοστησάμενος, πάλιν ἐπὶ τὸν 

Ὄλυμπον ἔρχεται’ τεσσαράκοντα ἡμέρας οὐ μόνον 

νῆστις ἀλλὰ καὶ μέχρις ὀσφύος ἐν λάκκῳ τινὶ 

κεχιυσμένος διετέλεσεν 1". Μετὰ ταῦτα τὴν | τοῦ 

πρεσβυτέρου. χειροτονίαν καὶ ἄκων καταδέχεται" 

εἶθ᾽ οὕτως ἐπὶ τὴν ᾿Ατρώαν 1! ἔρχεται τῶν ἀγώνων 

ἐχόμενος, καὶ πρὸ ὀκτὼ ἐνιαυτῶν τὴν πρὸς Θεὸν 

αὐτοῦ ἐκδημίαν μανθάνει. Τούτων ἤδη τελειωθέν- 

τῶν, πρὸς Κύριον μεθίσταται, τὰ περὶ αὐτοῦ πάντα 

σαφέστατα προδηλώσας. 

40 
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5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Εὐαρέστου. "Qrivi πατρὶς μὲν ὑπῆρχεν ἧ 

ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ τῶν Γαλατῶν ἐπαρχία" γονεῖς δὲ τῶν 

ἐπιφανῶν οἱ ἄριστοι, βασιλεύοντος ' Ῥωμαίων 

Λέοντος τοῦ τυράννου καὶ εἰκονομάχου, ὃς ξίφει 

ἀναιρεθεὶς ἄξιον τέλος ἀπηνέγκατο. Διαδεξάμενος 

δὲ τοῦτον Μιχαὴλ καὶ αὐτὸς αἴσχιστος καὶ ὁμότρο- 

πος ὑπάρχων, τῆς αὐτῆς τῷ προλαβόντι ποινῆς 

τὰς εὐθύνας εἰσπράττεται. Ἐπεὶ “δὲ εἰς μέτρον 

ἡλικίας ἀφίκετο οὗτος ὁ παῖς, εἰς τὴν τῶν μαθη- 

μάτων ἀνάληψιν ἐκδίδοται, πᾶσι τὰ πάντα γενό- 

μένος, γονέῦσιν εὐπειθής, φίλοις καὶ γείτοσιν 

εὐπρεπής, ξένοις καὶ αὐτόχθοσι προσηνής, ἐπαλη- 

θεύων ἐν τούτοις τὴν προσηγορίαν αὐτοῦ. Ἔρωτι 

δὲ θείῳ τρωθεὶς τὸν μονήρη βίον ἠγάπα’ διὸ καὶ 

πρὸς Κωνσταντινούπολιν ἔρχεται ἅμα τῷ ἰδίῳ 

πατρὶ καὶ ξενίζεται παρά τινι τῶν ἐν τέλει Βρυεν- 

νίῳ, τῇ τοῦ πατρικίου ἐπ᾽ ἐσχάτων τιμηθέντι ἀξίᾳ, 

καὶ συγγενεῖ αὐτοῦ ὑπάρχοντι. Καί τινας ἡμέρας 

αὐτῷ συγτενόμενος, χρείας καταλαβούσης, ἀπο- 

στέλλεται παρὰ τῆς βασιλίδος Θεοδιίυρας πρέσβυς 

πρὸς Βουλγάρους ὁ πατρίκιος, ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ 

10v? τίμιον Εὐάρεστον. Καταλαβόντων δὲ αὐτῶν 

τόπον ὃ λετόμενον Σκόπελον καὶ μικρόν τι διανα- 

παυσαμένων *, ὁ μακάριος κατά τινα οἰκονομίαν 

ἐντυχὼν πρεσβυτέρῳ τὸν ἀσκητικὸν μετερχομένῳ 

βίον" τοῦ ποθουμένου τυγχάνει, καὶ τὴν κόμην 

καρεὶς προθύμως τὸν τοῦ Κυρίου ζυγὸν ὑπεισῆλθε. 

Βίβλῳ δὲ τοῦ ἀοιδίμου Ἐφραΐμ ἐντυχὼν ἀναγνούς 

τε καὶ κατανυτείς, πληρωτὴς τῶν διδασκαλιῶν 5 

αὐτοῦ ἔσπευδε γενέσθαι. Ὁ δὲ τέρων τὸ πρὸς 

ἀρετὴν τοῦ νέου ζέον. αἰσθόμενος, εὐχῇ καὶ γράμ- 

μασι τοῦτον ἐφοδιάσας, τῇ μονῇ τῶν Στουδίου 

ἐξέπεμψε: καὶ εἰσδεχθεὶς εἰς ὁ τοὺς ἀσκητικοὺς 

ἀγῶνας ἐχώρει. Ἕνα δὲ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν 10 

προκρίνας, ὡς κατ᾽ ἀρετὴν ὑπερέχοντα, τοῦτον 

κοινωνὸν τῶν σπουδασμάτων ἐτίθετο, μηδενὸς 

ἑτέρου γευόμενος ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, | πλὴν f 1175. 

μικροῦ ἄρτου καὶ τούτου ἐξ ἀλφίτου 7 κατε- 

σκευασμένου ὃ καὶ ζωμοῦ λαχάνων. Περὶ δὲ τῶν 15 

δὄλλὼν αὐτοῦ σπουδασμάτων ? καὶ διαρίων 19 

ἀδύνατόν ἐστιν ἡμῖν καταλέγειν" κύκλους γὰρ δύο 

πολυταλάντους τῶν ὥμων αὐτοῦ ἀπαιωρήσας 

ἐν γυμνῷ τῷ σώματι τὴν ὀσφὺν διεζώσατο, 

Ἐν τούτοις τοῖς θεαρέστοις 1: καλῶς βιώσας ὁ 30 

μακάριος οὗτος καὶ τὸν ἑβδομηκοστὸν ἔννατον 

τῆς ἁπάσης αὐτοῦ ζωῆς 5 χρόνον πληρώσας, 

τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ moparióeror τὸ δὲ τίμιον 

αὐτοῦ σῶμα ἐν τῇ τοῦ Κουκουρουβίου ἀποτίθεται 

μονῇ. 25 

KYPIAKH 

μετὰ τὴν Χριστοῦ γέννησιν. 

1. Μνήμη τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Ἰωσὴφ τοῦ 

χρηματίσαντος κατὰ σάρκα πατρὸς τοῦ Κυρίου, 

καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, καὶ 

Δαβὶδ τοῦ προφήτου καὶ βασιλέως, ὃς ἦν υἱὸς 

Ἰεσσαί. Τοῦτον ἐδίδαξεν Νάθαν ὁ προφήτης τὸν 

νόμον τοῦ Κυρίου καὶ προεφήτευσεν ἔτη τεσσαρά- 

κοντα" προέλαβε δὲ τὴν σάρκωσιν τοῦ Χριστοῦ 

ἔτη ἐνακόσια ἐνενήκοντα ἐννέα" καὶ ἦν ἐν. Γαβᾷ, 

καὶ εἶδε Νάθαν ὅτι Δαβὶδ ἐν τῇ Βερσοβεὲ παραβή- 

σεται’ καὶ σπεύδων ἐλθεῖν ἀναγγεῖλαι αὐτῷ, ἐνεπο- 

δίσθη παρὰ τοῦ Βελίαρ’ εὗρε τὰρ κατὰ τὴν ὁδὸν 

νεκρὸν κείμενον ἐσφαγμένον τυμνὸν καὶ ἐπέμεινεν 

ἐκεῖ θέλων θάψαι τὸν νεκρόν" καὶ τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ 

ἐπέγνω, ὅτι ἐποίησε τὴν ἁμαρτίαν Δαβὶδ καὶ 

ὑπέστρεψε πενθῶν. Ὡς δὲ ἀνεῖλε τὸν ἄνδρα αὐτῆς 

ὃ Δαβίδ, ἔπεμψε Κύριος τὸν προφήτην Νάθαν 30 

ἐλέγξαι αὐτόν" πολλὰ δὲ πενθήσας ὁ Δαβὶδ xoi 

πάνυ γηράσας, ἀπέθανε καὶ ἐτάφη εἰς τὴν τῆν 

αὐτοῦ. Καὶ Σαλομὼν ὁ υἱὸς αὐτοῦ προεφήτευσεν 

ἔτη τεσσαράκοντα προέλαβε δὲ τὴν ἔλευσιν τοῦ 

Χριστοῦ ἔτη ἐνακόσια πεντήκοντα πέντε’ καὶ ἀπο- 35 

θανὼν ἐτάφη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Γίνεται δὲ fi 

σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τῷ ἀποστο- 

λείῳ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰακώβου; τοῦ ἀδελφοῦ 

τοῦ Κυρίου, ἔνδοθεν τοῦ σεβασμίου᾽ οἴκου τῆς 

ὑπερατίας Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρατείων. 40 
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MHNI TO 
1. Ἄθλησις ! τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ npuro- 

μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, ἑνὸς τῶν 

ἑπτὰ διακόνων. Οὗτος ζητήσεώς ποτε μεταξὺ 

5 Ἰουδαίων καὶ Σαδδουκαίων καὶ Φαρισαίων καὶ 

Ἑλλήνων γενομένης περὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

£118. Χριστοῦ, | καὶ τῶν ᾿μὲν λεγόντων ὅτι προφήτης 

ἐστίν, τῶν δὲ ὅτι πλάνος, τῶν δὲ ὅτι υἱὸς Θεοῦ, 

στὰς ἐφ᾽ ὑψηλοῦ τόπου, εὐηγγελίσατο πᾶσι τὸν 

10 κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εἰπών" « Ἄνδρες 

» ἀδελφοί, πρεσβῦται καὶ νέοι, ἵνα τί ἐπληθύνθη-" 

» σὰν αἱ φωναὶ ἡμῶν καὶ συγκέχυται πᾶσα "lepou- 

» σαλήμ; μακάριος ἄνθρωπος ὃς οὐκ ἐδίστασεν εἰς 

» Χριστὸν Ἰησοῦν. Οὗτος γάρ.ἐστιν ὅ κλίνας οὐρα- 

15 » volg καὶ καταβὰς " διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν᾽ καὶ 

» τεχθεὶς ἐκ παρθένου ἁγίας καὶ καθαρᾶς καὶ ἐκλε- 

» λεγμένης πρὸ καταβολῆς κόσμου, αὐτὸς τὰς 

» ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καὶ τὰς νόσους ἐβάστασε. 

» Τυφλοὺς γὰρ ἐποίησεν ἀναβλέψαι, λεπροὺς ἐκα- 

20 » θάρισεξ καὶ τοὺς δαίμονας ἀπήλασεν.» Οἱ δὲ 

ἀκούσαντες αὐτοῦ, ἤγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον 

Act. 6, 10.18. πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς" οὐκ ἴσχυον γὰρ ἀντιστῆναι 

τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ᾧ ἐλάλει. Καὶ εἰσελθόν- 

τες ὑπέβαλον ἄνδρας τινὰς λέγοντας ὅτι" « Ἀκηκόα- 

85.» μὲν αὐτοῦ λέγοντος ῥήματα βλάσφημα κατὰ 

» τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ νόμου,» 

Καὶ τὰ λοιπὰ καταλέξαντες 9, καθὼς ἐν ταῖς ἱεραῖς 

Αόϊ. 6,16. τῶν ἀποστόλων πράξεσιν ἐμφέρεται, καὶ ἀτενί- 

σαντες εἰς αὐτὸν οἱ καθεζόμενοι εἶδον ἴ τὸ πρόσ- 

30 ὦπὸν ὃ αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγτέλου ὃ᾽ καὶ 

ἐλεγχθέντες, μὴ φέροντες τὴν ἧτταν, λιθοβολοῦσιν 

αὐτὸν καὶ ἀναιροῦσιν ὑπερευχόμενον αὐτῶν καὶ 

Aci7,90, λέγοντα᾽ « Κύριε, μὴ στήσης αὐτοῖς τὴν ἁμαρ- 

» τίαν ταύτην.» Ἐπεὶ δὲ ἐξαίρετον πτῶμα διὰ 

35 τῆς νομισθείσης αὐτοῦ πτώσεως ὁ θεῖος rpu- 

τόμαρτυς τὸν ἀντίπαλον καταβαλών, τὸν γλυκὺν 

ὕπνον. ἀνεπαύσατο, συγκομίζεταί μὲν τὸ ἱερὸν 

ΜΗΝΙ TQ 

1. ᾿Αθλησις τῶν ἁγίων δισμυρίων μαρτύ- 

40 ρὼν τῶν ἐν Νικὸμηδείᾳ καέντων 1. Μαξιμιανοῦ 

ΑΥ̓ΤΩ KZ. . 

ἐκείνου 195 σκήνωμα ὑπὸ ἀνδρῶν εὐλαβῶν 1: ἐν 

γλωσσοκόμῳ περσαίας" εἶδος δὲ τοῦτο ξύλου, Of 

καὶ κατασφολισάμενοι ἐκ πλαγίων αὐτὸ κατέθεντο 

τοῦ ναοῦ. Ὁ δὲ νομοδιδάσκαλος Γαμαλιὴλ γνωστὸς 

ὧν τῷ μακαρίῳ Στεφάνῳ καὶ τοῦ ἀνδρὸς ἐπιστά- 

μενος τὴν ἀρετήν, προσπίπτει τοῖς ἀρχιερεῦσιν ^ 

ἐξαιτούμενος τὸ apa λαβεῖν καὶ πρὸς τὴν αὐτοῦ 

κώμην τὴν πλησίον Ἱερουσαλὴμ ἀπαγαγεῖν καὶ 

πρὸς τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ καὶ καινῷ μνημείῳ καταθεῖναι" 

ὅπερ καὶ γέγονε. Κηδεύσαντες οὖν αὐτὸν οἱ ἀπό- 

στολοι καὶ ἐξ Ἱερουσαλὴμ μεταγατόντες καὶ κοπε- 

τὸν μέγαν ἐνστησάμενοι κατέθαψαν. Αὖθις 15 οὖν 

Νικόδημος ὁ ἀνεψιὸς Γαμαλιὴλ καὶ αὐτὸς ὁ Γαμα- 

λιὴλ καὶ ὁ τούτου υἱὸς ᾿Αβελβοῦς 13 πιστεύσαντες 

ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ἐβαπτίσθησαν. Τελεῖται δὲ | fy 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ, τῷ. ὄντι 

πλησίον Κωνσταντιανῶν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Θεοδώρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- 

πόλεως. Οὗτος ὑπῆρχεν τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ 

γέννημα καὶ θρέμμα' ἐγένετο δὲ πρότερον διὰ 

τὴν εὐλάβειαν αὐτοῦ πρεσβύτερος τῆς ἁγιωτάτης 

μεγάλης ἐκκλησίας, οὐ μόνον δὲ πρεσβύτερος * 

ἀλλὰ καὶ σύγκελλος 2 καὶ σκευοφύλαξ' τοσοῦτον 

ἐτιμᾶτο παρά τε τῷ βασιλεῖδ καὶ τῷ πατριάρχῃ καὶ 

τῇ συγκλήτῳ καὶ τῇ συνόδῳ πάσῃ. Ἦν γὰρ συνε- 

τὸς καὶ γνωστικὸς ὁ καὶ ἐλεήμων καὶ συμπαθὴς καὶ 

πάντα τὰ τῷ Θεῷ ἀρέσκοντα ἐν ἑαυτῷ περιφέ- 

ρων. Διὰ ταῦτα τοῦ πατριάρχου Κωνσταντίνου ὅ 

τελευτήσαντος, ψήφῳ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς 

συγκλήτου καὶ τῶν ἐπισκόπων καὶ τοῦ λαοῦ 

παντὸς 5 προχειρίζεται πατριάρχης 7 Κωῳνσταντι- 

γουπόλεως. Καὶ καλῶς ποιμάνας τὸ ποίμνιον 

αὐτοῦ καὶ κυβερνήσας τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν 

ὀρθοδόξως ἔτη δύο καὶ μῆνας τρεῖς, πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. 

AYTQ KH' 

τοῦ βασιλέως ἐκ τοῦ κατὰ τῶν Αἰθιόπων ὑποστρέ- 

ψαντος πολέμου μετὰ νίκης καὶ βουλομένου ἐπινί- 

B. — ! βασιλευόντων S, — 3 καὶ Sa. — * τινὰ add. Sa. — ὁ ἀναπαυσαμένων Sa. *Bio S, Sa. — ὃ πρὸς Sa. 

τ ἀλφίτων Sa. — 9 κατεσκευασμένον Sa. — 9 πόνων Sa. — 19 μόχθων Sa. — 1! ἔργοις 88. — 1? (kai τὸν - ζωῆς) καὶ τὸν 

oe' τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ Sa. 

Δαβίδ. --- 3. — Cd : Κυριακῇ μετὰ τὴν Χριστοῦ γέννησιν... Ἰωσὴφ... Ἰακώβου... Δαβίδ. — M : 1. — 

Περὶ τῆς εἰς Αἴγυπτον φυτῆς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. --- Μνήμη τῆς ἐν τῇ ἁγίᾳ σορῷ ἀποθέσεως τῆς 45 

τιμίας ἐσθῆτος τῆς ὑπὲραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις. --- 8.4.5. — ἅν :1: ἣ 

σύναξις τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἤτοι τὰ ἐπιλόχια. — ΤΙερὶ τῆς εἰς Αἴγυπτον φυτῆς..--- 

Τῆς τιμίας ἐσθῆτος. --- 3. 4. 6. — Mb: 1 (τὰ ἐπιλόχια). --- Ἡ εἰς Αἴγυπτον φυτή. --- 8. 4. 5. — Mr: 

1. — Tiepi τῆς εἰς Αἴγυπτον φυτῆς. — 3. 

SYNAXARIA SELECTA. Ss: Κυριακῇ μετὰ τὴν γέννησιν μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ προφήτου καὶ 50 

βασιλέως Δαβὶδ καὶ Ἰωσὴφ τοῦ χρηματίσαντος κατὰ σάρκα πατρὸς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

καὶ Ἰακώβου -ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου. P:1. Da:1(—Ba)-— Db:i—B: deest. — Ba:1- 

Δαβὶδ τοῦ προφήτου καὶ βασιλέως, Ἰὼ σὴ φ᾽ τοῦ μνηστῆρος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου. 

Ὃ μακάριος Δαβὶδ ὁ προφήτης ὑπῆρχεν ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας υἱὸς Ἰέσσαι" Σαοὺλ τοίνυν βασι- 

λεύοντος ... Des. : καὶ πλήρης ἡμεριῶν τενόμενος ἔτι ζῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ Σολομῶντα καθιστᾷ βασιλέα, 55 

τοῦ λαοῦ καὶ τελευτᾷ ἐν εἰρήνῃ ταφεὶς ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ, βασιλεύσας ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἔτη μ΄. — M : 

1.— Mv:1. — Mb:1. — Mr:1. — Alia alio loco hocce festum reponunt exemplaria, v. c. post 

diem 95 huius mensis. 

17— ! μνήμη Sa. — ? add. ἐπὶ sed del. corr. S. — 3 ἐκαθέρισε Sa. — ὁ λαλοῦντος Sa. — ὃ βλασφημίας Sa. — 9 καταλ- 

λέξαντες S. — ἴ καὶ ἰδόντες τὴν δόξαν Sa. — 5 τοῦ προσώπου Sa. — ? ὡσεὶ π. ἀγγέλου om. Sa. — 19 ἐκεῖνο Sa. — 1 καὶ 

- τίθεται add. Sa. — 1? εὔθυς Sa. — 13 Ἀμελβοῦς Sa. 
9. — τ (τῆς - πρεσβύτερος) om. Sa, — ? σύγγελος S. — ὃ τοῖς βασιλεῦσι Sa. — 5 γνωστικὸς καὶ συνετὸς Sa. — 9 Κων- 

45 -“σταντινουπόλειως Sa. — ὃ παντὸς τοῦ λαοῦ Sa. — * τοῦ θρόνου add. Sa. 
1. — ! καυθέντων Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. 88: 1.3, — 50: 1. 2. — H:1.— Θεοδώρου Σαβαΐτου τοῦ γραπτοῦ 

(Dec. 285). — Τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν τῇ Ῥαϊθοῦ (Ian. 14). ---- P : 1 (ἐν Κωνσταντιαναῖς), --- 

Θεοδώρου Σαββαΐτου καὶ πρεσβυτέρου ἀδελφοῦ μακαρίου Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ. --- Τῶν 

50 ἁγίων πατέρων ἡμῶν ἐν τῇ Ῥαϊθοῦ ἀναιρεθέντων. Da:í. Θεοδώρου. Db:1.—F:1. 

Θεοδώρου. τοῦ γραπτοῦ, --- Fa : 1, — Θεοδώρου τοῦ γραπτοῦ. --- B : 1. — Ba: deest. — Bb: 1.— 

Κωνσταντίνου τοῦ ἐκ Ἰουδαίων (Dec. 265. — L : 1, 0: 1. — Θεοδώρου τοῦ γραπτοῦ. — Kwvorav- 

τίνου τοῦ ἐκ Ἰουδαίων. — Ch : 1. --- Θεοδώρου τοῦ γραπτοῦ. --- Qe : 1. — Θεοδώρου τοῦ γραπτοῦ. -- 

Κωνσταντίνου τοῦ ἐκ Ιουδαίων. Cd : 1. --- Θεοδώρου. M :1. — Θεοδώρου τοῦ τραπτοῦ. — 

ὅδ Mv: 1. — Θεοδώρου τοῦ γραπτοῦ. — Στίχοι ἰαμβικοὶ τραφέντες ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου 

καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Θεοφάνους παρὰ Θεοφίλου βασιλέως ἐν σιδήρῳ πυρωθέντι. ---- 2. — Μαυ- 

ρικίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἑβδομήκοντα μαρτύρων (Febr. 915). — Mb: 1. — Θεοδώρου τοῦ γραπτοῦ, ---- 

2. — Mr : 1, --- Θεοδώρου τοῦ γραπτοῦ. --- Στίχοι ἰαμβικοί. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. — Sb ΓἹ, --- Ἴνδης καὶ Δόμνας (Dec. 805). — H : Θεοδώρου 

60 ἀρχιεπισκόπου Κωγσταντινουπόλεως (Dec. 277). — Στεφάνου (Dec. 97). — Ρ΄: Θεοδώρου. --- 3. — 

Dzc. 97. 

Dzc. 28. 

Dzc. 27. 

Dzc. 28. 



Dzc. 28. 

Dec, 28. 
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xia θῦσαι Toig εἰδώλοις, γράμματα ἐπέμφθησαν 

πανταχοῦ συνελθεῖν ἅπαντας εἰς τὴν προσκύνησιν 

τῶν εἰδώλων. Ὁ δὲ ἅγιος ἐπίσκοπος Ἄνθιμος ἐν 

τῇ ὑπ᾽ αὐτὸν ἐκκλησίᾳ συναθροίσας τὸν τοῦ Χρι- 

στοῦ λαόν, ἦν γὰρ fj ἑορτὴ τῆς Χριστοῦ γεννή- 

σεως, συνεώρταζεν αὐτοῖς καὶ ἐδίδασκεν τὴν 

"Ὁ δὲ ἐπίσκοπος οὐ συγκατεκαύθη, διαφυλα- 

χθεὶς Θεοῦ χάριτι, ἵνα καὶ ἑτέρους ὠφελήσῃ καὶ 

βαπτίσῃ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ γραπτοῦ. Οὗτος ἐγένετο ὅ 

ἀπὸ Συρίας, ἔφυ δὲ παρὰ εὐσεβῶν καὶ χριστιανῶν 

353 MENSIS DECEMBER 354 

αὐτοῦ πρόσωπον διὰ μέλανος xoi βελόνης, καὶ ὡς 

εἷς τῶν κακούργων καὶ φευγόντων δούλων καθυ- 

βρισθείς. Ἐν δὲ τῇ ἐξορίᾳ ἀπελθὼν πολλὰ πάλιν 

ἀγωνισάμενος καὶ πολλοὺς τῶν ὀρθοδόξων στη- 

5 ρίξας, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. Λέγεται δὲ τέροντά 

τινὰ μέγαν ἐπιστάντα τῇ αὐτοῦ ὁ ἐκδημίᾳ πρὸς 

Κύριον ἀγγελικῶν ἐπακούειν δῶν καὶ αὐτὸν ἕνα δ 
τῶν ἀδόντων γενέσθαι. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Στεφάνου 1. 

ἀληθινὴν πίστιν. Μαθὼν δὲ τοῦτο ὁ Μαξιμιανὸς τονέων. Μονάσας δὲ πρότερον ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ 

“προσέταξε κύκλῳ τῆς ἐκκλησίας τεθῆναι φρύγανα ἁγίου Σάβα ] καὶ πολλὰ ἀτωνισάμενος μετὰ τοῦ 

καὶ ἐξαφθῆναι καὶ κατακαῆναι τοὺς χριστιανούς. ἀδελφοῦ αὐτοῦ Θεοφάνους τοῦ ποιητοῦ τῶν 

Ὅπερ γνοὺς ὁ ἐπίσκοπος σπεύσας καὶ βαπτίσας κανόνων, ὕστερον ἦλθεν ἐν Κωνσταντινουπόλει 1τ 

τοὺς κατηχουμένους τὴν θείαν ἱερουργίαν éme- ἐπὶ ὃ Θεοφίλου τοῦ εἰκονομάχου. Καὶ καταναγ- 

πέλεσε: καὶ μετέδωκεν ἅπασι: τῶν ἀχράντων κασθεὶς ἀρνήσασθαι τὴν προσκύνησιν τῶν ἁτίων 

μυστηρίων" καὶ οὕτως ἀναφθέντων τῶν φρυ- εἰκόνων καὶ μὴ πεισθείς, εἰς ἐξορίαν ἐκπέμπεται, 

q&vuv, ἐτελειώθησαν ἅπαντες δισμύριοι ὄντες. πρότερον κατακεντηθεὶς καὶ καταγραφεὶς τὸ τίμιον 

i5 
ἃ, ἅπαντας S. ᾿ m 

2. — τ xai ὁμολοτητοῦ add. Sa. — ? xoi add. Sa. — * τοῦ βασιλέως add. Sa. 

Da :"lvbn xoi Δόμνας, --- Db : 2. — Ἴνδη καὶ Δόμνας. -- ἘΠ: Θεοδώρου. — Μελάνης. s M 

ἐπὶ τῆς βασιλείας "Ovupíou ! γένους mepibóEou xoi ἐπιφανοῦς, καὶ τῆς συγκλήτου πρώτη. ὕτη 

ὅλης τῆς καρδίας τὸν Θεὸν ἐπεπόθησεν, ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων παρθενεύειν αἱρουμένη. ᾿Αλλ οἱ ταύτης » 

τονεῖς βίᾳ xoi πόθῳ ἑλκόμενοι, ἀνδρὶ ταύτην éxbébumay: ἢ xoi ζευχθεῖσα καὶ δύο ἀποτεκοῦ: ὴ 

τέκνα, ἀνέτρεφεν αὐτὰ εὐχαρίστως καὶ εὐσεβῶς πολιτευομένη. Eng δὲ ἐτελεύτησαν οἵ τε συγτενεῖς 

αὐτῆς καὶ τέκνα, αὕτη τε καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἀδείας λαβόμενοι τὴν πόλιν καταλιπόντες MM 

διῆγον, πᾶσαν ἄσκησιν ἐπιδεικνύμενοι xoi ῥακώδη * περιβεβλημένοι ἐνδύματα, Ἡνίκα ὦ t p Pd 

οὗτοι οἱ ἀοίδιμοι τῆς ἰσαγγέλου πολιτείας, ἡ μὲν ὁσία Μελάνη εἴκοσι ὑπάρχων ἐνιαυτῶν, ὁ δὲ ταύτης 5 

ἐν Κυρίῳ πνευματικὸς ἀδελφὸς ᾿Απηλιανὸς ὃ τεσσάρων καὶ εἴκοσι, οὗτοι τοὺς νοσοῦντας Tee 

χόμενοι ἐθεράπευον καὶ τοὺς ἐπιδημοῦντας ξένους ὑπεδέχοντο, καὶ πᾶσι τοῖς, δεομένοις τε μι πτωχοῖς 

τὴν χρείαν ἐπλήρουν, φυλακὰς καὶ ἐξορίας καὶ τὰ μέταλλα περιερχόμενοι. Καὶ ἦν αὐτῶν " im e 

τὸν μακάριον Ἰώβ, παντὶ ἀδυνάτῳ καὶ θλιβομένῳ ἀνεψγμένη. Μετὰ δὲ ταῦτα, προστάϊ εἰ βα Ἰ ἢ 

ταῦτα διαπωλήσαντες τά τε κίνητα καὶ ἀκίνητα, ὑπέρογκα ὄντα καὶ ἀμέτρητα ὡσεὶ μυριάδων χρυσίου M ; » 

ἐκτὸς. τῶν κτημάτων τῆς ὁσίας τῶν διεσκορπισμένων re πόλεσι καὶ χώραις τῆς δύσεως, ἀλλὰ n ἡ 

Μεσοποταμίᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ Παλαιστίνῃ ὁ καὶ τοῖς μέρεσι τῆς Αἰτύπτου, καὶ μοναστήρια τὰ μὲν ἐκ με 

λίων ἀνετείροντες, τὰ δὲ ἀνοικοδομοῦντες καὶ ἐκκλησίας ὡσαύτως, — μετὰ ταῦτα aen " 

αὐτῆς τὸ σῶμα fj, ἁγία καὶ δουλατυτεῖν. Καὶ διὰ δύο ἡμερῶν μετελάμβανε τροφῆς χωρὶς ἐ aov, εἰ τ 

διὰ πέντε. σαββάτῳ xai κυριακῇ μόνον ἤσθιεν ἄρτον. "Eypagpe δὲ εὐφυῶς πάνυ καὶ ἀπταίστως x 

σωματῴοις χάρτεσιν᾽ τεταγμένον δὲ ἦν αὐτῇ, πόσον ὀφείλει γράφεσθαι. καὶ πόσον MM 

ἀνεπαύετο γὰρ δύο μόνας ὥρας. Tlógwv δὲ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, πόσοις δούλοις ϑεοῦ ἐπήρκεσε καὶ 

πτωχοῖς, πόσους ? καὶ Σαμαρείτας καὶ αἱρετικοὺς καὶ ἕλληνας χρήμασι καὶ παραινέσεσι τῷ ΑΝ ἣν 

νεγκεν, ἸΤοιήσαντες δὲ ἐν ᾿Αφρικῇ ἔτη ζ' καὶ ἀποθέμενοι πάντα τὸν φόρτον τοῦ πλούτου, ἔφ 1 ᾿ δὴ 

"Ἀλεξάνδρειαν, ἔπειτα τὰ Ἱεροσόλυμα“ ἐκεῖθεν πάλιν κατέλαβον τὴν Αἴγυπτον. Καὶ προσκυνήσαντ s οὺς ) 

ἐκεῖσε ἁγίους καὶ ἐκκλησίας, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν. ἁγίαν πόλιν᾽ αὐτὴ δὲ ἐηλείσασα ἑαυτὴν & i 

κελλίῳ ἐν σάκκῳ xai σποδῷ καθεζομένη ηὔχετο, μηδενὶ προσομιλοῦσα εἰ μὴ Ταύλῃ τῇ ταύτης μητρὶ καὶ 

τῷ" αὐτῆς πνευματικῷ ἀδελφῷ, καὶ τοῦτο * δι᾽ ἡμερῶν ε΄. Ὕστερον δὲ φκοδόμησεν ἑαυτῇ MP 

συνατατοῦσα παρθένους ἐνενήκοντα, πᾶσαν χρείαν αὐταῖς ἀποπληροῦσα καὶ κανόνας ρας n ae 

τὰρ αὐταῖς ὁ μὲν νυκτερινὸς κανὼν ἀπὸ μεσονυκτίου μέχρις ἀνατολῆς ἡλίου σὺν καὶ τῇ α ὥρᾳ 

ὕτως ἔψαλλον τὴν μὲν τ΄ ὥραν τῆς ἡμέρας € ᾿ ἦ Τοὺς 

ἀποστόλους. uve δὲ ὅτι ἐν αὐτῇ ὁ πατριάρχης ᾿Αβραὰμ κατηξιώθη τὸν Κύριον ὑποδέξασθαι, τὴν δ 

θ᾽ διὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἁγίων ἀποστόλων. Ἐν αὐτῇ τὰρ Πέτρος καὶ Ἰωάννης ἀνοβείνοντες ἐς τὲ 

ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν θ΄ τὸν χωλὸν ἐθεράπευσαν᾽ ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος e 

περὶ τρίτην καὶ ς΄ καὶ θ΄ καὶ ἑνδεκάτην ὥραν μισθώσασθαι ἐργώτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ, ὡς 

τὸ εὐαττέλιον. Διὸ καὶ τὰ ἑσπερινὰ μετὰ πάσης * σπουδῆς καὶ προθυμίας ὀφείλομεν, Ἐν tene adi d 

καλῶς προκοπτούσης τῆς ὁσίας Μελάνης, ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ ἣ ταύτης BUM D à Σρόνος 

πνευματικὸς αὐτῆς ἀδελφός καὶ μετὰ χρόνους ὀκτὼ κατασχεθεῖσα ὑπὸ τῆς τοῦ τ ευροῦ M e 

σφόδρα ἠρρώστησε. Kai προσκαλεσαμένη τὸν ᾿Ἐλευθεροπόλεως ἐπίσκοπον καὶ δεξαμένη M υχάτην 

τὴν θεῖαν κοινωνίαν᾽ καὶ συνταξαμένη ταῖς ἀδελφαῖς καὶ τοῖς ἑπομένοις τῷ ἐπισκόπῳ "A s us 

ταύτην ἀφῆκε φωνὴν πρὸς αὐτούς᾽ « Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτως καὶ ἐγένετο », καὶ M é δὲ Ῥ PM 

τὴν τιμίαν αὐτῆς ψυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος (Dec. 317). — Fa : Θεοδώρου. — Με M ac πυρὰς 

Θεοδώρου. --- Ἴνδη καὶ Δόμνας. — 1. — ἼἌθλησις τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου καὶ τῶν . il t 

ὑπολειφθέντων ἁτίων μαρτύρων. — Ba: deest. — Bb : 2. — Θεοδώρου. — Ivbn xoi ép e. . 

? 'Qvopiou F. — 5 ρακκώδη F. — 3 F, (ege Πινιανός, — * ΤΤαλεστήνη F. — 5 πόσου F. — ὃ ἐκκλήσασα F. — ὦ τότε F. " 

ἡ πάσῃ F. — " τοῦτοι F. 

χοντες, ὅτι καὶ ἐν αὐτῇ κατῆλθεν ὁ παράκλητος ἐπὶ τοὺς 45 

Ἐν τούτοις" πᾶσι 50. 

MHNI T9 AYTQ Κθ'. 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων νηπίων τῶν ἐν Βηθλεὲμ βαλὼν ταῖς καθημεριναῖς αὐτοῦ προκοπαῖς, μετὰ 
ἀναιρεθέντων ὑπὸ Ἡρῴδου, ὧν ὁ ἀριθμὸς χιλιάδες τὴν κοίμησιν ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ἰωάννου 8 τοῦ 

᾿ δεκατέσσαρες. μετ᾽ ἐκεῖνον χρηματίσαντος ἡγουμένου τῆς μονῆς 
10 2. Καὶ μνήμη πάντων τῶν χριστιανῶν ἀδελφῶν καθίσταται ἀρχηγός. ἸΤολλῶν δὲ θαυμάτων τῇ τοῦ 

ἡμῶν τῶν ἐν λιμῷ καὶ δίψει καὶ κρύει τελειωθέν- Χριστοῦ χάριτι ἐπιδειξάμενος δύναμιν, ἐν αὐτῇ τῇ 
τῶν. Τελεῖται δὲ ἡ τοιαύτη σύναξις ἐν τοῖς Χαλκο- μονῇ ἐν εἰρήνῃ κοιμηθεὶς ἀνεπαύσατο. . 
πρατείοις, eic τὸν ναὸν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ?, 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς 
ἔνθα ἡ ἁτία σορός. ἡμῶν: Θεοδώρας τῆς ἀπὸ Καισαρίδος. Αὕτη 

15 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἤσκησεν 3 ἐν τῇ μονῇ τῆς ἁγίας Ἄννης τῇ λεγο- 
ἡμῶν Μαρκέλλου μονῆς τῶν ᾿Ακοιμήτων. Οὗτος μένῃ Ῥιτγίδιον 8: ὑπῆρχε δὲ ἐπὶ τῆς βασιλείας 
ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν" Μάρκελλος ὑπῆρχεν ἐκ Λέοντος, πατρὸς Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, 
πόλεως Ἀπαμείας τῆς δευτέρας Συρίας, ἐξ ἐνδόξου γένους οὖσα λαμπροῦ καὶ ἐπισήμου, πατρὸς μὲν 
γένους καὶ περιφανοῦς" ὅθεν καὶ πᾶσαν τὴν ἐν ὀνόματι Θεοφίλου πατρικίου τὴν ἀξίαν, μητρὸς δὲ 

30 λόγοις παίδευσιν διῆλθε. Καὶ ταύτην παριδὼν Θεοδώρας. Αὕτη ἡ Θεοδώρα ἐν πολλοῖς“ ἔτεσι τὴν 
κατέλιπε τὰ οἰκεῖα καὶ παραγίνεται εἰς Ἔφεσον, στείρωσιν ἀποδυρομένη καὶ τὸν Θεὸν ἱκετεύουσα 
καὶ ξενίζεται παρά τισιν εὐλαβέσι. Καὶ ἔν τινι τῶν καὶ τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, δέχεται τὴν χάριν 
ἐκεῖσε μοναστηρίων' εἰσελθὼν καὶ ἀσκήσας καλῶς, σὐρανόθεν, ταύτην κομισάσης τῆς τιμίας "Ἄννης 
παραγίνεται 2 πρὸς τὸν ὅσιον ᾿Αλέξανδρον ὄντα ἐν τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου, Τεχθεῖσα τοιταροῦν fi 

25 τῇ μονῇ τῶν ᾿Ακοιμήτων, μαθὼν περὶ τῆς ἐνθέαυ νεᾶνις καὶ εἰς μέτρον ἡλικίας φθάσασα, προσάγε- 
καὶ ὑψηλῆς αὐτοῦ πολιτείας" καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ ται τῷ ναῷ τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ τῷ μοναστηρίῳ 
μονῇ τὴν διαγωγὴν ποιησάμενος καὶ πάντας ὑπερ- εἰσδέχεται ὡς θεῖον ἀνάθημα. Θεοσεβωῶς δὲ ῥυθμι- 

— * αὐτὴ Sa. — 5 αὐτῶν ἕνα S, αὐτὸν ἕνη Sa. 
8. — ! τοῦ Σαβαΐτου καὶ ποιητοῦ τῶν κανόνων add. Sa. 

80 — 9. — ! Sa, αὐτῶν S. — 5 (εἰς - Θεοτόκου; om. Sa. 
8. — ! καὶ ἀρχιμανδρίτης add. Sa. — ? ἀπέρχεται Sa, — ἃ Ἰακώβου S, Ἰωάννου Sa, ef. Vitae S. Marcelli c. XI, P. G., 

t. CXVI, p. 716. 
4. — ! μητρὸς ἡμῶν om. Sa. ? οἴκησεν Sa. — 3 Ρηγίδιον S. — ὁ πολοῖς S. 

Τῶν ἁγίων τῶν ὑπολειφθέντων κτλ. --- L:1.— 0: Εὐαρέστου (Dec. 365). —— Τῶν ἁγίων πατέρων 
35 τῶν ἐν Ῥαϊθοῦ τελειωθέντων (Tan. 14), — Θεοδώρου. — Ἴνδη καὶ Δόμνας. -- 1. --- Τῶν ἁγίων τῶν 

ἀπὸ τῆς συγκλήτου καὶ τῶν ἔξω τῆς πυρᾶς τελειωθέντων. — (b : Τῶν ἐν Ῥαϊθοῦ. --- Θεοδώρου. — 
Τῶν ἁτίων μαρτύρων τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου κτλ. — Qe: Ebapécrov. — Τῶν ἐν "Poio0. — Θεοδώρου 
ἀρχιεπισκόπου K. — "Ivón καὶ Δόμνας. --- Τῶν ἁγίων ... ἀπὸ τῆς συγκλήτου κτλ. — Cd : Τῶν ἐν τῇ 
Ῥαϊθῷ. --- Θεοδώρου. --- Ἴνδη καὶ Δόμνας. — 1. — Τῶν ἁγίων .., τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου κτλ. --- M : 1. — 

40 Τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου ἔξω διὰ τῆς πυρᾶς ἀπολειφθέντων. — Ἴνδης. --- Γοργόνιος καὶ Πέτρος ἐν τῇ 
θαλάσσῃ τ. --- Ζήνων ξ. . — Μαρδόνιος m. v. — Θεόφιλος ó διάκονος λιθοβοληθεὶς r. — Μυγδόνιος 
βόθρῳ ἐγχωσθεὶς v. — Γλυκέριος T. τ, — Δόμνα (Dec. 805). — 2. — Νικάνωρ ὃ ᾿ἀπόστολος ἐν 
εἰρήνῃ v. — Mv:1.— Τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου ἔξω διὰ τῆς πυρᾶς xrÀ. — Ἴνδης. — Γοργόνιος καὶ 
Tiérpoc. — Ζήνων. Μαρδόνιος. — Δωρόθεος ὁ πρεπόσιτος ξ. τ. --- Θεόφιλος. --- Μυγδόνιος. --- 

45 Γλυκέριος. --- Δόμνας. -- Νικάνορος ἀπόστολος. -- Mb : 1. — Ἴνδη “καὶ Δόμνας. --- Τῶν ἀπὸ τῆς 
συγκλήτου κτλ. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. 56: 1. 9, 8. ἃ. —$Sb:1.— H:1 (σύναξις ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις). --- 
39.—P:18.2.— Da:1.9.8.—Db:12.8. —F:1.2.3.15.6 — Fa:1.2.3.4.5.6.— B:1. 
8, — Ba: deest, — Bb :1.3, — Εὐαρέστου (Dec. 265). — Δαβὶδ τοῦ βασιλέως τῇ κυριακῇ μετὰ τὴν 

50 Χριστοῦ γέννησιν. --- L:1.— αἱ 1. 9, 8, — ΟἹ: 1. 3. Ce:1.2.3. —Cd:1.9.3. —M:1.9.3, — 
Θαδδαίου. τοῦ ὁμολογητοῦ, Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Θαδδαῖος ἀπόδουλος 1 γέγονε Θεοδώρου, 
τοῦ τὴν μονὴν τῶν Στουδίου ἐκ βασιλικῆς ἐξουσίας λαβόντος καὶ κοινόβιον ποιήσαντος. Kal? κείρας 
καὶ οὗτος τὴν κόμην τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ἐν τῇ αὐτῇ μονῇ γέγονε μοναχός. Καὶ πολιτείαν κτησάμενος 
θεάρεστον, ἠγαπήθη παρὰ πάντων" νηστείαν γὰρ καὶ ἀγρυπνίαν εἶχε πολλήν, γλώσσης ἐγκράτειαν, 

55 προσοχὴν τῶν θείων λογίων s, χαμευνίαν καὶ ὑπακοὴν ὑπερβάλλουσαν, μηδὲν ἄλλο ἔχων ἐξ δ΄ ὧν περιε- 
βέβλητο. Τῶν 5 δυσσεβῶν τότε εἰκονομάχων, Μιχαήλ φημι τοῦ Τραυλοῦ καὶ Θεοφίλου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, 
κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ κρατούντων, πάντας τοὺς εὐσεβεῖς ἐπισκόπους καὶ ἡγουμένους oüc μὲν 
ἀπέκλειον, οὺς δὲ ἐξώριζον. "Ev οἷς ἦν καὶ ὁ μέγας ἀγωνιστὴς Θεόδωρος ὁ τούτου γεγονὼς δεσπότης 

᾿ ἀπελεύθερος Mv. — 3 om. Mv, — 5 δὲ add. Mv, — 9 λότων Mv, — 5 πλὴν Mv. — 6 δὲ add. Mv. 
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ζομένη παρὰ τῆς προεστώσης, ἐκδιδάσκεται τὰ 

ἱερὰ γράμματα, Τῆς δὲ τιμίας παιδὸς καλῶς πολι- 

τευομένης, οὐκ ἤνετκεν ὁ πονηρὸς δαίμων ὁρᾶν 

ἑαυτὸν ὑπὸ ταύτης πατούμενον, ἀλλ᾽ ἐξήγειρε 

τὸν θεομάχον Λέοντα τὸν βασιλέα ἀγαγέσθαι ταύ- 

τὴν γυναῖκα Χριστοφόρῳ τῷ τούτου υἱῷ, ὃν 

καίσαρα ἀνητόρευσε: καὶ βίᾳ καὶ τυραννίδι ταύτην 

ἀποσπάσας τῆς μονῆς, καταλαβεῖν τὴν Κωνσταν- 

τινούπολιν αὐτὴν ὅ “κατηνάγκασεν, ᾿Αχθείσης δὲ 

αὐτῆς, τὰ τοῦ γάμου οἴσια ἐπ᾽ αὐτῇ τελοῦνται ὁ 

καὶ παστὰς πήγνυται. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ἐκείνου σκοπὸς 

τοιοῦτος. 'O δὲ Θεὸς ὁ τὸν Αἰγύπτιον πάλαϊ 

δειματώσας λυττῶντα ἴ κατὰ Σάρρας ὃ καὶ τὸν 

Τιριδάτην ὃ ὑπὸ τῆς ιψιμίας καταγωνισάμενος, 

αὐτὸς καὶ ταύτην διασώζει ἀμόλυντον ἐκ τῆς 

συναφείας καὶ κοινωνίας !? τοῦ μνηστῆρος. Tfapo- 

δόξως τὰρ τῶν Σκυθῶν ἐπιστρατευσαμένων ἐν τῇ 

ἑσπέρᾳ, ἐν τάχει ἀποστέλλεται ὁ veóvuugocH τοῖς 

βαρβάροις ἀντιπαραταξόμενος 12. ὃς κατὰ τὴν 

πρώτην προσβολὴν τῷ θανάτῳ παραπέμπεται. 

Τότε πληροφορίαν λαβοῦσα fj ἀκήρατος ? ἀμνὰς 

Θεοδώρα καὶ λαθοῦσα πάντας, χρυσίον καὶ ἀρτύ- 

piov καὶ μαργαρίτας καὶ ἱματισμὸν λαβοῦδα πολυ- 

TEM) καὶ ἐν πλοίῳ εἰσελθοῦσα, πρὸς τὴν μονὴν 

ἐπανῆλθε χαίρουσα καὶ εὐχαριστοῦσα τῷ τῶν 

ὅλων Θεῷ. Ὡς δὲ ἐγνώσθη τὰ κατ᾽ αὐτήν, ἐλθὼν ὁ 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος ᾿Ανυσίας 

ὁρμωμένης ἐκ πόλεως Θεσσαλονίκης. Αὕτη ὑπῆρ- 

χεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ, γεννήτορας 

ἔχουσα εὐσεβεῖς 1 καὶ πιστοὺς καὶ περιουσίαν 

— 8 om. Sa. — ὃ τελεῖται Sa. — " λυσσῶντα Sa, — 9 Σάρας S. — 

11 νυμφίος 88. — 13 ἀντιπαραταξάμενος 88. — '* κήρατος 58. - 

1ὸ ὀστέων Sa. — 1 οὐγγία Sa. — 15 ἢ Sa, — 18. Sa, τρίχινον 

add. Sa. 
5, — 1 τοῦ ὁσίου Sa, ad. d. Dec, 31. 

77. — 1 τοῦ ναοῦ add, Sa, ibid. — ? τοῦ Χριστοῦ add. Sa. 

1. — ἢ εὐσεβοῦς S. — ? διὰ βίου Sa. 

καὶ ἡγούμενος, Σὺν τούτῳ ἴ ποτὲ ἀνελθὼν ἐν τῷ 

δεύτερος υἱὸς τοῦ θηριωνύμου καὶ εὑρὼν αὐτὴν 

κεκαρμένην καὶ ῥακώδη ἱματισμὸν ἠμφιεσμένην, 

Θεοῦ προνοίας 14 συνεργησάσης, ἀφῆκεν αὐτήν. 

Αὕτη δὲ τελείας λαβομένη ἐλευθερίας, ἐπὶ τοσοῦ- 

τον D τὴν σάρκα κατεδάμασεν, ὥστε τὰς τῶν 

ὀστῶν 15 αὐτῆς ἁρμονίας καθορᾶσθαι. Τροφὴ γὰρ 

ἦν αὐτῇ ἄρτος οὐγκία 17 μία, καὶ οὗτος διὰ δύο 

καὶ 15. τριῶν ἡμερῶν καὶ οὐδὲν ἕτερον" τὸ δὲ 

ἔνδυμα εἶχεν ἕν καὶ | τοῦτο τρίχινον. Ἡ δὲ 

στρωμνὴ αὐτῆς ἄνωθεν μὲν τριχίνῳ !? páxer περι- 

κεκάλυπτο, κάτω 39 δὲ λίθοι ὑπεστρωμένοι ὑπῆρ- 

χον᾽ καὶ οὕτως τὸν τῆς ἀγρυπνίας ?1 ὕπνον ἐξετέ- 

λει’ πολλάκις καὶ διὰ πάσης νυκτὸς ἣν ἀγρυπνοῦσα. 

Οὐ τούτοις δὲ μόνοις ἠρκέσθη τοῖς παλαίσμασιν, 

ἀλλὰ καὶ σιδήροις τὴν σάρκα καθηλώσασα, οὕτως “5 

τὰ μέλη κατεδαπάνησεν, ὥστε καὶ πνοὴν δυσώδη 

ἐξ αὐτῶν ἀποδίδοσθαι. Οὕτως ἐπὶ πλείστοις ἔτεσι 

παντοίων ἀρετῶν ἰδέαις διαπρέψασα, πρὸς τὴν 

ἀγήρω καὶ μακαρίαν ζιυιὴν μετατίθεται. 

5. Τῇ οὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁτίοις ! πατρὸς 

ἡμῶν Γεωργίου ἐπισκόπου Νικομηδείας τοῦ 

ποιητοῦ τῶν κανόνων. 

8. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Acovríou 

ἀρχιμανδρίτου. 

v. Καὶ τὰ ἐγκαίνια! τῶν ἁγίων p? μαρτύρων, 

πλησίον τοῦ Χαλκοῦ Τετραπύλου. 

AYTQ A'. 

ποχκὴν κεκτημένους. "Qv τελευτησάντων, αὕτη 

κατὰ μόνας ἣν διαβιοῦσα" καὶ πράξεως εὐαρεσ- 

τοῦσα Θεῷ. Ἣν ἀπερχομένην κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὴν 

ἐκκλησίαν στρατιώτης τις τοῖς εἰδώλοις προσκείμε- 

5 Τηριδάτην S. — 15 κοινωνίας καὶ συναφείας Sa. — 

προνοία S. — 1 τοῖς τῆς ἀσκήσεως πόνοις add. Sa. — 
— 38 αὐτῆς 

S, — 39 κάτωθεν Sa. — ?! πικρότατον add. Sa. 

παλατίῳ ὁ θεοφόρος οὗτος Θαδδαῖος, ζήλῳ θείῳ 

πυρωθεὶς ἤλεγξε τὸν δυσσεβῆ ἐκεῖνον βασιλέα ἐνώπιον πάσης τῆς συγκλήτου, Ὃ δὲ ἐκέλευσε τὴν τοῦ 

Σωτῆρος ἡμῶν εἰκόνα ἐνεχθῆναι καὶ τεθῆναι ἐν τῇ γῇ, τὸν δὲ ἅγιον τοῦτον ἄνδρα ἐπιστῆναι ἄνωθεν τῆς 

ἁγίας εἰκόνος, καὶ μὴ βουλόμενον, κατεχόμενον ὑπό τινων ἰσχυρῶν ἀνδρῶν. ἀσφαλῶς πρὸς τὸ μὴ 

μεταστῆναι 9* «ἴδε, φησὶν ὁ τύραννος, τὴν τοῦ Χριστοῦ σου εἰκόνα κατεπάτησας λοιπὸν συγκατάθου 

» καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς.» Ὁ δὲ ἐν ὀληθείᾳ πεφωτισμένος τὴν ψυχήν, ἀπεκρίνατο πρὸς αὐτόν’ « Ἐγώ, 

» δυσσεβέστατε καὶ πάσης ἀκαθαρσίας πεπληρωμένε τύραννε, οὐκ ἐξ ἰδίας γνώμης τοῦτο πεποίηκα, 

» μὴ γένοιτο“ ἀλλὰ τῆς σῆς τοῦτο πανουρτίας καὶ ἀδίκου κρίσεως. Ἰπροσκυνῷ δὲ μᾶλλον ἐγὼ τῇ ἁγίᾳ 

» εἰκόνι τοῦ Χριστοῦ ? καὶ Θεοῦ μου, καὶ κατασπάζομαι αὐτὴν καὶ ὑπὲρ αὐτῆς προθύμως ἀποθανεῖν 

» αἱροῦμαι.» Τοῦτοις τοῖς λόγοις ὁ ἀλιτήριος αἰσχυνθεὶς ὡς ὑπὸ ἀγροίκου καὶ σκυθογενοῦς καὶ 

παντελῶς ἰδιώτου ὑβρισθείς, ἐκέλευσεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ τῷ ἐδάφει ῥιφῆναι καὶ ἀνηλεῶς τύπτεσθαι. 

Καὶ τοσοῦτον αὐτὸν τοῖς ῥοπάλοις ἔτυψαν, ἄχρις ἂν καὶ ἤλπιζον ἀναπνεῖν. Εἶτα νομίσαντες τεθνάναι, 

ἔσυραν 15 ἐκ τῶν ποδῶν ἔξω). Ὃν 11 καί τινες τῶν παρεστώτων δήσαντες εἵλκυσαν ὡς θνησιμαῖόν τι καὶ 

ἀκάθαρτον διὰ πάσης τῆς λευφόρου᾽ καὶ ῥίψαντες αὐτὸν πλησίον ? τῆς πηγῆς, ὑπέστρεψαν ἀπολουσά- 

μενοι, Ὁ δὲ μακάριος Θαδδοῖος εὐχαρίστως πάντα καὶ γενναίως ὑπενεγκὼν τρεῖς ἐπιβιοὺς ἡμέρας 

ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. --- Mv : 1. 3, 8. — Θαδδαίου τοῦ ὁμολοτητοῦ. --- Mb : 1. 2. 8, — Θαδδαίου. — 

5. 7. — Mr : 1.8. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2. — Sb: 1. — Θεοδώρας (Dee. 99), — Μελάνης (Dec. 317). 

Ἡ : 1. — Ἐγκαίνια τῶν ἁγίων μ’ μαρτύρων (Dec. 297). — Λέοντος τοῦ ἀρχιμανδρίτου (Dec. 395), --- 

P:1.— λεοντίου ἀρχιμανδρίτου (Dec. 205). — Τὰ ἐγκαίνια τῶν ἁγίων u' (Dec. 29*). -- Da: 1. — 

— τ οὖν add. Mv. --- 8 καὶ add. Mv. — ? Κυρίου My. — ?? ἔσυρον My. — !? Mv, οὖς M. — ἢ τοῦ τείχους πρὸς τὸ μέρος 

adi. Mv. 

f. 129. 

£. 190". 
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vog καὶ διὰ ματαιότητα θεοὺς rà ἄψυχα ἡγούμενος 

ξόανα, κατέσχεν ἀνθέλκων αὐτὴν ἐπὶ τοὺς βωμοὺς 

καὶ προτρεπόμενος μᾶλλον σπονδὰς τοῖς δαιμονίοις 

προσένεγκέϊν, Τῆς δὲ τὸν Χριστὸν ὁμολοτησάσης, 

ὃ στρατιώτης θυμοῦ πληρωνθείς, — καὶ τὰρ εἰς 

-τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἡ ἁγία ἐνέπτυσε, --- κατὰ τῆς 

πλευρὰς αὐτῆς ἐλαύνει τὸ ξίφος" καὶ οὕτως τὸ 

μακάριον τέλος f] ἀοίδιμος μάρτυς ἐδέξατο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος ὁ 

Δόμνας. Αὕτη " ὑπῆρχεν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ 

βασιλέως, ἐκ πόλεως Νικομηδείας ?, ἱέρεια τυγχά- 

νουσα τοῦ δωδεκαθέου τοῦ ὁ ἐν τῷ παλατίῳ. 

Ἐντυχοῦσα δὲ ταῖς τῶν ἁγίων ἀποστόλων πράξε- 

σιν καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς τοῦ ἁγίου ἸΤαύλου, καὶ 

παρ᾽ αὐτῶν τὴν ψυχὴν φωτισθεῖσα καὶ τὴν ἀληθῆ 

πίστιν μαθοῦσᾷ;; πιστεύει τῷ Χριστῷ καὶ βαπτίζε- 

ται πάρὰ. Κυρίχλου ἐπισκόπου Νικομηδείας ἅμα 

"|ybn τῷ εὐνούχῳ καὶ πλείστοις ἑτέροις 5, οὖσα 

ἤδη δωδεκαέτης. Εἶτα ᾿“μεθίσταται τοῦ βίου ὁ ἐπί- 

'Gkomog Κύριλλος καὶ ψήφῳ θείᾳ προβάλλεται 5 

Ἄνθιμος. | Ἢ δὲ ἁτία Δόμνα εἰς τὴν ἐπιμέλειαν 

τῶν πτωχῶν καὶ τὴν τῶν πενήτων χορηγίαν 

καταστήσασα ἑαυτήν, πάντα τὰ ἐκ τῶν βασιλικῶν 

φιλοτιμιῶν διδόμενα αὐτῇ καὶ τῷ μακαρίῳ Ἴνδῃ 

ἐπεδίδου πτωχοῖς 1- ἐπεδαψιλεύσατο δὲ τὴν τοιαύ- 

τὴν ἐπίδοσιν, τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν κατὰ τῶν 

Αἰθιόπων στρατείαν ὁρμήσαντος. Τότε τὰρ οὐ 

μόνον τὰ πρὸς τροφὴν αὐτοῖς διδόμενα ἀλλὰ καὶ 

τὰς πολυτιμήτους 8 ἐσθῆτας καὶ τὸν περικείμενον 

αὐτοῖς " χρυσὸν ἀπεμπολοῦντες διένεμον τοῖς 

πτωχοῖς. Διαβάλλονται οὖν τῷ ἀρχιευνούχῳ καὶ 

παρ᾽ αὐτοῦ ἐν φυλακῇ τίθενται, ἔνθα δι᾿ ἀγγέλου 

ἐπιστασίας ἐχορητεῖτο αὐτοῖς ἡ τροφή. Συνετὴ δὲ 

οὖσα fj μακαρία Δόμνα καὶ τὸν τρόπον τῆς ἀλλοιώ- 

σεως ἐννοήσασα τοῦ Δαβίδ, καθ᾽ ὃν ἀφείθη ἐν 

μέσῳ τῶν πολεμίων ἀποληφθείς, δαιμονᾶν προσ- 

ποῖειται καὶ μαίνεσθαι" διά τοι τοῦτο αὐτή τε καὶ ὅ 

Ἴδης παρὰ τοῦ 19 ἀρχιευνούχου τῷ τῶν χριστια- 

γῶν πέμπονται ἐπισκόπῳ, ὡς δυναμένῳ τῆς 

μανίας ἀπαλλάξαι αὐτήν. Καὶ ἦν λοιπὸν ἡ μακαρία 

ἐν πνευματικῇ ἡδονῇ μετὰ τῶν χριστιανῶν συν- 

διάγτουσα. Τοῦ δὲ Μαξιμιανοῦ τροπωσαμένου τὸν 

πόλεμον καὶ 1: τὰ βασίλεια καταλαβόντος 12 καὶ 

ἐπινίκια θύειν τοῖς θεοῖς 13 βουλομένου, ἐζητεῖτο fj 

— 3 καὶ [ilii]]| θεοὺς Sa. 

᾿παρθένος Δόμνα καὶ οὐχ εὑρίς kero. ΤΤυθόμενος δὲ 

τὰ περὶ αὐτὴν '* ὁ βασιλεύς, αὐτόν τε τὸν εὐνοῦ- 

χον 15 ἀναιρεῖ καὶ κατὰ τῶν ἀσκητηρίων, ἐν οἷς 

παρθένοι σεμναὶ διῆγον τὸν Χριστὸν ὁμολογοῦσαι 

Θεόν, κινεῖ διωγμόν ἔνθα πολλαὶ συλληφθεῖσαι 

τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἐκομίσαντο. Καὶ 

Γλυκέριος ὃ πρῶτος πρεσβύτερος ἴδ τῆς ἐκκλη- 

σίας διελέγξας 17 τὸν βασιλέα, ὡς ἐπὶ ματαίοις 

ἐλπίζει τοῖς εἰδώλοις καὶ θεοὺς ἡγεῖται τὰ ἄψυχα 18, 

βουνεύροις καταξανθεὶς καὶ ξύλῳ προσηλωθεὶς 

διὰ πυρὸς τελειοῦται. Καὶ πολλοὶ τῶν τῆς συγκλή- 

Tov διαβληθέντες, τὸν διὰ Χριστὸν ὑπέστησαν 

θάνατον. Τῆς δὲ 19 ἐκκλησίας πληθούσης κατὰ τὴν 

γενέθλιον ἡμέραν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

τοῦ λαοῦ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς οἰκονομίας τὴν ὑπέρλογον 

σάρκωσιν ἑορτάζοντος “Ὁ, πῦρ ἀνήφθη κύκλῳ 

αὐτῆς 51, τοῦ βασιλέως προστάξαντος, ἐπεὶ οὐκ 

ἐπείσθησαν ἐξελθόντες τοῖς εἰδώλοις προσενέγκαι 

θυσίας" καὶ τελειοῦνται διὰ πυρὸς πλῆθος πολύ, 

ὡς εἶναι τὸν ἀριθμὸν δισμυρίους 33, Οἱ δὲ ἀπὸ τῆς 

συγκλήτου, ὁ μὲν στρατιώτης 383 Ζήνων, θλασθεὶς 

τὴν ὄψιν. καὶ τοὺς | ὀδόντας λίθοις, ξίφει τὴν 

κεφαλὴν ἀποτέμνεται' Δωρόθεος δὲ 33 ὁ πραιπό- 

σιτος τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεῖται, Μαρδόνιος πυρὶ 

φλέγεται, Μυγδόνιος ἐμβάλλεται βόθρῳ, Γοργό- 

viog καὶ Ἴνδης καὶ TTérpoc λίθοις προσδεθέντες 

τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης ἀκοντίζονται καὶ 35 Ocó- 

φιλος ὁ διάκονος τὴν γλῶτταν ἐκτέμνεται καὶ ἐν 

τῷ πεδίῳ λιθοβολεῖται. Ἡ δὲ "μακαρία Δόμνα 

ἀνδρικὴν ὑποδῦσα στολὴν καὶ ἀπὸ τοῦ σπηλαίου, 

ἐν d) ἐκέκρυπτο, κατελθοῦσα, τῶν ἀθλησάντων 35 

ἀναλαβομένη 3 τὰ σώματα καὶ πλοίῳ ἐνθεῖσα, ἐν 

ἐπιτηδείῳ τόπῳ ταῦτα. ἐκόμισεν ἔξω τῆς πόλεως. 

Διαβληθεῖσα δὲ προστάξει τοῦ βασιλέως τὴν 

κεφαλὴν ἀποτέμνεται καὶ πυρὶ τεφροῦται τὸ σῶμα" 

ἔνθα καὶ ὁ ἅτιος Ἄνθιμος ὁ ἐπίσκοπος συλ- 

ληφθεὶς τύπτεται σφοδρῶς καὶ σούβλαις πεπυρω- 

μέναις διαπερονᾶται τοὺς ἀστραγάλους, καὶ ἐπὶ 

ὀστράκου ἁπλοῦται καὶ ῥάβδοις 35 συντρίβεται καὶ 

κρηπῖδας χαλκᾶς πεπυρωμένας ὑποδύεται καὶ ἐπὶ 

τροχοῦ κατατείνεται καὶ λαμπάσι πυρὸς ὑποκαίε- 

ται. Ἐξ ὧν τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι ῥυσθεὶς ἐτμήθη 

τὴν κεφαλήν, καὶ τὸν τοῦ μαρτυρίου ἀνεδήσατο 

στέφανον. 

2. -- 1 om. Sa, — 3 ἡ ἁγία Δόμνα Sa, — 3 ἐν πόλει Νικομηδεία Sa, — ὁ τῷ Sa. — 9 πλείστας ἑτέρας S, — 9 προβέβληται 
ὃ ἁγιώτατος Sa. — ἴ δεομένοις Sa. — ϑπολυτιμήτας Sa, et ante corr. S. — 9 αὐταῖς Sa. — 19 om. Sa. — 1! μετὰ τροπαίων * 
εἰς Sa. — 13 ἀναζεύξαντος Sa. — 19. εἰδώλοις Sa. — 1* αὐτῆς Sa. — 15 ἀρχιευνοῦχον Sa. — 15 πρωτοπρεσβύτερος Sa. — 
11 διέλεγξε Sa. — 19 (Uic - ἄψυχα) om. Sa. — 19 (τῆς δὲ) καὶ τῆς Sa. — 39 (τοῦ λαοῦ - ἑορτάζοντος) om. Sa, — ?! ταύτης 
Sa. — 33 (τοῦ - δισμυρίους) καὶ συγκατεκαύθη πλῆθος πολὺ τὸν dpiBuóv ὡσεὶ δισμύριοι Sa, — ?* στρατηγὸς Sa. — 

24 gm, Sa, — ?5 om. Sa. — 38 ἀθλητῶν Sa. — 57 ἀναλαμβανομένη Sa. — ?9 βάκλοις Sa. . 

Ocobüipag (Dec. 392). --- Γεωργίου (Dec. 295. — Λεοντίου (Dec. 999). — Τὰ ἐγκαίνια τῶν ἁγίων μ΄ 

(Dec. 29". — Db: t. Γεωρτίου. .-- Τὰ ἐγκαίνια τῶν ἁγίων μ΄, -- EF :1. — Ζωτικοῦ 

τοῦ ὀρφανοτρόφου. Οὗτος ὁ ἅγιος καὶ παναοίδιμος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Ζωτικὸς ὑπῆρχε τῆς πρεσβυ- 

τέρας Ῥώμης, κάλλιστον θρέμμα εὐγενῶν τονέων καὶ τὸν βίον εὐδοκιμούντων... Des. : ὁ δὲ τίμιος 

Ζωτικὸς χάριτι φιλανθρώπου Θεοῦ ἔκτοτε ἀπείρως θαυματουργῶν οὐ παύξται μέχρι τῆς ἡμέρας 

ταύτης (Dec. 317). — Fa : 1. — Zwrtkoü. — B : 1.— Τίμωνος. — Ba : deest. — Bb : 1.--- Τίμωνος. 

Ocobuoíac τῆς ἀπὸ Καισαρείας (Dec. 299). L:1.— 0:1. — Ocobópag. — Cb: 1. — (6 : 1. 

Θεοδώρας. --- Cd : 1. — M: 1. Φιλεταίρου, — 'O ὅσιος Λέων ὁ ἀρχιμανδρίτης ἐν 
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MHNI TQ 

1. Μνήμη τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ῥωμαίας, 

Αὕτη ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας 'Ovupiou, γένους περι- 

bó£ov! καὶ λαμπροῦ" ἐξ ὅλης δὲ ψυχῆς τὸν Κύριον 

ἀγαπήσασα, παρθενεύειν ἡρετίσατο. ᾿Αλλ᾽ οἱ ταύ- 

τῆς γογεῖς ἀνδρὶ ταύτην ζευγνύουσι καὶ δύο 

τέκνων μήτηρ ἐγένετο. Εἶτα οἱ γονεῖς αὐτῆς 9 xoi 

τὰ τέκνα τὸν. βίον ἀπολιμπάνουσι᾽ τὴν πόλιν δὲ ὁ 

καταλιποῦσα év. προαστείῳ διῆγε, πᾶσαν ἄσκησιν 

ἐπιδεικνυμένη. Νοσοῦντας yàp ἐθεράπευε, τοὺς 

ἐπιδημοῦντας ξένους ὑπεδέχετο, τοὺς ἐν φυλακῇ ὅ 

καὶ ἐξορίαις ἐπεσκέπτετο μετὰ ταῦτα τὴν ὕπαρξιν 

αὐτῆς πολλὴν οὖσαν διαπωλήσασα καὶ δώδεκα 

μυριάδας χρυσίου συναγατοῦσα, εἴς τε μοναστή- 

Qux καὶ ἐκκλησίας κατεκένου, Ἔπειτα ἤρξατο ὑπο- 

πιάζειν αὐτῆς τὸ σῶμα. Διὰ γὰρ δύο ἡμερῶν 

μετελάμβανε τροφῆς, εἶτα διὰ πέντε, ὡς σαββάτῳ 

καὶ κυριακῇ ἐσθίειν μόνον’ ἔγραφε δὲ εὐφυῶς καὶ 

ἀνεγίνωσκε. ἸΤοιήσασα δὲ év Ἀφρικῇ ἔτη ἑπτὰ καὶ 

ἀποθεμένη πάντα τὸν πλοῦτον εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν 

ἀφίκετο κἀκεῖθεν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἔν τινι κελλίῳ 

ῥαυτὴν ἐγκλείσασα᾽ ἔνθα" μοναστήριον συστησα- 

μένη καὶ ἐνενήκοντα παρθένους συνατγαγοῦσα, 

πᾶσαν χρείαν αὐταῖς ἀπαραλείπτως παρεῖχε. Κατα- 

σχεθεῖσα οὖν 8 | ὑπὸ τῆς τοῦ πλευροῦ ἀλγηδόνος, 

σφόδρα ἠρρώστησε. Καὶ προσκοαλεσαμένη τὸν 

ἐπίσκοπον Ἐλευθερουπόλεως καὶ δεξαμένη παρ᾽ 

αὐτοῦ τὴν θείαν κοινωνίαν καὶ συνταξαμένη ταῖς 

ἀδελφαῖς, ἐσχάτην ταύτην ἀφῆκε φωνήν᾽ « Ὡς 

» τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτως καὶ ἐγένετο. » Καὶ εὐθὺς 

παρέδωκε τὸ πνεῦμα αὐτῆς τῷ Θεῷ, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἀθλήσεως τοῦ 

ἁγίου Ζωτικοῦ τοῦ ὀρφανοτρόφου. Οὗτος 

ὑπῆρχε! τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης, τένους ἐντίμου 

καὶ λαμπροῦ" ἐξ ἁπαλῶν δὲ τῶν ὀνύχων πάσῃ 

σοφίᾳ παιδευθείς, παρὰ τοῦ ἐν βασιλεῦσι uepdÀou 

βασιλέως Κωνσταντίνου ἐν Κωνσταντινουπόλει ὡς 

ἀγχίνους μετοικίζεται καὶ ματιστριανὸς τιμᾶται. 

Σὺν αὐτῷ δὲ καὶ ἕτεροι τῶν ἐν τέλει ἀπὸ Ρώμης 

συνέρχονται" ὅ τε τῶν ἀρμάτων μαγιστριανὸς καὶ 

TlauMvoc, ὁ τούτου ἀνεψιός, ἔτι τε ᾿Ολύβριος, 

Βῆρος, Σεβῆρος, Μαριανός, Ἄνθιμος, Οὐρβίκιος, 

"laíbupoc, Καλλίστρατος, Φλορέντιος 5, Εὔβουλος, 

Σαμψών, Στούδιος καὶ ὁ θεσπέσιος Ζωτικός, ὧν 

καὶ αἱ 8 ἐπωνυμίαι ἐν τοῖς εὐαγέσιν αὐτῶν οἴκοις 

AYTQ ΛΑ΄. 

μέχρι τῆς σήμερον ἐπικέκληνται. Λέγεται δὲ κατὰ 

τὰς ἡμέρας ταύτας ἐνσκῆψαι τὴν ἱερὰν νόσον ἐν 

ταύτῃ τῇ πόλει καὶ δόγμα ἐνθέσθαι τὸν βασιλέα 

βυθῷ θαλάσσης ὁ τὸν εἰς ταύτην καταπεσόντα 5 

παραπέμπεσθαι τοῦτο 5 μὴ φέροντα ἰδεῖν ἢ ἀκοῦ- 

σαι τὸν τίμιον ἄνδρα ὅ πόθῳ θείῳ " πυρποληθέντα 

προσελθεῖν τῷ βασιλεῖ καὶ φῆσαι᾽ « Δότω ὁ βασι- 

» λεὺς τῷ δούλῳ αὐτοῦ ποσὸν χρυσίου πολλοῦ 

» καὶ ὠνήσομαι μαργαρίτας τιμίους καὶ λίθους 10 

» διαφανεῖς εἰς δόξαν καὶ τιμὴν τοῦ κράτους 

» αὐτοῦ, ὡς ἔχων πεῖραν πολλὴν ἐν τούτοις.» Ὁ 

δὲ βασιλεὺς παραυτὰ «ἐκέλευσε τοῦτο γενέσθαι. Ὁ 

δὲ θεοφιλὴς ἐκεῖνος καὶ τοῦ Θεοῦ ἐργάτης δόκι- 

μος, τὸ χρυσίον εἰληφὼς ἐξήει μετ᾽ εὐφροσύνης 15 

καὶ τοὺς ὑπὸ τοῦ ἐπάρχου 8 παραδιδομένους τοῖς 

δημίοις εἰς ἀπώλειαν, ἱκαγὸν τίμημα παρέχωνϑ, τῆς 

θανατικῆς πνιγμονῆς ῥυόμενος, πέραν τοῦ BuZav- 

τίου ἐν τῷ ὄρει τῷ κατὰ τὸν τότε καιρὸν λεγομένῳ 

ἘἘλαιῶνες ἀπεκόμιζε, καὶ σκηνὰς ! πηγνύμενος 90 

ἐκεῖσε αὐτοὺς ἐπανέπαυε. Τοῦτο ! τὸ θεοκερδὲς 1? 

ἐμπόρευμα οὐκ ἔλαθε τοὺς πολλοὺς διὰ τὸ πλεῖστα 

αὐτοῖς 18 ἐπιχορηγεῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν, ὡς πολλοῦ 

ὑπάρχοντος πλήθους, | καὶ ὡς ἐκ τούτου οὐ μικρὸν 

τῇ πόλει λιμὸν μέλλειν 15 ἔσεσθαι προσδοκᾶν. Μετὰ 95 

δὲ 15. μετάστασιν τοῦ μεγόλου καὶ ἀοιδίμου ἐν 

βασιλεῦσι Κωνσταντίνου, Κωνστάντιος ὁ υἱὸς 

αὐτοῦ τὴν ὅλην βασιλείαν ὑποζωσάμενος, οὐκ 

εὐσεβῶς, ἀρειανίζων γὰρ ἦν, πολλοὺς τῶν εὐσε- 

βῶν ποιναῖς ὑπέβαλεν. Ὃς καὶ τὸν μακάριον Ζωτι- 80 

κὸν ὀρθόδοξον ὑπάρχοντα ἀπεστρέφετο, εἰ καὶ 

τοῦ ἁγίου Κωγσταντίνου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τῇ 

πρὸς τὸν ὅσιον στοργῇ '* ηὐλαβεῖτο᾽ εὐκαίρου δὲ 

λαβόμενος ἀφορμῆς, ἐνεῖχεν αὐτῷ ὡς τὴν νόσον 

τῆς λελωβημένης λέπρας οἰόμενος !* δι’ αὐτοῦ ἐν 35 

τῇ πόλει ἐνσκῆψαι. Συνέβη δὲ καὶ τὴν τοῦ βασι- 

λέως θυγατέρα τῇ αὐτῇ νόσῳ περιπεσεῖν, ἥτις καὶ 

παρεδόθη τῷ ἐπάρχῳ 13 παρὰ τοῦ ἰδίου πατρὸς 

πρὸς τὸ τῇ θαλάσσῃ ἀπορριφῆναι. Ὁ δὲ τίμιος 

Ζωτικὸς κατὰ τὸ εἰωθὸς δοὺς τοῖς δημίοις τὸ 40 

ὀφειλόμενον, ἐξωνήσατο τὴν παῖδα καὶ τοῖς λοιποῖς 

λωβοῖς ἐτκατέστησε. Τοῦ προσδοκωμένου οὖν 

λιμοῦ κατὰ συγχώρησιν Θεοῦ Tevouévou καὶ ἐν 

σπάνῃ χρειῶν τῆς πόλεως καταστάσης, ὁ βασιλεὺς 

δυσχεραίνων ἐπειρᾶτο μαθεῖν τοῦ λιμοῦ τὴν 4 

1. — 1 ἐνδόξου Sa. — ? ἠρετήσασα S. --- ? ταύτης τονεῖς Sa. — ὁ ἢ δὲ τὴν m, Sa. — ὅ φυλακαῖς Sa. — 9 ἔνθα κελλίω 

τινι ἑαυτὴν ἐτκ. Sa, — 7 τε add. Sa. — 9 δὲ Sa. 
9. — ᾿ ἀπὸ add. Sa. — ? Φλωρέντιος S, Sa. — * om. 8a. — * θαλάττης Sa. — * οὖν add. Sa. — 9 ἰδεῖν τὸν θεῖον ἄνδρα ἢ 

? καὶ add. Sa. ἀκοῦσαι Sa. — * θεϊκῶῷ Sa. — 9 ὑπάρχου Sa. 1? σκηνὴν Sa. — 11 δὲ add. Sa, — 13 θεοκερδῆ S. — 18 τὰ 

πρὸς ζωὴν ἀναγκαῖα add. Sa, — 13 om. Sa. — 19 τὴν add. Sa. — 19 τὴν ... στοργὴν Sa. — !* οἰόμενον Sa. — 18 ὑπάρχω Sa. 60 
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(cf. Dec. 295), — Ἴνδη καὶ Δόμνης xrÀ. (Dec, 307). 
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αἰτίαν. Οἱ δὲ συκοφάνται καὶ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, 

ἀδείας λαβόμενοι διέβαλον τὸν ὅσιον Ζωτικόν, καὶ 

αὐτὸν αἴτιον τοῦ λιμοῦ τετενῆσθαι διεβεβαίουν 15, 

ὡς τοῖς λωβοῖς τὰς σωματικὰς χρείας παρέχοντος 

$ δαψιλεῖς, πλῆθος ἀναρίθμητον οὖσιν. Ὃ δὲ βασι- 

λεὺς τούτων 59 ἀκούσας καὶ πρὸς ὀλίγον τὸν θυμὸν 

αὐτοῦ ταμιευσάμενος, μικρὸν ὅσον ἠδεῖτο τὸν 

ὅσιον, καὶ ὑπεστέλλετο διὰ τὸ μήπω τοὺς μαργαρί- 

τὰς καὶ τοὺς τιμίους λίθους ἀπολαβεῖν 31, ὅμως 

]0 παραπεισθεὶς ὑπὸ “κακοθελῶν ἀνδρῶν συλληφθῆ- 

ναι τοῦτον ἐκέλευσεν. Ὁ δὲ ὅσιος τοῦτο ἀναμαθὼν 

καὶ σπουδῇ 3" λάθρα πρὸς τὸ παλάτιον εἰσελθὼν 

ἐμφανίζεται τῷ βασιλεῖ. Ὁ δὲ βασιλεὺς εἰριυνικῶς 

ἔφη πρὸς αὐτόν' « Ἦλθε, μαγιστριανέ, ἡ τοὺς 

15 » μαργαρίτας καὶ τοὺς διαφανεῖς λίθους ἀποκομί- 

» Louca ναῦς; » Ὁ δέ φησῖιν᾽ « Ἐλθέ, βασιλεῦ, 

» εἰ ἀξιοῖς, μετὰ τοῦ δούλου σου καὶ βλέπεις 

» αὐτήν.» Αὐτίκα οὖν μὴ μελλήσας ὁ βασιλεὺς τῆς 

πορείας ἀπήρξατο. Ὁ δὲ μακάριος Ζωτικὸς προλα- 

20 βὼν ἐν τῷ Ἐλαιῶνι, τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς 

τοὺς λωβοὺς ἐκέλευσεν ἐξελθεῖν τῶν καλυβῶν, 

σὺν τῇ τοῦ βασιλέως θυγατρί, λαμπαδηφόρους 

πρὸς ὑπαντὴν" 38 τοῦ βασιλέως. Ὁ δὲ βασιλεὺς 

φθάσας τὸν τόπον καὶ ἰδὼν | μακρόθεν τοὺς 

85 λωβοὺς λαμποδηφόρους καὶ θαυμάσας τὸ πλῆθος 

εἶπε" « Τίνες οὗτοι;» Ὁ δὲ τῷ ἰδίῳ δακτύλῳ ἐπι- 

δείξας" « Οὗτοι, δέσποτα, εἰσίν, ἔφη, οἱ ὑπέρτιμοι 

» M601?* καὶ διαφανεῖς μαργαρῖται, οὕς σοι ἐμπό- 

» vug ἐπριάμην.» ὋὉ δὲ ἐμπαιγμὸν τὸ πραχθὲν 

Γ 80 λογισάμενος καὶ ὑπερζέσας τῷ θυμῷ, συντόμως 

κελεύει τοῦτον ἀγρίοις ἡμιόνοις συνδεθέντα ἐλαύ- 

νεσθαι, ὅπως, ὑπὸ τῶν 55 πετρῶν κατακοπτομένων 

αὐτοῦ τῶν μελῶν, ἀπορραγῇ 35 μετὰ βίας τοῦ ζῆν. 

Τούτου οὖν διὰ τάχους γενομένου, παρεστῶτος 

τοῦ βασιλέως καὶ βλέποντος, αἱ ἡμίονοι παρὰ τῶν 

δημίων κέντροις βαλλόμεναι, βιαίψ bpópu τὸν 

ὅσιον ἀπὸ τοῦ λόφου πρὸς τὸ κάταντες ἐπέσυρον, 

ὅθεν καὶ κατὰ μέρος τὰ μέλη αὐτοῦ διεσκορπίσθη- 

σαν καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ἠχρειώθησαν. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα 

ἐτελεῖτο, παραυτίκα ?? πηγὴ ἀνεδόθη καθαροῦ καὶ 

ποτίμου ὕδατος, ἥτις καὶ ἰᾶται πᾶσαν νόσον καὶ 

πᾶσαν μαλακίαν, εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν τοῦ φιλοι- 

κτίρμονος Θεοῦ καὶ τοῦ θεράποντος αὐτοῦ. Ἐπεὶ 

δὲ συρόμενος ὁ μακάριος Ζωτικὸς τὴν ψυχὴν 

παρέθετο τῷ Κυρίῳ, αὐτίκα ai ἡμίονοι ἀκίνητοι 

ucivadot καὶ μηδαμῶς 37 κινούμεναι, καίπερ βίᾳ 

μαστιζόμεναι ὑπὸ τῶν δημίων, ἀνθρωπίνῃ φωνῇ 

εἰς ἐπήκοον πάντων αὐτοῦ τοῦ βασιλέως τὴν ὠμό- 

Tro καὶ ἀλογίαν ἐθριάμβευσαν, τυφλὸν 38 αὐτὸν 

καὶ ἀναίσθητον εἰποῦσαι᾽ τὸν δὲ ὅσιον ταφῆναι ἐν 

αὐτῷ εἶπον τῷ τόπῳ. Ταῦτα ἀκούσας καὶ ἰδὼν ὁ 

βασιλεύς, θάμβους πλησθείς, δάκρυσι καὶ στε- 

vapuoig τὸ θεῖον ἐξιλεοῦτο μετὰ συντριμμοῦ 39 

καρδίας, ἄγνοιαν εἶναι εἰπὼν τὰ παρ᾽ αὐτοῦ πρα- 

χθέντα" καὶ παραυτίκα προστάττει μετ᾽ ἐπιμελείας 

καὶ πολλῆς τιμῆς κηδευθῆναι τὸ σῶμα τοῦ μάρ- 

Tupog καὶ σπουδῇ συντόνῳ 35 ἀνεγεῖραι οἶκον 

μέγιστον τοῖς λωβοῖς, ἐκ τῶν βασιλικῶν ἀναλωμά- 

τῶν τὴν ἔξοδον τενέσθαι κελεύσας καὶ προάστεια 

πλεῖστα ἐκεῖσε ἀφιερώσας. Ὁ δὲ τίμιος Ζωτικὸς 

χάριτι τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ ἔκτοτε ἀπείρως θαυ- 

ματουρτῶν οὐ παύεται μέχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. 

19 διεβεβαιοῦντο Sa. --- 30 τοῦτο Sa. — ?! Sa, ἀπολαυεῖν S, — ?? om, Sa. --- 38 ὑπάντησιν Sa, — ?* λίθοις Sa. — 

38 xat add. Sa. — 335 συντετριμμένης Sa. — 9? συντονωτάτη Sa. 25 ἐκεῖσε add, Sa. — ?9 ἀπορρατγῆναι Sa. — μηδόλως Sa. 
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35 Νικομηδείᾳ τοὺς ὀφθαλμοὺς διοτρηθεῖσαι καὶ τὰς πλευρὰς ξεσθεῖσαι v. — ᾿Ὀλυμπιοδώρα m. τ. --- Γάϊος 
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ἔχων ἡμέρας λα΄, fj ἡμέρα ἔχει ὥρας v' kai f| νὺξ ὥρας τδ΄. 

ΕΙΣ ΤῊΝ Α΄. 

1. 'H ! κατὰ σάρκα ὀκταήμερος περιτομὴ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἧ ἀπὸ τῆς ἁγίας 

γεννήσεως τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ ἐπιφαινομένη ὀγδόη --- τοῦ γεννηθέντος 

ἡμῖν ἐκ παρθένου ἁγίας δεσπότου ἐστὶν περιτομή, 

ταύτην εἰς ἀναίρεσιν τῆς νομικῆς | διατάξεως 

καταδεξαμένου, ἵνα τὴν ἐν πνεύματι καὶ ἀχειρο- 

ποίητον περιτομὴν εἰσαγάγῃ ἣν καὶ ἐξ ἐκείνου τῇ 

κατὰ κύκλον τοῦ χρόνου περιελεύσει πανηγυρίζειν 

παρελάβομεν ὑπὸ 5 τῶν ἁγίων πατέρων καὶ μέντοι 

πανητυρίζομεν αὐτήν, ἑορτὴν καὶ δεσποτικὴν ἡμέ- 

ραν ποιούμενοι διὰ τὸν ἡμᾶς τιμήσαντα Κύριον, 

δεξάμενον ταύτην ὅ, “Ὥσπερ γὰρ ἔνσαρκον γέννη- 

σιν δι᾽ ἡμᾶς καὶ τἄλλα πάντα τῆς φύσεως, ὅσα τὸν 

νόμον ἐ ἐκπέφευγε παντελῶς καὶ τὸ ἄληπτον 

ἔλαχεν, ἐδέξατο, οὕτως καὶ περιτομὴν ἔννομον, 

ὥστε καὶ τὰ τῶν αἱρετικῶν ἐμφράξαι στόματα, 

σάρκα μὴ;ἀνειληφέναι κατατολμώντων λέγειν, ἀλλὰ 

κατὰ φαντασίαν. γεγεννῆσθαι, ἸΤῶς γὰρ ἂν πεέριε- 

Téuvero 5, σάρκα μὴ ἀνειληφώς; "Hv καὶ τοὺς 

ἀγνώμονας Ἰουδαίους ἐπιστομίσαι, τὰ σάββατα μὴ 

τηρεῖν καὶ τὸν νόμον λύειν συκοφαντοῦντας τὸν 

μέχρι καὶ τῆς περιτομῆς τὴν τοῦ νόμου φυλακὴν 

διασῴσαντα. Διά τοι τοῦτο μετὰ ἡμέρας ὀκτὼ τῆς 5 

αὐτοῦ ἐκ παρθένου θείας 9 γεννήσεως εὐδόκησεν 

ἀχθῆναι παρὰ τῶν τονέων. αὐτοῦ ὁ Κύριος εἰς τὸν 

τόπον, ἐν ᾧ ἔθος εἶχον οἱ Ἰουδαῖοι περιτέμνεσθαι" 

καὶ περιετμήθη καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, 

τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγτέλου καὶ πάλιν ἀπελθὼν τὺ 

μετὰ τῶν τονέων, ἀνετρέφετο " ἀνθρωπίνως, προ- 

κόπτων σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι εἰς σωτηρίαν 

ἡμῶν. 

2. Τῇ 1 αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν; Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας 15 

Καππαδοκίας, τοῦ μεγάλουϑ, Οὗτος ὁ τρισμακά- 

ριστος καὶ ἀοίδιμος καὶ μέτας πατὴρ ἡμῶν Βασί- 

λεῖος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις τῆς βασιλείας Οὐάλεντος. 

Πρὸς ὃν καὶ ὑπὲρ τῆς ὑγιοῦς ἐπαρρησιάσατο 

πίστεως καὶ ἤλεγξεν αὐτὸν τὰ τοῦ ᾿Αρείου qpo- so 

voüvra, καὶ ἔπεισε παρ᾽ ὀλίγον τὴν αἵρεσιν ἀρνή- 

σασθαι, el μὴ αἰσχυνόμενον αὐτὸν " ἔβλεπεν" ὅμως 

εἰ καὶ τὴν αἵρεσιν τελείως οὐκ ἠρνήσατο, ἥτις 

δίκην πυρὸς ἐλυμαίνετο τὰς ἐκκλησίας τέως καὶ τῇ 

ἐκκλησίᾳ προσῆλθε, λειτουργοῦντος τοῦ ἁγίου, 95 

1. -- 1 Hic manu rec. in margine scriptum habet Sa.: εἰς τὴν α΄ fj κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ κυρίου ἡμῶν "Inoot 

Χριστοῦ. Χριστοῦ περιτμειθέντος ἐτμείθη νόμος καὶ τοῦ νόμου τμειθέντος ἐτμείθη χάρις. --- παρὰ Sa, — ? αὐτὴν Sa. — 

ἃ μῶμον Sa. — 9 περιετέμνετο ἂν Sa, — 9 θείας ἐκ παρθένου Sa. — 7 ἀνεστρέφετο 8, Sa. 

2. — 1 manus eadem, de qua ad 1, notam adscripsit : Ζῇ Βασίλειος xai θανὼν ἐν Κυρίῳ, ζῆ kal παρ᾽ ἡμῶν ὡς λαλῶν ἐκ 

τῶν βίβλων Sa. — " καὶ μεγάλου add. Sa. — ὃ τοῦ μεγάλου om, Sa. --- * ἑαυτὸν Sa. 80. 
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€b :1.2.— Ce: 1.2, — σα: 1 : Ἡ περιτομὴ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βουλόμενος ὁ κύριος 

ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ Θεὸς ὡς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων γινώσκων καὶ τὰ μέλλοντα προειδὼς 

τὴν οἰκυν- αν πιστώσασθαι τῆς σαρκώσεως καὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως, ἵνα μήτις ἐκ τῶν αἱρετικιῶν ἔχοι. 85 

λέγειν, ὅτι κατὰ φαντασίαν ἐγεννήθη, καὶ οὐ κατὰ ἀλήθειαν τὴν ἡμετέραν ἀνελάβετο σάρκα, ὥσπερ δὴ 

καὶ πολλοὶ τοῦτο ἐτόλμησαν εἰπεῖν᾽ ἅμα δὲ καί, ἵνα λύσῃ πᾶσαν πρόφασιν τῶν Ἰουδαίων, τοῦ μὴ λέγειν, 

ὅτι οὐκ ἐπολιτεύσατο κατὰ τὸ ἔθος ἐκείνων καὶ τὴν διατατήν; πληροῖ πάντα τὰ τοῦ νόμου, Καὶ μετὰ 

ἡμέρας ὀκτὼ τῆς αὐτοῦ θείας ἐκ "παρθένου γεννήσεως εὐδοκεῖ ὥστε ἀπαχθῆναι αὐτὸν παρὰ τῶν 

γονέων εἰς τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἔθος εἶχον οἱ Ἰουδαῖοι περιτέμνεσθαι" καὶ περιετμήθη καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα 40 

αὐτοῦ Ἰησοῦς τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου. Καὶ πάλιν ἀπαχθεὶς οἴκαδε ἀνετρέφετο ἀνθρωπίνως 

προκόπτων σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι εἰς σωτηρίαν πάντων ἡμῶν. --- 2: Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου 

Καισαρείας. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Οὐάλεντος, πρὸς ὃν καὶ ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου ἐπαρρησιά- 

σατο πίστεως, τοῦ βασιλέως τὰ ᾿Αρείου τοῦ ματαιόφρονος φρυνοῦντος. "Hv δὲ ἀπὸ μὲν πατρὸς λεγο- 

μένου Βασιλείου ἐκ ἸΤόντου, ἀπὸ δὲ μητρὸς Ἐμμελίας ! καλουμένης ἐκ Καππαδοκίας" ἐν δὲ σοφίᾳ καὶ 45 

γνώσει πάντας τοὺς παλαιοὺς ἐνίκησεν, καὶ διὰ πάσης ἐλθὼν παιδεύσεως, ἐν ἑκάστῃ τὸ κράτος 

ἐκτήσατο. Ἐξαιρέτως δὲ τὴν διὰ πράξεως φιλοσοφίαν ἐξήσκησεν͵ καὶ διὰ ταύτης τὴν τῶν ὄντων 

τνῶσιν μαθὼν ἐπὶ τὸν ἀρχιερατικὸν τῆς Καισαρείας θρόνον ἀνήχθη, ἔνθα δὴ πολλοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς 
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καὶ δῶρα προσέφερεν. Ἦν δὲ ὁ ἅγιος πρὸς μὲν 

πατρὸς καὶ αὐτοῦ ὀνομαζομένου Βασιλείου ἐκ 

Tióvrou, πρὸς δὲ μητρός, ἢ κλῆσις ᾿ἘἘμμελίᾳ, Καπ- 

παδόκης. Ἐν λόγοις δὲ οὐ μόνον τοὺς κατ᾽ αὐτὸν 

$ ἀλλὰ καὶ τοὺς παλαιοὺς ὑπερέβαλε" διὰ τὰρ πάσης 

ἐλθὼν ἰδέας παιδεύσεως, Év ἑκάστῃ τὸ κράτος 

ἐκτήσατο. Οὐχ ἧττον δὲ τὴν διὰ πράξεως ἀσκήσας 

1285, φιλοσοφίαν καὶ διὰ ταύτης τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων] 

προσβάς , ἐπὶ τὸν ἀρχιερατικὸν θρόνον ἀνήχθη" 

τὸ ἔνθα δὴ πολλοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου 

πίστεως διανύσας καὶ τῷ σταθερῷ ὃ" τοῦ φρονή- 

ματος καὶ ἀτρέπτῳ τὸν" ὕπαρχον ὦ καταπλήξας 

καὶ λόγους ἐκθείς, δι᾿ ὧν τὰ τῶν ἑτεροδόξων φρο- 

νήματα κατεβρόντησε καὶ τὴν ἐν ἤθει κατάστασιν 

ιδ MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σιλβέστρου 

πάπα Ῥώμης. Οὗτος ὁ μακάριος χειροτονεῖται 

διὰ Tv! εἰς ἄκρον τῆς àperfc? ἀνάβασιν τῆς 

πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐπίσκοπος 8. Μιλτιάδου * τὸν 

30 βίον ἀπολιπόντος, τῆς αὐτῆς πόλεως γέννημα καὶ 

θρέμμα τεγονώς. ΤΙρὸ δὲ τοῦ γενέσθαι ἐπίσκοπος 

βλέπων Τραγκυλῖνον ὅ, τὸν τῆς πόλεως ἔπαρ- 

χον, τιμωρούμενον τοὺς ἁγίους, προεῖπεν αὐτῷ" 

« Ταύτῃ τῇ νυκτὶ fj ψυχή σου ἀφαιρεθήσεται" » ὃ 

25 καὶ γέγονεν, ὀστοῦ τινος ἐμπαγέντος τῷ φάρυγγι 

αὐτοῦ ἐν τῷ δείπνῳ καὶ κακῶς διὰ τῆς νυκτὸς τὴν 

ψυχὴν ἀπορρήξαντος. Βιαζόμενος δὲ ὁ ἅγιος" 

παρὰ τοῦ λαοῦ, ἀνήχθη εἰς τὸν τῆς ἐπισκοπῆς 

θρόνον 1: καὶ πολλοὺς ζωγρήσας τῇ σατήνῃ τῶν 

80 θεοπνεύστων αὐτοῦ λότων, ὀψώνιον τῇ τοῦ Xpi- 

στοῦ τραπέζῃ προσήγατεν. Καὶ τὸν παμμεγέθη δρά- 

κοντα κατέκλεισεν, ὃς ἦν ἐν τῷ ὄρει τῷ Ταρπηΐῳ ὃ 

5 προβὰς Sa. *0m. 83, — * ἀνύσας Sa. 

1? τὴν S2. 

ἐξεπαίδευσεν καὶ τῶν ὄντων κατάστασιν 1: καὶ ?? 

γνῶσιν κατέστησεν ἐναργῆ, καὶ διὰ πάσης ἀρετῆς. 

τὴν τοῦ Χριστοῦ ποίμνην ὁδηγήσας, πρὸς Κύριον. 

ἐξεδήμησεν. Ἦν δὲ τὸν τύπον τοῦ σώματος ἐπὶ 

πολὺ μῆκος τοῦ ὀρθίου σχήματος ἀναδραμών, 

ξηρὸς καὶ λειπόσαρκος, μέλας τὸ χρῶμα, ὠχρότητι 

τὸ πρόσωπον σύγκρατος, ἐπίρριν, εἰς κύκλον τὰς 

ὀφρῦς περιηγμένος, τὸ ἐπισκύνιον συνεσπακώς, 

φροντιστικῷ ἐοικώς, ὀλίγαις τὸ πρόσωπον ἀμαρυ- 

τοῖς ῥυτιδούμενος, ἐπιμήκης τὰς παρειάς, κοιλὸς 

τοὺς κροτάφους, ἠρέμα ἐν χρῷ κουρίας, τὴν ὑπή- 

νην ἀρκούντως καθειμένος, μεσαιπόλιος. Τελεῖται 

δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁτιωτάτῃ T μεγάλῃ 

ἐκκλησίᾳ. 

AYTQ B'. 

εἰς ὑπόγειόν τι καὶ βαθύτατον σπήλαιον' ἀπρο- 

όπτως δὲ ἀνιὼν τῷ ἰδίῳ φυσήματι τὸν τῆς πόλεως 

ἀέρα διέφθειρεν, ἀφ᾽ οὗπερ fj τελευτὴ τῶν παιδίων 

ἐγίνετο ὃ. Τοῦτον οὖν, ὡς εἴρηται, διὰ θείας ἐμφα- 

veíag τοῦ πανσέπτου ἀποστόλου Tlérpou κατα- 

κλείσας, πλῆθος πολὺ τῶν ἑλλήνων προσήγαγε 

τῷ Χριστῷ, Οὗτος ὁ ἀοίδιμος Σίλβεστρος τὸν 

μέγαν | Κωνσταντῖνον ἐβάπτισε, καὶ Ἑβραίων θρά- 

σος διὰ τῆς δοθείσης αὐτῷ 10 σοφίας ἐταπείνωσε 

καὶ ὃν ὁ Ζαμβρὴς ἐθανάτωσε μέτιστον ταῦρον, εἰς 

τὸ οὖς αὐτοῦ ψιθυρίσας, οὗτος τῇ ἐπικλήσει 

τοῦ Χριστοῦ. ἐζώωσε καὶ ἀνέστησε, Καὶ πολλῶν 

ἄλλων: θαυμάτων τενόμενος αὐτουργός, ἐν βαθεῖ 

γήρᾳ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Πέτρου τοῦ σημειοφόρου, τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ 

Ζαχαρίᾳ τῆς ᾿Ατρώας ! κειμένου. 

8 σταθηρῶ Sa. — ὃ βασιλεῖς καὶ Sa. — 19 ὑπάρχους Sa. — 1 om. 88. -- 

85 1.— 1 τῆς Sa. — ? τῆς ἀρετῆς om. Sa. — ὃ ψήφῳ θεία τοῦ add. Ba. — * Μελετιάδου Sa. — ὅ TapkuXivov S, Sa. — 

56 ἅγιος om. $a. — * θρόνω Sa. — 5 Ταρπειΐω 8, Ταρπηΐα Sa. --- ὃ ἐγένετο Sa. — 19 ἐκ θεοῦ add. Sa. — !! om, Sa. 

2, — ΤτΑτρόας Sa. 

ὀρθοδόξου πίστεως ὑπομείνας, καὶ σταθερῷ καὶ ἀτρέπτῳ τοῦ φρονήματος καὶ βασιλεῖς καὶ ὑπάρχους 

καταπλήξας, καὶ λόγους συγγραψάμενος, ib" ὧν τὰ τῶν αἱρετικῶν ἐνέφραξε στόματα, καὶ διὰ πάσης 

40 'áperfig τὴν τοῦ Χριστοῦ ποίμνην ὁδηγήσας καὶ μυρία θαύματα ἐργασάμενος πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

"Hy δὲ τὸν τύπον κτλ. — 7M : 1. 3. — Θεόδοτος E. T. — Σέρτιος £. τ. --- Θεόπιστος λιθοβοληθεὶς τ. --- 

Γρητόριος ὁ πατὴρ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ἐν εἰρήνῃ t. — Μάρκος ἐν εἰρήνῃ τ᾿ --- Βασιλείου 

τοῦ ἐξ ᾿Αγκύρας. --- Mv : 1. 2. — Θεόδοτος. --- Γρητόριος. — Mr : 1. 2. 

ΘΥΝΑΧΑΒΙΑ SELECTA. 88:1. 9. --- Sb : 1. — Βασιλείου, — H : Ἄθλησις τοῦ ἁγίου Βασιλείου. --- 

45 1.-- P : Βασιλείου. --- 1, — Τῶν ἁγίων παρθένων Συτκλητικῆς καὶ Σάρας (cf. Ian. 47) θεογνοῦς τς - 

Da : 1. Βασιλείου (— ΕἾ. — Db: 1. Βασιλείου. ἘΠῚ. --- Βασιλείου μαρτυρήσαντος ἐν Καισα- 

ρείᾳ. Οὗτος ἦν ἐπὶ τοῦ δυσσεβοῦς Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου ἐξ Ἀγκύρας τῆς πόλεως. Διὰ δὲ τὸ 

Χριστὸν σέβεσθαι καὶ κηρύττειν συσχεθεὶς παρέστη Σατορνίνῳ τῷ ἡγεμόνι: οὗ κατενώπιον τὸν Χριστὸν 

ὁμολογήσας ξέεται. Ἐκ δὲ ᾿ΑΥγκύρας ἀπαχθεὶς ἐν Κωνσταντινουπόλει, αὖθις Eéerot καὶ ἐπὶ τοσοῦτον 

$0 τείνεται, ὡς ἐξαρθρωθῆναι τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἶτα λωροτομεῖται καὶ σιδήροις πυρωθεῖσιν κεντεῖται 

τὰς σάρκας καὶ εἰς πυρὸς ἐμβάλλεται κάμινον" ἧς παραδόξως ῥυσθεὶς καὶ εἰς Καισάρειαν ἀπαχθείς, 

λεαίνης ἀφεθείσης αὐτῷ, τὸν τῆς ἀθλήσεως στέφανον ἐκομίσατο: --- Fa: 1. — Βασιλείου. — B : Βασι- 

λείου. — 1. Ba.:1(— S). — Βασιλείου (— F). Bb : Βασιλείου. -- 1. — €: Βασιλείου. — 1. — Ob: 

Βασιλείου. --- 1. — Qe : Βασιλείου. --- 1. — Cd : Βασιλείου. — 1. — M : 1. --- Θεαγένους (Iàn. 35). — 

55 Θεόπεμπτος ἐν εἰρήνῃ τ. (Ian. 45). — Θεοδότη fj μήτηρ τῶν ἁγίων ἀναργύρων ἐν εἰρήνῃ t. -- Κοσμᾶ 

ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ θαυματουρτοῦ τοῦ ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῇ τῆς Χώρας. -- 

Mv :1.--- Θεαγένους.--- Θεόπεμπτος. καὶ Θεοδότη. — Μάρκος. --- Βασιλείου. --- Σέργιος ἐν εἰρήνῃ τ. — 

Θεόπιστος λιθοβοληθεὶς τ. --- Κοσμᾶ. ---- Mr : 1. 

1 forte legendum. Θεογένους vel Θεαγένους, cf. Jan. 85, 

lax. ἵν 

lax. 2. 

f. 194. 

Lax. 1. 

Tax. 2. 



los. 3. 

lax. 4. 

lan. 8. 

Ian, 4. 
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MHNI TQ 

1. "Ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος Γορδίου. 

Οὗτος ἦν ἐκ Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας ἐπὶ 

Λικινίου τοῦ βασιλέως, κόμης τὴν τάξιν, στρα- 

τιωτῶν ἡγούμενος ἑκατόν" ὃν καὶ ἐγκωμίοις ὃ 

μέτας Βασίλειος ἐτίμησε. Τὴν δὲ 5 τῶν δυσσεβῶν 

παρρησίαν καὶ τὰς. εἰς Χριστὸν βλασφημίας μὴ 

φέρων ὁρᾶν, ἐμάκρυνε φυγαδεύων, καὶ μετὰ τῶν 

θηρίων ἐν τοῖς ὄρεσι τὴν δίαιταν εἶχεν. Ἀναφλέξας 

οὖν αὐτοῦ 3 τὸν εἰς Χριστὸν ὃ πόθον καὶ κατὰ τῆς 

πλάνης θάρσος λαβών, ἐπὶ τὴν πόλίν ὥσπερ λέων 

ὥρμησε, τὸν προστάτην τῆς ἀπάτης διασπαράξαι 

ζητῶν. Ἐντὸς δὲ γενόμενος τοῦ θεάτρου: πλή- 

θοντος τὸν Χριστὸν ἀνεκήρυξεν. Ἐπιστρέψας 

δὲ τὸ πλῆθος πρὸς αὐτὸν καὶ τὸν ἄρχοντα προ- 

καθήμενον καταπλήξας τῇ θεωρίᾳ καὶ εἰς τὴν 

ἄκραν μονίαν κινήσας, hv διὰ ξίφους δέχεται. 

τελευτήν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου 

προφήτου Μαλαχίου, ὃν καὶ ἄγγελον ἐκάλουν. 

Οὗτος τίκτεται μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ λαοῦ, 

τίκτεται δὲ ἐν Σοφαῖς ὧν ἐκ φυλῆς ! Λευΐ, καὶ ἔτι 

νεάζων καλὸν βίον ἔσχηκε. Καὶ ἐπειδὴ πᾶς ὁ λαὸς 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοκτί- 

στοῦ τοῦ συνασκητοῦ τοῦ μεγάλου Εὐθυμίου, 

2. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυ- 

μίου τοῦ νέου, τοῦ κειμένου ἐν τῷ ἁγίῳ Μωκίῳ. 

8. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοκτίστου 

τοῦ ὁμολογητοῦ, 

4. Καὶ Θεοκτίστου ἡγουμένου τοῦ Κουκου- 

μίου !. ᾿ 

AYTQ Γ΄. 

ἐτίμα αὐτὸν ὡς ὅσιον καὶ πρῷόν, ἐκάλεσαν αὐτὸν 

Μαλαχίαν, 8 ἑρμηνεύεται ἄγγελος" ἦν γὰρ καὶ τὸ 

εἶδος εὐπρεπής. ᾿Αλλὰ καὶ ὅσα εἶπεν αὐτὸς" ἐν τῇ 

προφητείᾳ, αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὀφθεὶς ἄγγελος Θεοῦ 

ἐπεδευτέρου τοὺς λόγους αὐτοῦ" τὸν δὲ ἄγγελον 

οὐδεὶς ἀνάξιος τοῦ λαοῦ ἐθεώρει, ἀλλ᾽ ἢ τὴν 

φωνὴν αὐτοῦ ἤκουον μόνον, οἱ δὲ ἄξιοι καὶ τὸ 

εἶδος αὐτοῦ ἔβλεπον. Ἤκμασε δὲ ἐν ἡμέραις τῆς 

ἀναρχίας, ὡς γέγραπται ἐν σεφὰρ φωτιείμ *, του- 

τέστιν ἐν βιβλίῳ * Κριτῶν " καὶ ἔτι νέος ὧν προσε- 

τέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ ἐν βίῳ ἀμέμπτιῳ, 

καὶ ἐτάφη ἐν ἀγρῷ αὐτοῦ. Ἦν δὲ τὴν ὄψιν αὐτοῦ" 

εὐπρεπής, οὐκ ἐπίμηκες ἀλλὰ στρογγύλον ἔχων 

τὸ πρόσωπον, οὖλος τὴν τρίχα καὶ κεκαρμένος 

ὑποφαίνων πλατὺ τὸ κρανίον. 

8. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις 1^0 ἁτίου ἱερομάρ- 

Tupog Θεαγένους. Οὗτος ἦν ἐπίσκοπος ἐν τῷ 

ΤΙαρίῳ τοῦ Ἑλλησπόντου. ἸΤροσαχθεὶς δὲ Ζηλικιν- 

θίῳ 1- τῷ τριβούνῳ καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας 

Θεόν, ἀφειδῶς τοῖς ξύλοις τύπτεται" εἶτα δεσμεῖται 

καὶ μετὰ ταῦτα τῷ τῆς θαλάσσης βυθῷ ἐκδίδοται, 

ἔνθα τὸν δρόμον πληροῖ τῆς ἀθλήσεως. 

ΑΥΤΩ A' 

5. Koi! τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερο- 

μάρτυρος Θεοπέμπτου ἐπισκόπου καὶ Θεωνᾶ. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἐν τῷ 

παρ᾽ αὐτοῦ κινηθέντι ? διωγμῷ πρῶτος τὸν Χρι- 

στὸν ὁμολογήσας καὶ T6? στέφος ἀναδησάμενος. 

Συσχεθεὶς γὰρ καὶ προσαχθεὶς τῷ βασιλεῖ xoi 

στηλιτεύσας τὴν πλάνην αὐτοῦ, ἐν κλιβάνῳ πυρὸς 

βάλλεται, καὶ σῶος ἐκεῖθεν ἐξελθὼν τοὺς ὀφθαλ- 

31. — ΕΔΛικιννίου S, — ? om. Sa. — 8 αὐτοῦ add. Sa. — ὁ καὶ τοῦ λαοῦ add, Sa, 
2. — ἵ τοῦ add. Sa. — ? αὐτῶ 8, — ? Sa, σφαρφωτιεὶμ S. — * βίβλι Sa. — δ αὐτοῦ add. Sa. 

8. — 1 Ziaxivélu Sa. 
4. —  Κουκούμου τοῦ συγκέλλου Sa. 
5. — ! om. Sa. — ὃ κινηθὲν Sa. — ὃ τῆς μαρτυρίας add. Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. 8a:1.2.8. — $5:1.8. — Γρητορίου τοῦ ἐν τῷ ᾿Ακρίτᾳ (Ian. 52). — 

E:1.8.2, — P: 1.8 (Ocorévovc). — 2. — Καὶ Ἰνδικῆς καὶ τῆς ἁγίας Θωμαΐδος. Sequitur : Σαββάτῳ... 

Κυριακῇ πρὸ τῶν ἁγίων φώτων... --- Da : 9. 1. 8, -- ὍΒ : 3. 1.8, — ἘΠῚ 3. 8 (Θεογένους)..--- Καὶ τῆς 

᾿ ἁγίας Θωμαῖδος. --- Ζωσίμου καὶ ᾿Αθανασίου (Ian. 45). — Ξὰ : 3. 8. — Θωμοΐδος, --- Ζωσίμου καὶ 

᾿Αθανασίου. --- B “1, 9. — Ba:2 (-- S). 1 (— S). 8 (— S). — ΒΡ: 1. — ̓Απολλιναρίας 1 (Ian. ὅ}). --- 

9, — Γρηγορίου τοῦ ἐν ᾿Ακρίτᾳ. — α: 1. 3, 8. — Cb: 1. 2, — σα: 1.3. 8. — Cá : 1, ἃ 8: Θεαγένους 

ἐπισκόπου Tlapíou: Οὗτος ἦν ἐπίσκοπος Παρίου. καὶ προσαχθεὶς Ζηλικινθίῳψ 8 τῷ τριβούνῳ ἠναγκάζετο 

στρατεύεσθαι. Ὃ δὲ χριστιανὸν ἑαυτὸν ὁμολογήσας, τείνεται ἐν τέσσαρσι πάλοις καὶ τύπτεται ξύλοις 

ὑπὸ δημίων ᾿ὀκτὼ δεθεὶς εἰς τέσσαρας κίονας, Τοῦ δὲ "Omríovog παρερχομένου καὶ μυκτηρίζοντος 

αὐτόν, προεφήτευσεν ὁ ἅγιος περὶ αὐτοῦ, ὅτι μέλλει καταλαβεῖν αὐτὸν ἀπώλειαν *. Τῇ δὲ νυκτὶ φανεὶς 

τῷ ἁγίῳ ὁ Κύριος ἐκέλευσεν αὐτῷ μὴ δέξασθαι βρώματα ἐκ χειρὸς τῶν ἑλλήνων " καὶ fiv ψάλλων μετὰ 

ἀγγέλου, Μετὰ τοῦτο ῥίπτεται ἐν τῇ θαλάσση καὶ τελειοῦται’ οἱ δὲ ῥίψαντες αὐτὸν ἐλθόντες ἐν τῇ 

πόλει ἐβαπτίσθησαν τῇ τοῦ ἁγίου ἐντολῇ καὶ διδασκαλίᾳ, καὶ μετ᾽ αὐτῶν ὄχλος πολύς. Καὶ μετὰ τρεῖς 

ἡμέρας ἐκριφὲν τὸ λείψανον, ἀνείλαντο αὐτὸ Εὐτυχὴς καὶ Εὐστάθιος, Ζωτικὸς καὶ Γερμανὸς xoi ἔθαψὰν 

ἐν τῷ χωρίῳ "Abopavríov. — M : 2. — Συγκλητικῆς (Ian. 4). -- ΤΤέτρου (Ian. 33). — Ἢ σύναξις τῶν 

ἁγίων ἑβδομήκοντα ἀποστόλων. --- Oi ἅγιοι μάρτυρες μήτηρ καὶ παῖδες δύο T. τ. — Mv: 2.1.— 

Πέτρου. — Μήτηρ καὶ δύο τέκνα. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. 58: 1.2. 8. 4. 5. 6. 7. — Sb : 5. 7. — Γορδίου (1Ὧπ, 83}. --- 6. — &:5. 

6.7. 4, — P :5,6,7, 4. — Dg :5. 7.9, 3. — Db : 5:6. 7. 9, — ἘΠῚ Γορδίου, --- 5. 7. 3. 8. — Fa: l'op- 

bíou. — 5. 7. 2, 3. — B : Θεογένους (lan. 8). — 5.6. 7. — B& :5 (— 8). 6 (— S). 1 (-- 8). 2 (5:8). 

1 Ἀπολιναρίας ΒΡ, — 5 Θεαγένου Cd. — 9 Ζιλικινθίνω Cd. — * ἀπωλεία Cd. 
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μοὺς ἐξορύττεται: εἶτα δηλητήρια φάρμακα ποτι- 

σθεὶς καὶ ἐκ τούτων ἀπήμαντος διαμείνας, ἐπισπᾶ- 

ται τὸν ταῦτα κεράσαντα μάγον πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν πίστιν, οὕτω καλούμενον Θεωνᾶν᾽ - καὶ 

ἕτερα bé τινὰ πρὸς τούτοις παθιὺν ἀπετμήθη τὴν 

κεφαλήν. Ὁ δὲ Θειωνᾶς, ὀρύγματος γενομένου, ἐν 

αὐτῷ βληθεὶς καὶ χώμασι πολλοῖς καταχωσθεὶς 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις: τῶν ἁγίων τοῦ 

Χριστοῦ μαρτύρων Ζωσίμου μοναχοῦ καὶ ᾿Αθα- 

vacíou κομενταρησίου, ἀθλησάντων ἐν Κιλικίᾳ. 

*Qv.6 μὲν ἅγιος Ζώσιμος ἦν ἐκ Κιλικίας, τὴν ἔρη- 

μὸν μετὰ ! θηρίων οἰκῶν συσχεθεὶς δὲ καὶ Δομε- 

τιανῷ τῷ ἄρχοντι προσαχθεὶς καὶ τὸν Χριστὸν 

Θεὸν εἶναι ὁμολοτήσας, πεπυρωμένοις σιδήροις 

τὰ ὦτα καταφλέγεται καὶ εἰς λέβητα βορβόρου 

πλήρη καχλάζοντα ἐμβάλλεται", Εἶτα κατὰ κεφαλῆς 

κρεμᾶται καὶ παραδόξως ἐκ πάντων ῥυσθείς ὃ, 

ἐπιφανέντος ἐν τῷ θεάτρῳ λέοντος καὶ ἀνθρωπίνῃ 

φωνῇ περὶ τοῦ Χριστοῦ φθετξαμένου, ἐπισπᾶται 

πρὸς τὴν πίστιν τὸν κομενταρήσιον ᾿Αθανάσιον. 

᾿Απολυθεὶς δὲ παρὰ τοῦ τυράννου καὶ ἐν τοῖς 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν ᾿Απολλινα- 

ρίας. Αὕτη fj óoío θυγάτηρ γέγονεν Ἀνθεμίου, ὃς 

ὑπὸ Λέοντος τοῦ μετάλου ἄνακτος χειροτονηθεὶς 

βασιλεύς 5 τὴν Ῥώμην διεῖπεν. “ὥτινι ᾿Ανθεμίῳ 

γεγόνασι δύο θυγάτριαϑ' καὶ fj μὲν ὑπὸ δαίμονος 

ἠνωχλεῖτο, ἡ δὲ ᾿Απολλιναρία κάλλει καὶ συνέσει 

τῶν πολλῶν διαφέρουσα τοῖς τονεῦσιν ὑπῆρχε. 

παραμύθιον διὸ καὶ ἐπ᾽ αὐτῇ μόνῃ τὰς ἐλπίδας 

ἐσάλευον, Αὕτη ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τὴν παρθενίαν 

ποθήσασα, νύκτα καὶ ἡμέραν ταῖς θείαις τραφοῖς 

ὄρεσιν, ἔνθα᾽ διέτριβεν, γενόμενος | κατηχεῖ καὶ 

βαπτίζει τὸν ᾿Αθανάσιον᾽ ἔνθα πέτρας διαιρεθείσης, 

ἅμα ὑπεισελθόντες ἀπέδωκαν τὰς ψυχάς *. 

7. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας: μητρὸς 
ἡμῶν Συγκλητικῆς. Αὕτη γένους ὑπάρχουσα 

περιφανοῦς, πλούτου καὶ εὐσεβείας ! τὸ ἐπίσημον 

ἔχοντος, διὰ τὴν ἐπανθοῦσαν ὥραν αὐτῇ 5 καὶ 

Tv? τῶν χρημάτών περιουσίαν 4 πολλῶν ἀγα- 

γέσθαι " πρὸς γάμον αὐτὴν βουλομένων, τῷ πρὸς 

Κύριον πόθιν μᾶλλον ἔτεινεν ? ἑαυτήν. “Ὅθεν 

τελείως τῶν φροντίδων τοῦ βίου μεθίσταται καὶ 

τὴν σπουδὴν ὅλην πρὸς ἄσκησιν καὶ ἀρετῆς * ἐπί- 

δοσιν τρέπει. Καταβαλοῦσαϑ δὲ τὸν ἀνταγωνιστὴν 

καὶ πολέμιον καὶ πρὸ τῆς τοῦ σώματος διαζεύξεως 

τῷ νῷ πρὸς Θεὸν ἐκδημήσασα, ἐπὶ τέλει τοῦ βίου 

παρὰ τοῦ πειράζοντος ἐξαιτεῖται. Κατὰ γὰρ τὸν 

μέγαν Ἰὼβ δεινοῖς τοῦ σώματος νοσήμασιν ὁμιλή- 

caca? καὶ πληγαῖς καὶ μώλωψιν, ὑφ᾽ 19. ὧν τὸ 

σῶμα ἅπαν διαβρωθεῖσα ὀγδοηκονταετὴς ἤδη 

γενομένη καὶ τοῦ τόνου τῆς ἀρετῆς μηδ᾽ ὁτιοῦν 

καθυφεῖσα, τοῖς ἀθλητικοῖς πόνοις πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν 1". 

ΑΥΤΩ Ε΄. 

σχολάζουσα, τὸν Θεὸν ἐλιπάρει τυχεῖν τοῦ ποθου- 

μένου" καὶ λοιπὸν πᾶσαν γραφὴν ἐξασκήσασα καὶ 

τὰ τοῦ βίου πάντα ὡς σκύβαλα“ ἡγησαμένη, ἱκέτις 

γίνεται τοῖς γονεῦσι τοῦ πορευθῆναι: ἐπὶ, τὰ Ἵερο- 

σόλυμα- ot τὰ τῆς ἐφέσεως αὐτῆς οὐκ ἐκώλυσαν. 

Ἡ δὲ παῖδας καὶ παιδίσκας παραλαβοῦσα χρυσόν 

τε καὶ ἄργυρον καὶ ἱματισμὸν πολυτελῆ ἀραμένη 

καὶ τοὺς ἁγίους τόπους καταλαβοῦσα, πάντα 

διέδωκε τοῖς χρήζουσιν καὶ ἐκκλησίαις καὶ μονα- 

στηρίοις" καὶ προσκυνήσασα πάντα τόπον ἅγιον 

6. — ! τῶν add. Sa. — 3 (καὶ εἰς - ἐμβάλλεται) om. Sa. — ? εἰς λέβητά τε βορβόρου πλήθη καχλάζωντα ἐμβάλλεται 
καὶ add. Sa. — * τῷ κυρίω Sa. 

77.— ! εὐσεβεία S. — 5 αὐτὸ Sa. 8 τῇ S. — ὁ περιουσία S, — 9 ἄγεσθαι Sa, — 5 ἐπέτεινεν Sa. — Τ᾿ ἀρετὴν Sa, — 
8 καταβαλλοῦσα S, — (ἐπὶ - ὁμιλήσασα) om. Sa. — 19 ép Sa, — T ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ὁ Θεὸς add. Sa. 

1. — ὃ Ἀπολιναρίας Sa. — ? δι add. sed del. S. — 9 θυγάτρια δύο Sa. — ὁ κύβαλα Sa. 

8 (— S). Sequitur: Σαββάτῳ πρὸ τῶν φώτων... Κυριακῇ πρὸ τῶν ἁγίων Θεοφανίων... ---- Bb : Θεαγέ- 

νους. — 5.6. 7. — (0:5.6. 7, Δ. — Cb:5.6. 7. — Qe:5.6. 7. & (τοῦ ὁσίου καὶ θαυματουργοῦ 

Θεοκτίστου ἡγουμένου). --- Cd : 5. 6. 7. 4, — M : Γορδίου. --- 1. 2, 5. 6. — "AroMuvopíac? τῆς συγκλη- 

τικῆς (Ian. δ). --- Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Χρυσάνθου. — Τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας τῆς πλησίον τοῦ ] 

ἁγίου μάρτυρος ᾿Ακακίου. — Mv : Μνήμη καὶ σύναξις τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων ἑβδομήκοντα ἀποστό- 

λων. --- 7. — Οἱ ἅγιοι ἔξ μάρτυρες ἐν εἰρήνῃ τ, --- 6. --- ᾿ἀπολλιναρίας 1 τῆς συγκλητικῆς. — Mr : Ἡ 

σύναξις τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων ἑβδομήκοντα ἀποστόλων. — 4: ὁ ὅσιος Θεόκτιστος ὁ ἡγούμενος τοῦ 

ἐν τῷ Κουκούμῳ τῆς Σικελίας ἐν εἰρήνῃ τ. : 

SYNAXARIA SELECTA, 58: 1.2. — Sb: 1. 2 (ζήτει εἰς τὰς Υ1. --- Εὐθυμίου (lan. 4). — 

Θεοκτίστου τοῦ ὁμολογητοῦ (Tan. 49). — Ἡ : 1. 2. — ΤΙαραμονὴ τῶν φώτων. --- P : 1. 2. — Λουκιανοῦ 

ἐπισκόπου καὶ Θωμᾶ. — Παραμονὴ τῶν φώτων. ---- Da.: 1 (— Ba). 2. — ΤΤαραμονὴ τῶν ἁγίων Θεοφα- 

Db:1.2. — F:1.2. — Fa.:1.2. 

Β : Μιχαίου (April. 927), — Ba.: 1 : AnoMavaptac!. Αὕτη ἡ ἀοίδιμος κάλλει καὶ συνέσει τῶν πολλῶν 

γνίων τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

διαφέρουσα, ᾿Ανθεμίου τοῦ ὑπὸ Λέοντος τοῦ μεγάλου χειροτονηθέντος ... Des. : μετὰ δὲ ταῦτα ὀλίγας 

ἡμέρας τοῖς γονεῦσιν συνδιατρίψασα, αὖθις πρὸς τὸ ἴδιον κελλίον ὑπέστρεψεν, μηδενὸς τῶν ἐν τῇ 

Σκήτει τὰ προχθέντα μαθόντος᾽ ὅθεν μετὰ τὴν αὐτῆς κοίμησιν θήλεια τὴν φύσιν φανεῖσα, ἐξέστησεν 

ἅπαντας, καὶ εἰς εὐχαριστίαν τοῦ Θεοῦ συνεκάλεσεν. --- 9 (— S). — 'H παραμονὴ τῶν ἁγίων Θεοφανίων 

τ Ἀπολιναρίας M, Mv. 
l'AnoAwaptoc Ba. » 

SYNAXARIUM. 24 

law. B. 

Tax, 4, 

lax. 5. 



Lix. 5. 

t£ 125". 

Ix. 5. 

371 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 372: 

καὶ τοὺς οἰκέτας ἐλευθερίᾳ τιμήσασα καὶ ληγατεύ- 

σασαῦ, ἀπέστειλε πορευθῆναι. Καὶ λαβοῦσα μεθ᾽ 

ἑαυτῆς ἕνα πρεσβύτερον ὅ καὶ εὐνοῦχον ἕνα, ἐν 

᾿Αλεξανδρείᾳ ἐπορεύθη καί τινὰ τόπον φθάσασα 

πεδινόν, ὃς καὶ ἐκλήθη Λιβὰς ᾿Απολ]λιναρίας I, ἐν 

αὐτῷ τὸν κάματον τῆς ὁδοιπορίας ἔδοξεν αὐτῇ 

παραμυθήσασθαι, Ὡς δὲ ὕπνωσαν οἱ ταύτης 

, συνοδοιπόροι, αὕτη λαβομένη ἀδείας καὶ ἀποδυ- 

σαμένη ἃ ἐφόρει καὶ ἐνδυσαμένη μοναχικά, εἰσῆλ- 

θεν ἐν τῇ παρακειμένῃ ὕλῃ" καὶ ἦν ἀνεύρετος τοῖς 

ζητοῦσιν. “Ἐκεῖσε οὖν διάγτουσα καὶ προσπα- 

λαίουσα τῇ ἐγκρατείᾳ καὶ τῇ λοιπῇ σκληραγωγίᾳ, 

δίκην ἱστοῦ ἀράχνης περιέφερε τὸ σῶμα᾽ τὸ δὲ 

πλέον ὡς δέρμα χελώνης ἦν ἀπεσκληκὸς ἐκ τῶν 

δηγμάτων τῶν κωνώπων, Αὕτη πλείστους χρόνους 

διαρκέσασα ἐν τῷ χαλεπῷ ἐκείνῳ ἕλει, ἔρχεται 

πρὸς τοὺς ἐν Τ Σκήτει πατέρας, Διυρόθεος ὀνομα- 

ζομένη καὶ ὡς εὐνοῦχος φαινομέγη᾽ ἣν ὁ θαυ- 

μαστὸς 8 ἐν πατράσι Μακάριος προσλαβόμενος 

δέδωκεν αὐτῇ κελλίον, ἐν ᾧ ἐγκλεισθεῖσα τὰς εὐχὰς 

τῷ Θεῷ ἀπεδίδου νύκτα καὶ ἡμέραν. Ὃ δὲ ταύτης 

πατὴρ ᾿Ανθέμιος τὰ περὶ αὐτῆς ἀπατορεύσας, τὴν 

δαιμονῶσαν αὐτῆς ἀδελφὴν βλέπων ἐνοχλουμέ- 

vnv ? δεινῶς ὑπὸ τοῦ δαίμονος, ἀθυμίας πλησθεὶς 

ἐξαπέστειλεν 15 αὐτὴν πρὸς τοὺς 11 ἐν Σκήτει 12 

μοναχοὺς θεραπείας τυχεῖν. Οἵτινες μαθόντες τὰ 

περὶ τῆς παιδὸς καὶ βουλευσάμενοι 18 ἀπήγαγον 

αὐτὴν πρὸς τὸν ἀββᾶν Δωρόθεον᾽ καὶ ἐντὸς ὀλί- 

vuv ἡμερῶν τῇ ταύτης προσευχῇ τὸ πνεῦμα 

ἐφυγαδεύθη καὶ εὐθέως παρὰ viv πατέρων πρὸς 

τὸν βασιλέα παρεπέμφθη. Ὃ δὲ ὑγιῆ ἀπολαβὼν 

τὴν ἰδίαν θυγατέρα, αἶνον ἔδωκε τῷ Θεῷ. Μετὰ δέ 

τινας ἡμέρας ἤρξατο φαίνεσθαι ἔγκυος fj κόρη τοῖς 

πολλοῖς. Ὁ δὲ βασιλεὺς θυμοῦ πλησθεὶς καὶ δόξας 

αὐτὴν ἐγκυμονεῖν ἐκ τοῦ ἀββᾶ Δωροθέου; ταχυ- 

δρόμους ἐκπέμψας τὸν νομιζόμενον Δωρόϑεον 

ἔμπροσθεν αὐτοῦ παρέστησε σφόδρα σφαδάζων 

καὶ χαλεπαίνων. Ἡ δὲ χάριν αἰτήσασα τὸν βασιλέα 

μικράν, ἐν συντυχίᾳ γέγονε τῇ βασιλίσσῃ" καὶ 

μικρὸν ὑποχωρήσασα ἅμα καὶ γυμνώσασα τοὺς 

μαστοὺς καί τινα σημεῖα ^ ὑποδείξασα ἔφη" 

« Οὐκ ἐγώ εἰμι 15, ὦ βασίλισσα, ᾿Απολλιναρία 15 ἡ 

» σὴ θυγάτηρ;» Καὶ τούτου καταδήλου τενομέ- 

vou, πάντας εἰς ἀγωνίαν ἐνέβαλε, καὶ μάλιστα διὰ 

τὸ θεραπείας τυχεῖν τὴν πάσχουσαν ἀδελφὴν 

αὐτῆς. Μετὰ δὲ ταῦτα ὀλίγας ἡμέρας διατρίψασα 

ἐν τῇ Ῥωμαίων ᾿ πόλει, πρὸς τὸ ἴδιον ὑπέστρεψε 

κελλίον, μηδενὸς τῶν πατέρων ἐκ τῶν πραχθέντων 

τι ἀποκαλυφθέντος. “Ὅθεν μετὰ τὴν αὐτῆς κοίμη- 

σιν καὶ πρὸς Θεὸν | ἀνάλυσιν 1ἴ θήλεια τῇ φύσει 

φανεῖσα, ἐξέστησεν ἅπαντας καὶ δόξαν καὶ εὐχα- 

ριστίαν τῷ Θεῷ ἀνέπεμψαν. 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ ἐν ᾿Ακρίτᾳ. Οὗτος ὁ ἅτιος 

εἷλκε. τὸ γένος ἐκ τῆς περιβοήτου τῶν νήσων 

Κρήτης πατέρες δὲ αὐτῷ εὐσεβεῖς, Θεοφάνης καὶ 

10 

Ἰουλιανὴ προσαγορευόμενοι. Διατρίψας δὲ χρόνον 

συχνὸν ἐν τοῖς μαθήμασι, ποιμαίνειν ὑπὸ τῶν 

γεννητόρων τὰ θρέμματα ἐκελεύετο, Καί ποτε θείῳ 

ζήλῳ πυρωθείς, τῆς ἐνεγκαμένης ἀπάρας ἐπὶ τὴν 

Σελεύκειαν! ἔρχεται, κἀκεῖ χρόνον οὐκ ὀλίγον 

ἐνδιατρίψας, ἄρτῳ Bpoxuróru καὶ ὕδατι ἔζη. Τῷ 

— δλεγατεύσασα Sa. -- * ἕνα πρεσβύτερον μεθ᾽ ἑαυτῆς Sa. — * τὴ add. Sa. — 8 καὶ μέγας add. Sa. — ? ὀχλουμένην 

Sa. — 16 ἐξαποστέλλει Sa. — 1“ τὴν Sa, — 1? Σκείτῃ Sa. — 15 βουλευσαμένη S. 

λιναρία Sa. — 1? (καὶ - ἀνάλυσιν) om. Sa. 

2. — τ Σελεύκιαν 8, Sa. 

τὸ σημεῖον S. — 15 εἰμὶ ἐγὼ Sa. — 19*Amro- 

τοῦ μεζάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τελεῖται δὲ fj τοιαύτη σύναξις ἔν τέ τῇ ἁτιωτάτῃ 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν ταῖς κατὰ τόπον ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις. --- Bb : Μιχαίου. --- 2 (man. 

rec.). — Εὐθυμίου τοῦ νέου (Ian. 43). --- € : Μιχαίου. — 1. 2. — Cb : Μιχαίου. — Ce : Μιχαίου. — 1. 2. — 

Cà: Μιχοίου. — ΤΙαύλου τοῦ Θηβαίου. --- 1. 2. — M : ΤΤαύλου τοῦ Θηβαίου. ---- 2, — φωστηρίου. Οὗτος 

ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Φωστήριος ἐξ ἀνατολῶν ἐκλάμψας ὥσπερ ἥλιος τὰ ἑσπέρια κατελάμπρυνεν. 

Ἀνελθὼν γὰρ εἰς ὄρος ὑψηλὸν καὶ ἥσυχον καὶ τῷ Θεῷ ἀΐλως προσευχόμενος, νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ 

χαμευνίᾳ καὶ τῇ λοιπῇ σκληραγωγίᾳ ἑαυτὸν ὑπωπιάζων, τέτονεν ἀληθῶς φωστὴρ καταλλήλως τοῦ 

ὀνόματος αὐτοῦ λάμπων τῇ οἰκουμένῃ. Τὴν σάρκα δὲ καθαρίσας καὶ τὴν ψυχὴν ἁτιάσας καὶ τὸ κατ᾽ 

εἰκόνα, ὡς ἦν χωρητόν, φυλάξας, τέγονε καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος καταγώγιον. Τοῖς θαύμασι γὰρ κατα- 

πλουτίσας αὐτὸν ὁ Θεός, πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἀπεδίωκεν ἀπὸ παντὸς ἀνθρώπου προσερ- 

χομένου αὐτῷ. Καὶ ἄρτους οὐρανόθεν ἐδέχετο ὁ μακάριος ὥσπερ πάλαι Ἠλιοῦ ὁ προφήτης. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνος 

μὲν διὰ κόρακος, οὗτος δὲ εἰ κοὶ μὴ διὰ χειρὸς ἀγγέλου τούτους ἐλάμβανεν, ἀλλ᾽ οὖν αὐτὸς ἦν ὁ καθ᾽ 

ἑκάστην αὐτῷ ἀποκομίζων τὸν ἄρτον καὶ ἐν ἀφωρισμένῳ τόπῳ ἀποτιθεὶς ? δι’ οἰκονομίαν τινὰ 

δηλονότι. Εἰ δέ που καὶ εἷς ἀδελφὸς ἀπήντησε πρὸς αὐτὸν εἴτε καὶ δύο καὶ τρεῖς ἢ καὶ πλείονες, κατὰ 

τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν οἱ ἄρτοι ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ αὐτοσχέδιοι εὑρίσκοντο. Τίς ποτε τοιοῦτον ἐξαίσιον 

θαῦμα ἑώρακεν ἢ ἤκουσε γενέσθαι; ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ 9 χωρὶς Θεοῦ οὐκ ἰσχύει δέησις, οὐ διεφυλάχθη τοῦτο 

μέχρι τέλους ζωῆς αὐτοῦ, ὥσπερ οὐδὲ ἐν τῷ προφήτῃ. ᾿Αλλ᾽ ἐν τῷ προφήτῃ μὲν ἐπὶ ἡμέρας τινάς, ἐν 

τούτῳ δὲ τῷ μακαρίῳ ἐν ἱκανοῖς ἔτεσιν, ἕως τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ἀκτημοσύνην ἐφύλαττεν. Ὅτε δὲ 

θείαν μάνδραν ὁ Θεοῦ χάριτι συνεστήσατο καὶ πλείστους μοναχοὺς ἐν αὐτῇ ἀφιέρωσεν, οὐκ ἄνωθεν 

τοὺς ἄρτους ἐδέχετο, ὥσπερ πρώην, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐργοχείρου παρεῖχε πᾶσι τὰ πρὸς τὴν χρείαν" οὐ τοῦ 

Θεοῦ ἀτονήσαντος, ἄπαγε τῆς βλασφημίας, --- πῶς τὰρ ὁ τὰς τοσαύτας χιλιάδας τῶν ἀχαρίστων 

Ἰουδαίων διατρέφων ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐκ ἠδύνατο καὶ αὐτοὺς ὅ ἀεὶ εὐχαριστοῦντας διατρέφειν ; --- παντί 

που δῆλον᾽ οὔτε πάλιν τοῦ ἁγίου ἀποστρεφόμενος τὴν εὐχήν, μὴ γένοιτο" ἀλλ᾽ οὐδὲ ηὔξατό ποτε περὶ 

3 τιθεὶς Mv. — ? ἐπειδὴ Mv. — ὁ μάνδρα M. — 5 τοὺς αὐτῶ Mv. 

45 

50 

f. 126. 

10 

378 MENSIS. IANUARIUS 374 

δὲ εἰκοστῷ ἕκτῳ χρόνῳ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ, ὅτε καὶ 

Λέων ὁ εἰκονομάχος τὸ ζῆν ἀπέρρηξε καὶ τὸ ὀρθό- 

δοξον ἐπαρρησιάζετο, τὰ Ἱεροσόλυμα καταλαμβά- 

ve, πάντα τόπον ἅγιον προσκυνῆσαι γλιχόμενος. 

ὋὉπόσα δὲ δεινὰ παρὰ τῶν Ἀγαρηνῶν καὶ Ἑβραίων 

ἐφ᾽ ὅλοις δώδεκα ἔτεσιν ὑπέμεινεν, ἀδύνατον 

τραφῇ παραδοῦναι τῇ συντομίᾳ χρωμένους. Εἶτα 

τῶν ἐκεῖθεν ἀπάρας, τὴν Ρώμην καταλαμβάνει 

καὶ τυχὼν ἐκεῖσε τοῦ ἀγγελικοῦ σχήματος, ἦν 

δαμάζων τὸ ἑαυτοῦ σαρκίον τῇ ἐγκρατείᾳ. Ἐπεὶ 

, δὲ τὴν βασιλείαν μετὰ τελευτὴν Σταυρακίου Μιχαὴλ 

15 

f. 1965. 

25 

Matth, 8, 14, 
15. 

Matth. 6, 33. 

ὑπεζῴσατο καὶ Νικηφόρου τοῦ ἐν ἁγίοις τὰ τῆς 

ἐκκλησίας πηδάλια ἰθύνοντος, ἀπεστάλη Μιχαὴλ ὁ 

ὁμολογητὴς ἐπίσκοπος Συνάδων πρὸς τὸν ἁτιώ- 

τατον πάπαν, καὶ τῷ μακαρίτῃ Γρηγορίῳ ἐνέτυχεν" 

ἐν Κωνσταντινουπόλει ὑποστρέφων, μεθ᾽ ἑαυτοῦ 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Τὰ ἅγια Θεοφάνια ἑορτάζομεν τοῦ μεγάλου 

Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ 

ἁγίᾳ καὶ μετάλῃ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν ταῖς κατὰ τόπον 

ἁγίαις τοῦ Θεοῦ : ἐκκλησίαις, τὴν παννυχίδα ἀφ᾽ 

ἑσπέραάς ἐπιτελοῦντες. Ἐν αὐτῇ τὰρ τῇ ἡμέρᾳ 

αὐτὸς ὁ Θεὸς λόγος τὸν παλαιὸν ᾿Αδὰμ ἐνδυσάμε- 

νος καὶ πάντα τὰ νόμιμα ἐκπληρώσας, πρὸς τὸν 

μέγαν Ἰωάννην τὸν προφήτην παραγίνεται βαπτι- 

σθησόμενος᾽ ὃς καὶ διεκώλυε λέγων" « ᾿Εγὼ χρείαν 

» ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρὸς 

2 διδώασι Sa. — ὃ ψαθίου Sa. 

συνήγαγε xoi τῇ εὐαγεστάτῃ μονῇ τῇ ἐν τῷ 

᾿Ακρίτῳ φέρων δίδωσι", τοῖς ἐκεῖσε μοναχοῖς 

συναριθμήσας. “Ὃς μονοχίτων καὶ ἀνυπόδετος 

ὑπάρχων ἐπὶ ψιαθίου 8 ἀνεκλίνετο, ἄρτου βραχυ- 

τάτου καὶ ὕδατος διὰ δύο ἢ καὶ τριῶν ἡμερῶν 

μεταλαμβάνων, καὶ λάκκῳ τινὶ βαθυτάτῳ ἑαυτὸν 

ἐναπορρίψας τὴν γενομένην ταραχὴν ἐν ταῖς 

ἐκκλησίαις συχνῷ χρόνῳ * ἐναπεϑρήνησεν' ἐκεῖθέν 

τε ἐξελθὼν στενωτάτῳ πάντῃ " κελλίῳ ἑαυτὸν 

κατακλείει, évi μόνῳ χιτῶνι δερματίνῳ περικα- 

λυπτόμενος. Καὶ πίθον τινὰ παρὰ τῷ κήπῳ ἑστῶτα 

πληρῶν ὕδατος ὀψίας καὶ ἀποδυόμενος τὸν χιτῶνα 

εἰσήρχετο ἐν αὐτῷ, καὶ πληρῶν τὸ ψαλτήριον αὖθις 

ἐξήρχετο. Καὶ οὕτως ἐποίει πάσας τὰς ἡμέρας, 

μέχρις ὅτε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ εἰς χεῖρας Θεοῦ 

ἐπαφῆκε, καλῶς τὸν ἀγῶνα ἀγωνισάμενος. 

AYTQ ς΄. 

» μέ;» Ἐπεὶ δὲ τὸ « ἄφες ἄρτι» πρὸς αὐτοῦ " 

ἤκουσε καὶ πάσης δικαιοσύνης πλήρωμα εἶναι 

τὸ βάπτισμα, ἀφίησιν αὐτόν. Καὶ βαπτισθεὶς ὁ 

Χριστὸς πᾶσαν μὲν ὑδάτων τὴν φύσιν ἡτίασεϑ, 

πᾶσαν δὲ ἁμαρτίαν τῷ ὕδατι ἐνθάψας ^, εὐθὺς 

ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ τὸν παλαιωθέντα 

ταῖς ἁμαρτίαις ἄνθρωπον ἀνακαινίσας καὶ ἀναπλά- 

σας, οὐρανῶν βασιλείαν 5 ἐχαρίσατο" διὰ ταῦτα 

τὴν ἡμέραν ταύτην τιμῶντες λαμπρῶς πανηγυ- 

ρίζομεν. 

4 συχνὸν χρόνον Sa. — 9 πάνυ Sa. 

1. — ! μετάλαις add. Sa. — 5 αὐτὸν Sa. — ? ὑγίασε Sa. 4 xoi add. S, quae sequuntur (εὐθὺς - ὅδατος) bis scripta 

erant, sed. del. — 9 xoi ἀναπλάσας om. Sa. — δ ἑαυτιῦ add. Sa. 

ἀπολλυμένου βρώματος. « Ζητεῖτε γάρ, ὁ Χριστὸς ἔφη, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, καὶ ταῦτα πάντα 

» προστεθήσεται ὑμῖν,» ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ θέλει πάλιν ἡμᾶς ὃ ἀργοτροφεῖν΄ καὶ διὰ τοῦτο προσέταξεν ὁ Θεὸς 

τῷ θεράποντι αὑτοῦ Φωστηρίῳ, μὴ λαμβάνειν παρά τινός τι, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἔργου αὐτῶν Τ ἔχειν τὰ πρὸς 

τὴν χρείαν $* οὐδὲ γὰρ ἔλαβέ ποτε ? παρά τινός τι’ ὡς ἐκ τούτου μὴ λόγῳ μόνῳ διδάσκειν τοὺς ἰδίους 

μαθητὰς προσέχειν τῷ ἐργοχείρψ καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει, ἀλλὰ κοὶ ἔργῳ ὑποδεικνύειν αὐτοῖς 

ταῦτα. Αἱρέσεως δὲ τότε ἀναφυείσης εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν καὶ πολλῶν πατέρων συναθροισθέν- 

τῶν, προσκληθεὶς καὶ οὗτος ὁ μακάριος οὐ παρῃτήσατο᾽ ἀλλὰ καὶ συνῆλθε καὶ ἠνδραγάθησε καὶ 

ἐθαυμαστώθη" καὶ πολλοὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ἐκ διαφόρων αἱρέσεων μετεστράφησαν, ἄλλοι δὲ πλείονες 

ταῖς τούτου παραινέσεσι μοναχοὶ γεγόνασι" καὶ πολλαὶ θαυματουρτίαι δι’ αὐτοῦ ἐγένοντο οὐ μόνον ἔτι 

αὐτοῦ περιόντος, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀποβίωσιν, ἥτις καὶ γέγονε κατὰ τὴν πέμπτην τοῦ 

ἰανουαρίου μηνὸς πρὸς ὃ ἑσπέραν. --- Σάϊς ἐντῇ θαλάσσῃ τ. --- Θεόειδος ὑπὸ νηπίων 10 καταπατούμενος 

1. — Δομνίνα ἐν εἰρήνῃ τ. --- Τατιανὴ ἐν εἰρήνῃ τ. — Mv : Θεοπέμπτου καὶ Θεωνὰ (Ian. 45), — 2. — 

Δόμνα. Τατιανή. Mr: Φωστηρίου. — Σάϊς. — Θεόειδος ὑπὸ. δημίων πατούμενος T. 

Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ. --- Συγκλητικῆς (Ian, 47). 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. — Sb : 1. — H : 1.— P : 1 : Τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ 

βάπτισις. --- 9): 1. -- Db:1.— F:1.— Fa:1.— B:í.— Ba: 1.— Bb:1.-— €:1. — Cb: 1. 

Qo: 1. — Cd : 1 : Ἡ ἑορτὴ τῶν ἁγίων Θεοφανίων. Θέλων ó κύριος ἡμῶν καὶ Θεὸς Ἰησοῦς Χριστὸς 

πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην καὶ πάντα τὰ τοῦ ἰουδαϊκοῦ «ἔθνους» ἔθιμα καὶ τοὺς τύπους, ἵνα μή τις 

ἐξ αὐτῶν λέγῃ ὅτι ἀντίθεός ἐστιν καὶ τοῦ τραφέντος παρὰ τοῦ Μωσέως νόμου ἐναντία φρονεῖ, 

ἰδὼν τοὺς Ἰουδαίους προσερχομένους τῷ βαπτίσματι Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ καὶ βαπτιζομένους ἐν τῷ 

Ἰορδάνη ποταμῷ, προσέρχεται καὶ αὐτὸς: τῷ Ἰωάννῃ λέγων" « Ἐλθέ, βάπτισόν με,» οὐχ ὡς δεόμενος 

καθάρσεως ἀλλ᾽ ὡς καθᾶραι θέλων τοῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν. Ὃ δὲ bücxupiZero μὲν ἀφ᾽ οὗ εἶδε τὸ 

Πνεῦμα τὸ ἅτιον ὡσεὶ περιστερὰν κατερχόμενον καὶ μένον ἐν αὐτῷ. Βαπτίσαντος οὖν αὐτοῦ τὸν Χριστόν, 

ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοὶ καὶ φωνὴ ἦλθεν ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα: « Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου 

» ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα. » Καὶ τῷ τοιούτῳ τρόπῳ ἐκλήθη Θεοφάνεια fj ἑορτὴ διὰ τὸ φανῆναι τὸν 

Θεὸν ἐν ἀνθρώποις. --- M. : 1. — Mv: 1, — Mr : 1. : 
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MHNI TQ 

1. Τὴν σύναξιν ἐπιτελοῦμεν ! “τοῦ ἁγίου. καὶ 

τιμίου ΤΤροδρόμου ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄνωθεν παραδι- 

δομένην, ὡς τῷ μυστηρίῳ τοῦ θείου βαπτίσματος 

ὑπουργήσαντος, συνταττομένην καὶ ταύτην ταῖς 

ἄλλαις αὐτοῦ πανηγύρεσιν, ἵνα μηδὲν τῶν ἐκείνου 

ἀδόξαστον " fj. Πρὸς ᾿τούτοις πάλιν συνέφθασε 

καὶ ἑτέρα ἑορτὴ τῆς κυκλικῆς περιόδου, fj τῆς παν- 

τίμου καὶ πανενδόξου τοῦ βαπτιστοῦ καὶ προδρό- 

uou δεξιᾶς χειρὸς μετένεξις πρὸς τὴν βασιλεύου- 

σαν, τρόπῳ τοιῷδε, Ἐν τῇ πόλει Σεβαστῇ *, ἐν f 

λέγεται τεθάφθαι τὸ τοῦ Προδρόμον σῶμα, Λουκᾶς 

. 6 εὐαγγελιστὴς παραγενόμενος καὶ τὴν δεξιὰν 

χεῖρα τοῦ προφητικοῦ σώματος ἐκείνου ἀφελόμε- 

voc πρὸς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν ἠγάγετο ᾿Αντιόχειαν, 

πάμπολλα 5 θαύματα ἐπιτελοῦσαν. "Ev οἷς καὶ δρά- 

κων ἦν τίς που τοῖς ταύτης ἐμφωλεύων ὁρίοις" ὃν 

οἵ τὴν πόλιν οἰκοῦντες τῆς ἑλληνικῆς μοίρας τυγ- 

χάνοντες θεοποιούμενοι ἐνιαυσιαίῳ ἐτίμων θυσίᾳ, 

Καιροῦ δὲ προβάντος, ἐκεκλήρωτό τις χριστιανῶν, 

τὸ ἑαυτοῦ θυγάτριον ἐπιδώσων τῷ δράκοντι. Ὁ 

γὰρ δράκων οὗτος 7 τοῦ 5 φωλεοῦ ἐξερπύζων καὶ 

θέαμα φαινόμενος ἀνέλπιστον καὶ μέγιστον κεχη- 

γὼς τὸ θῦμα ἐδέχετο καὶ τοῖς ὀδοῦσιν ἐσπάραττε᾽ 

κατὰ τοῦτο ὁ τῆς κόρης πατὴρ στενατμοῖς τὸ 

θεῖον καὶ τὸν Πρόδρομον ἐξελιπάρει ? πρὸς τὸ τὴν 

παῖδα 1 αὐτοῦ τοῦ πικροῦ θανάτου ἀπαλλαγῆναι. 

Διὸ καὶ σοφίζεταί τι τοιοῦτον " ἐξαιτεῖται προσκυ- 

νῆσαι τὴν ἁγίαν τοῦ TIpobpóuou χεῖραν 1, καὶ ἐν 

τῷ κατασπάζεσθαι ταύτην λανθανόντως 1: τοῖς 

ὀδοῦσιν αὐτοῦ ἐκκόπτει τὸν ἀντίχειρα δάκτυλον, 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰουλιανοῦ 

καὶ Βασιλίσσης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς τελειωθέν- 

τῶν. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ 

τοῦ βασιλέως καὶ Μαρκιανοῦ ἡγεμόνος ἐν ᾿Αντι- 

νοουπόλει τῆς Αἰτύπτου, Ὃς τὴν νομίμως 1 

συναφθεῖσαν εἰς τυναῖκα Βασίλισσαν ἔπεισεν ἐν 

ἁγνείᾳ διαμένειν: ἣν ἐν μοναστηρίῳ γυναικῶν 

ἀποκείρας, καὶ αὐτὸς οὗτος ἐν μοναστηρίῳ ἐμό- 

vace κειράμενος᾽ ἡγεῖτο δὲ ἀνδρῶν ὡσεὶ χιλιά- 

buv δύο. Κατασχεθεὶς δὲ καὶ τὸν Χριστὸν μὴ 

ἀρνησάμενος, ἀλλὰ καὶ μυκτηρίσας τὰ εἴδωλα, εἰς 

θυμὸν καὶ ὀργὴν τὸν ἡγεμόνα κινεῖ" ὃς παραυτίκα 

τὸ μοναστήριον αὐτῶν πυρπολεῖ, ἐν ᾧ κατεκαύθη- 

AYTQ Z' 

xoi τοῦ ποθουμένου ἐπιτυχὼν ἔξεισι τοῦ vaoO. Καὶ 

δὴ ὡς ἡ τῆς θυσίας ἡμέρα ἐφειστήκει καὶ τὸ τοῦ 12 

λαοῦ θέατρον παρῆν, πρόσεισιν ὃ πατὴρ τὴν παῖδα ^ 

ἐπιφερόμενος καὶ ἐγγὺς τοῦ δράκοντος γενόμενος, 

ἐπείπερ εἶδεν αὐτὸν κεχηνότα καὶ τοῦ θύματος 

ἐφιέμενον, τὸν ἱερὸν ἐκεῖνον δάκτυλον μέσον 

ἀκοντίσας τοῦ φάρυγγος, τῇ τούτου ἐμβολῇ τὸν 

θάνατον αὐτῷ παραχρῆμα συνεισήνεγκε. Λέγεται 

δὲ 13 καὶ κατὰ τὴν τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου σταῦυ- 

ροῦ ἑορτὴν ἀνυψοῦσθαι τὴν τιμίαν χεῖρά ὑπὸ τοῦ 

ἀρχιερέως" ἐν δὲ τῷ ὑψοῦν αὐτήν, ποτὲ μὲν ἐπιτε- 

τάσθαι, ποτὲ δὲ συστέλλεσθαι" ἧς τῇ μὲν ἐκτάσει 

εὐφορίαν δηλοῦσθαι καρπῶν, τῇ δὲ συστολῇ ἀπο- 

ῥίαν καὶ ἔνδειαν. Διὰ ταῦτα πολλοῖς μὲν τῶν κατὰ 

καιροὺς βασιλευόντων δι’ ἐφέσεως «ἦν Ὁ» ἐν 

κατασχέσει ταύτης τενέσθαι, ἐξαιρέτως δὲ Κων- 

σταντίνῳ καὶ Ῥωμανῷ τοῖς πορφυρογεννήτοις. 

*O8ev καὶ τούτων βασιλευόντων ὑπό τίνος διακό- 

vou τῆς ᾿Αντιοχέων ἐκκλησίας, Ἰὼβ προσαγορευο- 

μένου, fj τῆς τιμίας χειρὸς τοῦ ἸΤροδρόμου ἐξαγωγὴ 

καὶ ἀνάκλησις ἐγένετο, κατ᾽ αὐτὴν τὴν᾽ ἐπιλύχνιον 

ὥραν, ἐν fj τὸν ἁτιασμὸν ἔθος τελεῖν χριστιανοῖς 

παραδέδοται' ἣν βασιλεὺς ὁ φιλόχριστος ἐκ πόθου 

κατασπασάμενος. ἐν τοῖς βασιλείοις ἐναπέθετο. 

Τελεῖται δὲ ἡ τοιαύτη σύναξις ἐν τοῖς Σφωρακίου!"ς, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου γενομένου τῆς βασιλίδος 

ταύτης τῶν πόλεων Κύρου. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῇ. μονῇ τῆς Χώρας καὶ ἐν τῇ μετάλῃ 

ἐκκλησίᾳ ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ. 

AYTQ π΄. 

σαν 3 πάντες οἱ ἐκεῖσε προσφυγόντες ἐπίσκοποι 

καὶ ἱερεῖς καὶ λοιποὶ κληρικοὶ τῆς χώρας" καὶ 

οὕτως ἐπληρώθη αὐτῶν fj μαρτυρία. 'O δὲ ἅγιος 

Ἰουλιανὸς ἐπ᾽ ἐδάφους ἁπλωθεὶς τύπτεται καὶ 

σιδηροῖς δεσμοῖς ἐνειληθεὶς συντρίβεται τὰ ὀστᾶ, 

“Ὅτε καὶ εἷς τῶν ὑπηρετῶν ἐκκοπεὶς τὸν ὀφθαλ- 

μόν, πιστεύσας καὶ ἰαθεὶς παρὰ τοῦ μάρτυρος τὴν 

κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. Καὶ Κέλσιος, ὁ τοῦ ἡγεμόνος 

παῖς μετὰ εἴκοσι στρατιωτῶν ἐπίστευσεν εἰς τὸν 

Χριστόν, ἐπεὶ εἶδον νεκρὸν διὰ προσευχῆς τοῦ 

ἁγίου ἀναστάντα. Διὰ τοῦτο κελεύσει τοῦ ἡγεμό- 

vog πρῶτον μὲν φρουροῦνται, εἶτα ἐν λέβησι 

πεπυρωμένοις ὃ ῥιπτοῦνται ἅμα καὶ τοῖς ἑπτὰ υἱοῖς 

1. — ! ἑορτάζομεν Sa, — ὃ ἄδοξον Sa. — ? πανεντίμου Sa. —  Σεβαστηνῶν Sa. — 5 φέρων add. Sa, — 9 πάμπολα 

S, — 1 om. Sa. — 8 «c add. Sa, — ? ἐλιπάρει Sa, — 1? χεῖρα Sa, — 11 Sa, λανθάνοντος S. — 12 om. Sa. — 33 83,0m. S. — 

14 Φωρακίου Sa, Σπαρακίου S, cf. Sept. 231. 
1. — 1 αὐτῷ add. Sa. — ? κατεκάμφθησαν S. — ὃ πεπυρουμένοις S. 
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τοῦ ἄρχοντος, τοῖς ἤδη πιστεύσασι, koi τῷ πρε- 

σβυτέρῳ᾽ ᾿Αντωνίῳ καὶ τῷ ᾿Αναστασίῳ τῷ ἐκ 

νεκρῶν ἀναστάντι. Ἐπεὶ δὲ ἀβλαβεῖς ἐξῆλθον 

χάριτι * Χριστοῦ, πολλοὶ ἐπίστευσαν τότε, ἅμα καὶ 

τῇ μητρὶ Κελσίου, ἸΤαραστάντων δὲ τῶν᾽ ἁγίων 

ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος, αὐτίκα διὰ προσευχῆς 

αὐτῶν τὰ ἐν τῷ ναῷ εἴδωλα συνετρίβησαν καὶ ὁ 

ναὸς ὑποβρύχιος γέγονεν, ᾿Αχθέντες δὲ οἱ ἅγιοι 

φακέλοις" παπύρων διάβρόχων ἐλαίῳ τὰ ἄκρα τῶν 

χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν προσδεθέντες ἀνήφθησαν. 

Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐλυμήνατο αὐτοὺς τὸ πῦρ, τοῦ " ἁγίου 

Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ παιδὸς Κελσίου τὸ δέρμα τῆς 

κεφαλῆς ἀπέσυραν, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς τοῦ πρε- 

σβυτέρου ᾿Αντωνίου ὀγκίνοις éEiopu£av, τὴν δὲ 

μητέρα Κελσίου “ ἀπῃώρησαν. Μετὰ ταῦτα δὲ 

θηρίοις τοὺς ἁγίους παρέδωκαν᾽ κἀκεῖθεν οἱ μακά- 

gioi ἀπήμαντοι διαφυλαχθέντες, ξίφει τὰς κεφαλὰς 

ἐτμήθησαν᾽ * καὶ οὕτως ἐπληρώθῃ αὐτῶν fj μαρτυ- 

pio. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ 

αὐτῶν uoprupetu τῷ ὄντι πλησίον τοῦ Φόρου. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος 
Δομνίκας. Αὕτη rjv ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου, 

παρέτεινε δὲ ἕως Λέοντος καὶ Ζήνωνος" ὑπῆρχε δὲ 

ἐκ πόλεως Καρθαγένης τῆς πρὸς Καρχηδόνα. Κατά 

τινα δὲ θείαν οἰκονομίαν, μεθ᾽ ἑτέρων τεσσά- 

puv παρθένων ἐν Κωνσταντινουπόλει παρεγένετο. 

Νεκτάριος δὲ ὁ τηνικαῦτα | ἀρχιεπίσκοπος ἐξ ἀπο- 

κολύψεως θείας αὐτὰς ὑπεδέξατο καὶ τοῦ ἁγίου 

βαπτίσματος κατηξίωσεν. Ὑπελθοῦσα δὲ τὸν 

μονήρη βίον ἡ ὁσία, καὶ ἀνδρικοῖς πόνοις éyrupva- 

σαμένη ? καὶ εἰς ἄκρον προελθοῦσα ἀσκήσεως καὶ 

θαύματα ἐνεργεῖν καταξιωθεῖσα πρὸς Κύριον ἐξεδή- 

μῆσεν. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Θεοφίλου διακόνου καὶ Ἑλλαδίου λαϊκοῦ. 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ Λιβύης᾽ συσχεθέντες δὲ διὰ τὴν 

εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν, ἤχθησαν ἐπὶ; τοῦ ἀνθυπά- 

του ὅ. Koi ἐπιμείναντες τῇ πίστει, ξέονται καὶ 

δεθέντες χεῖρας καὶ πόδας πυρὶ κατὰ τῶν μεταφρέ- 

vuv. καίονται καὶ ὀστράκοις ὀξέσι κατακεντοῦν- 

ταιϑ- ἐπὶ πολὺ δὲ τῆς βασάνου παραταθείσης, 

ἀπέδωκαν τὰς ψυχάς. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

1upoc Καρτερίου, Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τοῦ βασι- 

λέως Διοκλητιανοῦ ? καὶ Οὐρβανοῦ ἡγεμόνος Και- 

— τοῦ add, Sa. — ὅ φακέλλοις Sa. --- 9 μὲν add. Sa. 

3. — ! ἐγκυμνασαμένη S. 

σαρείας τῆς Καππαδοκίας, ἱερεὺς ? καὶ διδάσκαλος. 

τῶν χριστιανῶν. Οἶκον δὲ εὐκτήριον δειμάμενος 

καὶ πολλὰ πλήθη τῶν χριστιανῶν ὃ συναγαγὼν ̓  

ἐδίδασκε μόνον σέβεσθαι Χριστὸν Θεὸν ὄντα ἀλη- 

θινὸν καὶ πλὴν αὐτοῦ μὴ εἰδέναι ἕτερον“, Διαβλη- 

θεὶς οὖν ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ὃ ἀπέκρυψεν ἑαυτόν. Ὁ 

δὲ Κύριος 5 ἐπιφαίνεται αὐτῷ καί φησιν' «Ἄπελθε, 

» Kaprépie", καὶ ἐμφάνισονϑ σεαυτὸν τοῖς ζητοῦσί 

» Ge δεῖ γάρ σε πολλὰ παθεῖν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός 

» μου. Ἐγὼ δὲ ἔσομαι μετὰ σοῦ, καὶ πολλοὶ διὰ 

» σοῦ πιστεύσαντες σωθήσονται.» Παραυτίκα 

οὖν ἀναστὰς ὁ ἅτιος καὶ ὃ χαρᾶς πλησθεὶς καὶ 

εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ ἀναπέμψας, ἑαυτὸν κατεμή- 

νυσε΄ καὶ πρῶτον μὲν τῇ εἱρκτῇ ἐγκλείεται, ἔπειτα 

παραστὰς τῷ ἡγεμόνι ἐκελεύετο θύειν τῷ Xépam!o. 

Ὁ δὲ δι᾽ εὐχῆς εἰς γῆν τοῦτον καταβαλὼν 11 ὑπὸ ἕξ 

καὶ δέκα στρατιωτιῶν βάκλοις τύπτεται ??, ἑτέρων 

τεσσάρων δημίων ἐπικειμένων αὐτῷ. Εἴτα κρεμᾶ- 

ται ἐπὶ ξύλου, καὶ ξυρῷ τοὺς ὄνυχας τῶν χειρῶν 

καὶ τῶν ποδῶν ἀφαιρεῖται καὶ σιδηροῖς ὄνυξιν 

ἅπαν τὸ σῶμα καταξαίνεται 13. Αὐτὸς δὲ δι᾿ ἐπιφα- 

νείας ἀγγέλου ὑπεράνω τῶν βασάγων γενόμενος, 

ὑγιὴς ἀποκοτέστη. ᾿Αλλὰ καὶ πάλιν κελεύσει τοῦ 

ἡγεμόνος κατενεχθεὶς τρυπᾶται τοὺς ἀστραγά- 

λους * καὶ ὕνιν πεπυρωμένην 15 δέχεται κατὰ τοῦ 

στήθους, Μετὰ τοῦτο κελεύεται καθεσθῆναι 15 ἐν 

βάθρῳ σιδηρῷ λίαν ἐκπυρωθέντι 17 καὶ σούβλαις 

πεπυρωμέναις 18 τοὺς πόδας διατρηθῆναι 1? καὶ τῇ 

εἱρκτῇ ἀπορριφῆναι. ᾿Οψίας δὲ γενομένης, φανεὶς 

«πάλιν ὁ | σωτὴρ ἀπαλλάττει αὐτὸν τῶν δεσμῶν 

καὶ ἀνακτᾶται καὶ τῶν θυρῶν τῆς φυλακῆς ἔξωθεν 

ἀγαγὼν ἵστησι. Διὸ καὶ πολλοὶ τῶν θεασαμένων. 

αὐτὸν 30 ὑγιῆ, φοιτῶντες πρὸς αὐτὸν ἐβαπτίζοντο 

καὶ νοσημάτων ὧν εἶχον ἀπηλλάττοντο. Μετὰ 

ταῦτα πάλιν ἐξαρτᾶται λίθοις μετίστοις τοὺς πόδας 

καὶ τὰς χεῖρας 5"' καὶ τὴν γαστέρα τύπτεται βάκλοις, 

καὶ λαμπάσιν ἐπιρραινομέναις τέαφον 53 καὶ πίσσαν 

καὶ τὰς πληγὰς διερχομέναις καὶ ὅλως ἐκφλογου- 

μέναις xorokoferot' καὶ αὖθις μόλυβον 38 καχλά- 

Zovra κατὰ τοῦ στόματος δέχεται καὶ κασσίδα 

πυρωθεῖσαν σφοδρῶς τῇ κεφαλῇ ἐπιτίθεται. Τὸ 

δὲ τελευταῖον πυρὶ ἐμβάλλεται, εὐχαριστηρίους 

ὕμνους τῷ Θεῷ ἀναπέμπων" ἐξ οὗ καὶ ἀλώβητος 

διέμεινεν, “Ὅθεν εἷς τῶν παρεστώτων Ιουδαῖος ὧν 

λίαν μανεὶς καὶ δόρυ σπασάμενος καὶ κατὰ τῆς 

8. — ! om. Sa. — ? τῷ ἀνθυπάτω Sa. — ? κατακεντιῦνται Sa. 

4. — ! Διοκλητιανοῦ βασιλέως Sa. — * bé ὑπάρχων add. Sa, — 8 ἐκεῖσε add. Sa. — * (μόνον - ἕτερον) τὸν Χριστὸν 
σέβεσθαι μόνον Θεὸν ὅτι πλὴν αὐτοῦ οὔκ ἐστιν ἕτερος Sa. — ? (ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος) τῶ ἡγεμόνι καὶ ζητηθεὶς Sa. — 8 (δ δὲ 
κύριος) παραυτοίκα τοίνυν ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς Sa.— * Κ. ἄπελθε Sa.— " φανέρωσον Sa. — ϑ(δεῖ γὰρ - καὶ) καὶ 
ἐγὼ ἔσομαι μετὰ σοῦ" δεῖ γὰρ ... ὀνόματός μόυ καὶ στεφανωθῆναι" διὸ καὶ πολλοὶ πιστεύσαντες διὰ σοῦ σωθήσονται" 
ἀναστὰς οὖν ὁ ἅγιος Sa. — 15 ἠναγκάσθη ἐπιθύειν τῶ Σεράπη Sa. — 1' ταχύτατα add. 88, --- 1? τύπτεται βάκλοις Sa. — 

18 καταξέεται τὸ σῶμα 88. --- 1 σιδήρῳ add. Sa. — 15 πυρωθείσης Sa. — 16 om. Sa, — 1 πυρωθέντι καθεσθῆναι Sa. — 
15 πεπυρωμέναι S, σιδηραῖς πεπυρακτωμέναις Sa. — 15 διατιτρᾶσθαι Sa. — ** αὐτῶ S, αὐτὸν οὕτως Sa. — 5: βαρυνόμε- 

voc add. Sa. — ** τεάφην Sa. — 38 μόλιβδον Sa. 

B:3.— Ba :9(— 5). 1: Ἰουλιανοῦ καὶ Βασιλίσσης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς τελεμυθέντων. Οὗτος 

νομίμῳ συναφθεὶς τυναικὶ Βασιλίσσῃ ὀνόματι ἔπεισεν ἁγνεύειν, ἀποκείρας αὐτὴν ἐν μοναστηρίῳ... 

Des.: μετὰ ταῦτα θηρίοις αὐτοὺς εἰς βορὰν βάλλουσιν: ἐξ ὧν ἀβλαβλεῖς διαφυλαχθέντες, ξίφει τὰς 

κεφαλὰς ἀποτέμνονται" καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτῶν f| μαρτυρία. — 4(— 5). 8. --α Bb : 3. 1.4. — 

0:8. — Cb : 8. --- (ὁ: 8. — (δ; 8. — M : 2. 1. 4. — Κύρου (Ian. 752). — ᾿Αττικὸς πατριάρχης Κων- 

σταντινουπόλεως ἐν εἰρήνῃ T. --- Ὃ ἅγιος προφήτης Σοαμέας ὁ Ἐλαμίτης ἐν εἰρήνῃ τ. --- ̓Αγάθων ἐν 
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τούτου πλευρᾶς τοῦτο ἐλάσας, τὸν θάνατον αὐτῷ 

ἐπήνεγκε. Καὶ πρῶτον μὲν ἐξῆλθεν ὕδωρ πολὺ ὡς 

καὶ αὐτὴν σβεσθῆναι τὴν ἀνυπόστατον πυράν᾽ 

ὕστερον δὲ αἵματος ἐξελθόντος, ἀφῆκε τὴν ψυχὴν 

ὁ μάρτυς εἰς χεῖρας Θεοῦ᾽ καὶ οὕτως ἐτελειώθη 

αὐτοῦ fj μαρτυρία. 

ΜΗ͂ΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος ΤΤολυεύκτου. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Δεκίου καὶ Βαλλεριανοῦ τῶν Baci- 

λέων, ἐν Μελιτινῇ ! τῆς ᾿Αρμενίας στρατευόμενος, 

πρῶτος ἐν τῇ τοιαύτῃ χώρᾳ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυ- 

ρήσας. Καταφοιτήσαντος γὰρ δόγματος ἀσεβοῦς 

δεῖν ἐξόμνυσθαι τὸν Χριστόν, τοῖς δὲ μὴ πειθομέ- 

voig εἶναι θάνατον τὴν ζημίαν, οὗτος μὴ κατα- 

πτήξας παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν ἀνεκήρυξεν τῷ δὲ 

περιόντι 5 τοῦ θάρσους καὶ τὰ παρὰ τῶν ἀπίστυιν 

σεβόμενα ξόανα συνέτριψεν. “Ὅθεν μήτε ταῖς ToO: 

κηδεστοῦ παραινέσεσι καὶ κολακείαις «πεισθείς, 

μήτε ταῖς τῆς τυναικὸς oluwrole καὶ τοῖς ὀλοφυρ- 

μοῖς ἐπικλασθείς, τῷ δὲ μάρτυρι ὃ Νεάρχῳ, φίλῳ 

ὄντι“, τὰς συνθήκας βεβαιῶν, δεδοικότι τὴν ἀπὸ 

τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ ἔκκλισιν, ἄτρεπτος ἐν 

τῇ ὁμολοτίᾳ φανεὶς τὴν διὰ ξίφους δέχεται τελευ- 

τήν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ 

αὐτοῦ goprupetu. 

2. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁτίοις πατρὸς 

ἡμῶν πρεσβυτέρου καὶ οἰκονόμου τῆς μεγάλης 

ἐκκλησίας Μαρκιανοῦ 1, Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Μαρκιανοῦ καὶ ΤΠουλχερίας, τῶν προγόνων 

αὐτοῦ ἐκ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐληλυθότων. 

Ἐδείματο δὲ τὸν ναὸν τῆς ἁγίας Εἰρήνης τὸν πρὸς 

θάλασσαν, ἐπισυνάψας αὐτῷ τὸν εὐκτήριον οἶκον 

τοῦ ἁγίου ? Ἰσιδώρου 4, Ἐδείματο δὲ καὶ τὸν τῆς 

ἁγίας Ἀναστασίας, τὸν ἐν τοῖς Δομνίνου ἐμβόλοις, 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου πρωτομάρ- 

es Στεφάνου. 

. Καὶ σύναξις τοῦ ἐν Κανᾷ τῆς [ Γαλλαΐας 

«τενομένου θαύματος C» καὶ τῆς ἀχράντου δεσποί- 

vns ἡμῶν Θεοτόκου ἐν τῇ Πηγῇ καὶ ἔνδον τοῦ ὅ 

ἁγίου μάρτυρος ἸΤολνεύκτου. 

AYTQ Θ΄. 

ὃν καὶ ἀπὸ τοῦ μεγάλου διέσωσεν ἐμπρησμοῦ, 

τοῦ πυρὸς " τὰ κύκλῳ κατανεμηθέντος, αὐτὸς ὃ 

ἐπὶ τῆς ὀροφῆς Τ ἑστὼς xoi? τὰς χεῖρας εἰς 10 

οὐρανὸν ἄρας ? καὶ προσευχόμενος 1, Τὰς δὲ τῶν 

θαυμάτων ἐνεργείας καὶ ! τὴν ἐν τοσαύτῃ χρημά- 

τῶν ἀφθονίᾳ 12 ἔνδειαν καὶ τὸ ἀκριβὲς τῆς ἀσκή- 

σεως διεξοδικώτερον fj κατ᾽ αὐτὸν ἱστορία δηλοῖ, 

Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ προφητείῳ τοῦ 15 

ἁγίου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάν- 

vou, τῷ ὄντι πλησίον τῆς κινστέρνης Μωκησίας ἐν 

τοῖς Δανιήλ, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέφθασε καὶ fj? μνήμη τοῦ 

μεγάλου σεισμοῦ τοῦ γενομένου ἐν ἀρχῇ τῆς 90 

βασιλείας Βασιλείου, ὅτε καὶ ὁ μέγιστος τῆς Üne- 

ραγίας Θεοτόκου ναὸς 5 ἐν τῷ Σίγματι καὶ ἕτεραι 

πολλαὶ ὃ ἐκκλησίαι καὶ ἰδιωτικοὶ οἶκοι κατέπεσον. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου 

προφήτου ᾿Αχιᾷ, Οὗτος ἦν ἀπὸ Σιλὼμ ἐκ πόλεως 55 

Ἠλεῖ, ὅπου ἦν ἡ σκηνὴ τὸ παλαιόν, Οὗτος εἶπε περὶ 

Σολομῶντος, ὅτι προσκρούσει Κυρίῳ καὶ ἤλεγξε 

τὸν "lepofoóu, ὅτι δόλῳ πορεύεται μετὰ Κυρίου, 

Εἶδε δὲ καὶ ζεῦγος βοῶν πατοῦν τὸν λαὸν καὶ 

κατὰ τῶν ἱερέων ἐπιτρέχον. ἸΤροεῖπε καὶ περὶ τοῦ 80 

Σολομῶντος, ὅτι αἱ γυναῖκες αὐτὸν ἐκστήσουσι 

καὶ πᾶν τὸ γένος αὐτοῦ" καὶ ἀπέθανε καὶ ἐτάφη 

ἐγγὺς τῆς δρυὸς Σιλώμ ΄. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

6. — ! supplevi, om. S, Sa. 85 

1. —  Μελετινῆ Sa. — ὃ περιόντος Sa. — 3 μακαρίω Sa. — * αὐτοῦ add. Sa. 

5. — ! πατρὸς ἡμῶν M. πρεσβυτέρου καὶ οἰκονόμου τῆς τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας Sa. — 5 supra lin. Sa. — 8 udp- 

τυρὸς add. Sa, — * ᾿Ισιδόρου S. — ὃ γὰρ add, Sa. — ὃ ὃ ὅσιος add, Sa. τ κορυφῆς Sa. — 8 om. Ba. — ὃ ἐπάρας Sa. 

τὸ ἣν add. 88. — 11 ἐν add. S, — 1? ἑκούσιον add. Sa. 

8. —  συνέφθασε καὶ ἡ om. Sa. — * ὁ add. 8a. — 5 om. Sa. 40 

4. — τ Σηλώμ 8a. 

εἰρήνῃ T. — Θεόκτιστος ὁ ἐπίσκοπος ἐν εἰρήνῃ r. — Mv: 2. 1. ἃ. — Κύρου. — ̓Αττικός, — Σαμέας. 

᾿Αγάθων καὶ Θεόκτιστος. --- 8. --- Mr : 2, — Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 2.3. 4. 5. ΒΡ: 1.4 Ἡ :1. 8. P:1.3 (τοῦ μεγάλου 

σεισμοῦ ἐπὶ Δεκίου καὶ Οὐαλεριανοῦ βασιλέων). --- Da : 1.3.4 (Εὐστρατίου τοῦ προφήτου). — 45 

5(— Ba). — 98 : 1. 8. ἃ, δ. --- F:1.3.4. 5. — ΕΘ 1.8, 4. 5.— B: 1. — Θεοκτίστου ἱερομάρτυρος 

καὶ ὁμολογητοῦ (cf. Ian. 4. — & — Ba: 1(— S). 8(— S). ἃ. (ΞΞ 5). 5: Εὐστρατίου τοῦ θαυμα- 

τουρτοῦ. Οὗτος ὁ ὅσιος γονέων εὐσεβῶν καὶ ἐν αὐταρκείᾳ βιούντων υἱὸς ἐγνωρίζετο, Μεγεθοῦς καὶ 

Γεωργίου προσαγορευομένων. Ἔρωτι δὲ. θείῳ κάτοχος τεγονώς, κόσμῳ καὶ τοῖς ἐν κόσμῳ πᾶσιν 

ἀποταξάμενος, φυγὰς πρὸς τὰ τοῦ Ὀλύμπου ᾧχετο μέρη, Γρηγόριον δὲ καὶ Βασίλειον τοὺς ἑαυτοῦ 50 

θείους ἐν τῇ τῶν Ἀγαύρων μονῇ ἀσκητικῶς εὑρὼν διαλάμποντας, ὑπ᾽ αὐτῶν τὸν ἐπίπονον καὶ μοναχοῖς 

ἁρμόδιον ἐκδιδάσκεται βίον: καὶ τὴν κόμην ἀποκαρεὶς τοῖς λοιποῖς ἀδελφοῖς συναρίθμιος γίνεται. 

Ταύτης αὐτὸς τυχὼν τῆς ἐφέσεως πᾶσι προθύμως καθυπηρέτει, μηδὲν κεκτημένος τοῦ αἰῶνος τούτου 

πλὴν ἃ ἠμφιέννυτο τρίχινα. Ἑβδομήκοντα πέντε τοίνυν ἔτεσι τῇ ἀσκήσει προσκαρτερήσας, οὐδέποτε 

ἐπὶ πλευρὰν ἀνεπαύσατο, καίτοι τὴν προστασίαν τῶν ἀδελφῶν πιστευθεὶς μετὰ τὴν κοίμησιν τῶν 55 

αὐτοῦ θείων, Γρηγορίου φημὶ καὶ Βασιλείου, Ἐπεὶ δὲ Λέων ὁ θηριώνυμος τὴν ἐκκλησίαν ἐτάραξε καὶ 

τὴν πάλαι σβεσθεῖσαν τῶν εἰκονομάχων αἵρεσιν ἔσπευδεν ἀνεγεῖραι, πρὸς τοῦ μεγάλου "luavvixiou 

προτραπεὶς ὁ μακάριος τὴν ἐνεγκαμένην κατελάμβανε" ἔπειτα μετὰ χρόνον τινὰ πρὸς τὴν ἰδίαν μονὴν 

παραγενόμενος, πᾶσαν μὲν ἡμέραν ἀόκνως τοῖς σωματικοῖς ἔργοις μετὰ τῆς ἀδελφότητος ἔκαμνε. Τὴν 
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ἡμῶν Εὐστρατίου τοῦ θαυμοτουρτοῦ. Οὗτος 

ὑπῆρχεν ἐκ χώρας Ταρσίας οὕτω λετομένης, 

τελούσης ὑπὸ τὸ θέμα τῶν ᾿Οπτημάτων, κώμης 

ὀνομαζομένης ΒιτζΖινιανὸς, γονέων εὐσεβῶν καὶ ἐν 

αὐταρκείᾳ βιούντων, Γεωργίου καὶ Μεγεθοῦς. 

Οὕτω δὲ καλῶς παρ᾽ αὐτιῶν. ἀναχθεὶς καὶ παιδευ- 

θεὶς καὶ πληρώσας τὸν εἰκοστὸν χρόνον τῆς αὐτοῦ 

ἡλικίας, τῷ θείῳ κάτοχος γίνεται ἔρωτι καὶ τοὺς 

γονεῖς καταλιπὼν φυγὰς Uxero πρὸς τὰ τοῦ 

Ὀλύμπου μέρη ' πρὸς τὴν μονὴν τῶν Αὐτάρου ? 

ἐν fj? διέλαμψαν ἐν ἀσκήσει καὶ τῇ λοιπῇ ἀρετῇ 

Γρητόριος | ὁ 
μητρὸς αὐτῷ θεῖοι. Ὑφ᾽ ὧν δεχθεὶς καὶ κατηχηθεὶς 

τὸν ἐπίπονον καὶ μοναχοῖς ἁρμόδιον ὑπέδυ βίον, 

θαυμαστὸς καὶ Βασίλειος οἱ πρὸς 

τὴν κόμην κειράμενος καὶ τοῖς λοιποῖς συναριθμη- 

θεὶς ἀδελφοῖς. Ταύτης τυχὼν τῆς ἐφέσεως πᾶσι 

τὴν ὑπηρεσίαν προθύμῳ καρδίᾳ καὶ ταπεινῷ τῷ 

φρονήματι ἀπένειμε, μηδὲν κεκτημένος τοῦ αἰῶνος 

τούτου πλὴν ἑνὸς τριχίνου καὶ μαλλωτοῦ" ἐφ᾽ ὧν 

ἀνακλινόμενος, ἐν ᾧ ἂν ἔτυχε τόπῳ, μικρᾶς ἀνα- 

παύσεως μετελάμβανεν᾽ οὐδὲ γὰρ ἦν αὐτῷ τόπος 

ἀφωρισμένος ἀναπαύσεως. Λέγεται δὲ μηδέποτε 

ὕπτιον αὐτὸν ἀνακλιθῆναι, ἀφ᾽ οὗ ἀπετάξατο, 

μήτε μὴν ἐν τῷ ἀριστερῷ μέρει τοῦ σώματος ἀνα- 

πεσεῖν ἐν πᾶσι τοῖς ἑβδομήκοντα πέντε ἔτεσιν, οἷς 

ἐν ὅ τῇ ἀσκητικῇ πολιτείᾳ διέπρεψε. Τοίνυν τῶν 

προητησαμένων τὸν βίον καταλυσάντων 9. ἁγίων 

ἀνδρῶν, ὁ μέτας οὗτος τὴν προστασίαν τῶν ἀδελ- 

φῶν πιστεύεται παρ᾽ αὐτῶν προτραπείς. Ἐπεὶ δὲ 

Λέων ὁ θηριώνυμος ἐπανελθὼν ἀπὸ τοῦ Βουλγα- 

ρικοῦ πολέμου, ἐπανέστη τῇ βασιλείᾳ Μιχαὴλ τοῦ 

εὐσεβοῦς καὶ τὸν μετ᾽ εἰρήνης ὑποδεξάμενον αὐτὸν 

τῆς γαμετῆς καὶ τῶν τέκνων στερήσας, εἶτα 

δημεύσας καὶ μοναχὸν ἀποκείρας, ἐξόριστον πρὸς 

ΜΗΝΙ ΤΏ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου * Γρητορίου ἐπισκόπου 

Νύσσης. Οὗτος ἀδελφὸς ἦν τοῦ μετάλου Βασι- 

λείου, λαμπρὸς ἐν λόγοις καὶ τῆς ὀρθοδόξου 

πίστεως ζηλωτής. Διὸ καὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλη- 

5. — 1 ὄρη Sa. -- 5 S, Sa, Ἀγαύρου Ba et ἐπ Aet. S. Ioannicii, Act. SS., Nov. t H, p. 345 etc. — ? μονὴν ! 

τὴν ἀπέναντι νῆσον ἀπέστειλε καὶ τὴν πάλαι 

σβεσθεῖσαν “τῶν εἰκονομάχων αἵρεσιν ἀνεγεῖραι 

πάλιν ἔσπευδε, τότε πάντων τὰς ἰδίας οἰκήσεις 

καταλιπόντων Τ, ὁμοίως καὶ οὗτος, τοῦ μεγάλου 

Ἰωαννικίου αὐτὸν προτρεψαμένου, πρὸς τὴν ἐνεγ- 

καμένην ἀφίκετο. Μετὰ ταῦτα δὲ ἐπεὶ πάλιν ἡ τοῦ 

Θεοῦ ἐκκλησία τὸν οἰκεῖον ἀπέλαβε κόσμον τῇ 

τῶν ἁγίων εἰκόνων ἀναστηλώσει καὶ προσκυνήσει, 

καὶ οἱ σημειοφόροι πατέρες πρὸς τὰς ἰδίας énav- 

ἦλθον οἰκήσεις, καὶ ó μέγας Εὐστράτιος πρὸς 

τὴν οἰκείαν μονὴν παρετένετο, πᾶσαν μὲν ἡμέραν 

ἀόκνως ἐν τοῖς σωματικοῖς ἔργοις τοῖς ἀδελφοῖς 

συτκοπιῶν, τὴν δὲ νύκτα ἐν στάσεσιν GÜnvorc καὶ 

γονυκλισίαις κατατρύχων τὸ σῶμα. Οὐ μὴν ἀλλὰ 

καὶ ἐν αὐτῇ τῇ 8 τοῦ κανόνος ψαλμῳδίᾳ ἔνδον τοῦ 

ἁγίου θυσιαστηρίου ἱστάμενος, ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι 

συμπληρώσεως ἐκτενῶς τὸ « Κύριε ἐλέησον » καθ᾽ 

ἑαυτὸν ἐκεκράγει τὰ δὲ παρ᾽ αὐτοῦ͵ τελεσθέντα 

θαύματα, πολλὰ ὄντα τῷ πλήθει, ἀδύνοτον λέγειν 

ἢ τραφῇ ἐκτίθεσθαι, ὅσα ἐκεῖνος τῇ τοῦ Θεοῦ 

χάριτι ὡς αὐτῷ προσ] κείμενος καὶ προσεγγίζιων 

ἐποίησε καὶ ποιεῖ. Ἐπεὶ δὲ τῶν ἐνθένδε ἀπαίρειν 

ἔμελλε, τοὺς ἀδελφοὺς προσκαλεσάμενος ἔφη" 

« ᾿Αδελφοί, ὁ χρόνος τῆς ἐμῆς ζωῆς πέρας εἴληφε" 

» λοιπόν, τέκνα ἀγαπητά, ἣν παρελάβετε παρακα- 

» ταθήκην φυλάξατε γινώσκοντες ὃ, ὅτι τὰ μὲν 

» παρόντα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μέλλοντα αἰώνια. 

» Σπουδόσοτε οὖν τῆς τῶν σωζομένων μερίδος 

» γενέσθαι. » Ταῦτα ἐπειπὼν καὶ κατασφρατισά- 

μενος καὶ τὰς χεῖρας ὑψώσας καὶ τὸ ὄμμα πρὸς '? 

οὐρανὸν ἀνατείνας « Εἰς χεῖράς σου, ἔφη, Κύριε, 

» τὸ πνεῦμά μου παραθήσομαι i.» Καὶ εὐθὺς 

παρέδωκε τὸ πνεῦμα, ζήσας τὰ σύμπαντα ἔτη P? 

ἐνενήκοντα 18 πέντε "5. 

AYTQ [΄. 

σίας προέστη καὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ συνόδῳ, τῇ ἐν 

Κωνσταντινουπόλει κατὰ τοῦ δυσσεβοῦς Μακεδο- 

νίου καὶ τῶν κακοφρόνων 3 αὐτοῦ συνοχθείσῃ, 

λόγων δυνόμει καὶ γραφικαῖς ἀποδείξεσιν τοῖς 

τς ἐν ἢ 
Sa. — ὁ ἀπένεμε Sa, — 5 ἐν οἷς Sa. — 9 τῶν add. 88. — Ἰ καταλιμπανόντων Sa. — ὃ om, Sa. — ? yivdiakov 8, De €ic 

Sa, — 1 παρατίθημῃ Sa. — 1? supra lin, Sa. — 15 καὶ add. Sa. — 1 ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ὁ Θεὸς ééncov add. Sa. 
1. — 1 ἐν ἅγιοις πατρὸς ἡμῶν Sa. — ? δμοφρόνων Sa. 

5$ Μαρκιανοῦ. — Ἐ΄: 1. — Μαρκιανοῦ (— Ba, des.: ἐν εἰρήνᾳ ἐτελειώθη). --- 2. — Fa : 1. 

δὲ νύκτα ἀύπνοις στάσεσι καὶ τονυκλισίαις κατατρύχων τὸ σῶμα xai ἔνδον. τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου ἐν 

5 τῇ τοῦ μακαρίου ψαλμῳδίᾳ ἱστάμενος καὶ ἐκτενῶς τὸ « Κύριε ἐλέησον » καθ᾽ ἑαυτὸν λέγων, ναὸν Θεοῦ 

ἑαυτὸν ἀπετέλεσεν. Τὰ δὲ παρ᾽ αὐτοῦ τελεσθέντα θαύματα πολλὰ ὄντα τὸ πλῆθος τραφῇ παραδόῦναι 

ἀδύνατόν ἐστιν ἐνθάδε. Ἐπεὶ δὲ τιὺν ἐνθένδε ἀπαίρειν ἔμελλε, τοὺς ἀδελφοὺς προσκαλεσάμενος καὶ 

πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἀλείψας καὶ ἐπευξάμενος, εἶτα καὶ κατασφραγισάμενος καὶ τὸ « Κύριε εἰς χεῖράς σου 

» παρατίθημι τὸ πνεῦμά μου » φθεγξάμενος, παρέδωκε τὸ πνεῦμα, ζήσας τὰ σύμπαντα ἔτη ἐνενήκοντα 

πέντε. --- ΒΡ: 1. 4. ὃ. — €:5.1. — Τοῦ ἁγίου Θεοκτίστου ἐπισκόπου τινὲς δὲ αὐτόν φασιν καὶ 

ὁμολογητὴν εἶναι, --- 4 (Μιχαίου). --- Cb : 1. — Ce : 5. 1. — Θεοκτίστου. --- ᾧ (prius scriptum Miyaíou 

dein corr. :Ayié). — Cd : 1. — Θεοκτίστου. --- M : 1.5. — Mv: 1.5, — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 2. — Sb: 1. 2. — Μαρκιανοῦ (Ian. 9?). — X : 1. — Μαρκιανοῦ, --- 

Δομνίκας (lan. 87). P:1.8. Μαρκιανοῦ (— Ba). — 98 : 1. 9, — Μαρκιαγνοῦ. Da:1.2 

Μαρκιανοῦ. 

2.— B:1.2. — Μαρκιανοῦ. — Δομνίκης (Ian. 85). Ba: l(—5S) 3 (-Ξ 5). Μαρκιανοῦ 

πρεσβυτέρου καὶ οἰκονόμου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας (— S) ... καὶ προσευ- 

ξάμενος τὴν ὁρμὴν τοῦ πυρὸς ἔστησεν. ὋὉποῖοι δὲ τὰς οἰκοδομὰς εἰσὶ καὶ ὡς ἔχουσι κάλλους καὶ 

Tax. 9. 

f£. 120. 

Tix. fO. 

lax. 9. 

lax, 10, 



.law..10. 

lax. fl. 

Ias. 10. 

las. 11. 
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πατράσιν συνελθὼν καὶ τόὺς ὑπεναντίους κατα- 
βροντήσας καὶ τροπωσάμενος ἐθαυμάσθη. Διὰ 
γὰρ πάσης ἐλθὼν ἰδέας λόγων καὶ ἀρετῆς, v 
ἑκάστῃ εὐδοκίμησε ? καὶ τὸ * κράτος ἐδέξατο" καὶ 
φθάσας ἐν γήρᾳ καλῷ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. 
"Hv δὲ κατὰ πάντα τῷ ἀδελφῷ Βασιλείῳ προσεοι- 
Küc, πλὴν τοῦ πολιοῦ τέ καὶ χαριεστέρου ἐπι- 

βραχύ. . 
2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς 1. Οὗτος 
ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰουστίνου τοῦ μικροῦ; Θεο- 

δώρου καὶ ᾿Εκδικίας υἱὸς γεγονώς, εὐσεβείᾳ 

κομώντων καὶ χρημάτων περιουσίᾳ. ΤΤαιδείας δὲ 

μεταλοχὼν ἱκανῶς τῆς 5 ἔξωθεν καὶ τῆς ἐν ταῖς 

θείαις γραφαῖς, καὶ γάμῳ προσομιλήσας ἐπὶ χρόνῳ 

βραχεῖ, τῆς συνοικούσης αὐτῷ τὸν βίον λιπούσης, 

ἐπειδὴ πᾶσαν τὴν σπουδὴν λοιπὸν εἰς τὴν κατὰ 

Θεὸν φιλοσοφίαν ἔτρεψεν, τῆς ἐν Μελιτινῇ ἁγίας 

ἐκκλησίας ἀρχιερεὺς καθίσταται, τριακοντοέτης 8 

ἤδη γετονώς, Συγκεράσας δὲ ἀσκητικῇ ἀγωγῇ τὴν 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοδο- 

σίου "ὁ τοῦ κοινοβιάρχου. Οὗτος ἦν ἐκ κώμης 

Ματαρισοῦ 3 τῆς ? Καππαδοκῶν ἐπαρχίας, πατρὸς 

ΤΙροαιϊιρεσίου καὶ μητρὸς Εὐλογίας, ἀμφοτέρων 

εὐσεβῶν καὶ πιστῶν. Ἐγένετο δὲ μοναχός" καὶ 

— 8.88, εὐδοκιμήσει S. — * supra lin. Sa, 

πολιτικὴν σύνεσιν, οὐ μόνον τοῖς ὑπὸ χεῖρα σωτη- 

ρίας ἐγένετο πρόξενος, ἀλλὰ καὶ τῷ ἔθνει παντί, 

μετάπεμπτος ὑπὸ τοῦ βασιλέως πολλάκις γεγονώς. 

Koi συγκοταστήσας τὴν τῶν Περσῶν ἀρχὴν τῷ 

Xoopón*, Βαρὰμ ἐπαναστάντος αὐτῷ καὶ ἐκβαλόν- 5 

τος 5 τοῦ δ᾽ κράτους, ὅτε καὶ ὑποτελῆ αὑτὸν 

Ῥωμαίοις πεποίηκε, φίλος re" | καταστὰς αὐτῷ 

τε τῷ 5 Ρωμαίων βασιλεῖ Μαυρικίῳ καὶ τῇ αὐτοῦ 

γαμετῇ καὶ πολλῶν χρημάτων δι᾿ αὐτῶν κύριος 

γετζονώς, εἰς ἀνοικοδομὴν ἁγίων ἐκκλησιῶν καὶ 10 

πτωχοτροφείων ταῦτα ἐκένωσεν. Ἐν δὲ τῇ βασι- 

λίδι πάλιν γενόμενος πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε- ἔνθα 

τιμηθεὶς παρὰ παντὸς βασιλικοῦ τε καὶ ἐκκλη- 

σιαστικοῦ πληρώματος τὰ εἰκότα καὶ ἐν κιβωτίῳ 

τεθεὶς λαμπάσι καὶ ὕμνοις δορυφορούμενος, τὴν 15 

ἐνεγκαμένην καταλαμβάνει, πολλὰς θαυμάτων ἐνερ- 

γείας καὶ ἔτι τῷ βίῳ περιὼν καὶ μετὰ τὴν ἐνθένδε 

ἐκδημίαν ἐπιδειξάμενος. Τελεῖται δὲ f| αὐτοῦ 

σύναξις καὶ τοῦ ἁγίου Γρητορίου Νύσσης ἐν τῇ 

ἁγιωτάτῃ * μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, 80 

ΑΥ̓ΤΩ ΙΑ΄. 

πρῶτον μὲν ἀπῆλθεν εἰς ᾿Αντιόχειαν πρὸς τὸν 

ἅγιον Συμεὼν τὸν στυλίτην καὶ εὐλογήθη παρ᾽ 

αὐτοῦ" εἶτα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐκεῖθεν δὲ κατήν- 

τῆσεν εἰς τὴν ἔρημον, ἐπὶ τριάκοντα χρόνους ἄρτον 25 

μὴ φαγὼν εἰ μὴ μόνον ἰσχάδας καὶ βοτάνας. “Ὅθεν 

2, — ! Μελιτηνῆς Sa. — ? τοῖς S, Sa. — 3 τριακοντούτης Sa. — * corr., prius Χωσρόη S, βασιλεῖ add. Sa, — δ ἐκβαλ- 
λόντος S. — ὃ τὸ Sa, — ἴ om. Sa. — 8 τιῶν Sa. 

1. — ! Θεοδωσίου 8. — 5 5, Μαργαρισοῦ Sa, al, Μοταρισσοῦ, Γαρισσοῦ, cf. Usesen, Der hl. Theodosios, p. 116. — 30 
3$ τῶν add. Sa. 

θέσεως oi προλεχθέντες ναοί, καὶ ὄψις μαρτυρήσει 1 ὑμετέρα, Οὗτος οὖν ὁ μακάριος μετὰ τὸν μέγαν 

᾿ τῶν κατορθωμάτων αὐτοῦ σωρὸν καὶ νεκρὸν ἀνέστησεν. Νυκτὸς γὰρ τὰ ἄμφοδα καὶ τὰς ῥύμας περιερ- 

χόμενος εἴ πού Tiva τῶν κατὰ Θεὸν ἡμῶν ἀδελφῶν τεθνηκότα εὕροι καὶ 'dAovrov, αὐτοχείρως αὐτὸν 

ἔλουε' καὶ τὸ σῶμα μετὰ τὸ ἀνακλῖναι παρακελευόμενος ἀναστῆναι καὶ ἀσπασμὸν ἐπιδοῦναι, τὸ 86 

ἐπιταχθὲν ἐτελεῖτο, "Ev μιᾷ οὖν τῶν πάλαι μὲν τεθνηκότων τις ὑπ᾽ ἐκείνου δὲ τῆς προλεχθείσης ἐπιμε- 

λείας τετυχηκὼς καὶ τὸν συνήθη ἀσπασμὸν αἰτηθεὶς ἀναστὰς üÜxero τὸν συναλλακτὴν τοῦ dyíou 

ἐκπλήξας" ὃς λαθραίως παρακολουθῶν ἐσκόπει τὰ παρ᾽ αὐτοῦ τῷ ἁγίῳ διδόμενα χρήματα, ὅποι καὶ 

ἀναλίσκονται. ᾿Αλλὰ καὶ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἐκβαλὼν αἰτησαμένῳ πένητι δέδωκεν ἐν λιτῇ περιιόντι, τῆς 

ἱερατικῆς μόνης στόλῆς κοταλειφθείσης ἐπικαλύπτειν 2 αὐτοῦ τὸ σῶμα 8' καὶ γυμνὸς ὧν τοῖς τοῦ 40 

κλήρου βασιλικὴν ἐσθῆτα διάχρυσον ὥφθη φορῶν. Καὶ ἕτερα πλεῖστα κατεργασάμενος μνήμης ἄξια ἐν 
εἰρήνῃ ἐτελειώθη. Ἡ σύναξις ἐν τοῖς Δανιὴλ πλησίον τῆς κινστέρνης Μωκισίας ἐν τῷ προφητείῳ τοῦ 
ἁγίου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. --- Bb : 1. 3. --- Μαρκιανοῦ. — Δομνίκας: — €: 
1. 2 (Δομετίου). -- Μαρκιανοῦ. — Δομνίκας, — Cb : 1. 9 (sed nomen hic scriptum est Μελετίου). — 

Μαρκιανοῦ. Ce : 1. 2. Aopvíkag. Μαρκιανοῦ. Cd : 1.2. Δομνίκας. Μαὰρκιανοῦ. --- 45 
Δομνίκας. --- M: 1. 9, — Μαρκιανοῦ. --- ̓ Αμμώνιος ἐν εἰρήνῃ τ. — Mv:1.2. — Μαρκιανός., — 
᾿Αμμώνιος, --- Mr : 1. 9, --- Μαρκιανός, 

SYNAXARIA SELECTA. 856: 1. 3, --- 8b:1.8. — H :3.2, 1. — P : 8. 1 (Θεοδοσίου τοῦ koivo- 
βιάρχου, πλησίον τοῦ Ταύρου). --- Μάρκου καὶ Ἀγαπίου. Da:1.3.—2Db:1.3.— F:1. — Fa:1.— 

B:3.1.— Ba:1(—8).3. — Bb: 8, 1. 6:3. 1. Cb : 8,1 : Θεοδοσίου ! τοῦ κοινοβιάρχου καὶ 50 

καθηγητοῦ πάσης τῆς ἐρήμου τῆς κατὰ τὴν ἁγίαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν πόλιν. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ κώμης 

Μαρισσοῦ ! τῆς Καππαδοκῶν ἐπαρχίας, πατρὸς Προαιρεσίου καὶ μητρὸς Εὐλοτγίας ἀμφοτέρων εὐσε- 
Bv καὶ πιστῷν. Ὑπέδυ δὲ καὶ τὴν μονήρη πολιτείαν καὶ τὸ ταύτης ἱερὸν ἔνδυμα. Καταλαβὼν καὶ 
Ἱεροσόλυμα, ἐκεῖθεν 5 ἦλθε πρὸς ᾿Αντιόχειαν πρὸς τὸν μέγαν Συμεῶνα τὸν ̓ στυλίτην, παρ᾽ οὗ τὴν 

ἐσομένην αὐτῷ πρὸς ἀρετὴν 8 ἐπίδοσιν ἐμνήσθη, καὶ ὅτι πολλῶν γενήσεται λογικῶν θρεμμάτων ποιμήν. 55 
Εἶτα ἡσυχάζει παρὰ Λογγίνῳ τινὶ ἀοιδίμῳ ἀνὸρί. Ἐγκράτειαν δὲ τὴν ἄκραν μετελθών, ὡς τῆς ἑβδο- 
μάδος ἅπαξ σιτεῖσθαι καὶ ἐπὶ τριάκοντα χρόνους * ἄρτου ὅλως μὴ γευσάμενος καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν 

, ἦ μαρτυρήσειν Ba. -- 3 ἐπικαλύπτην Bá. — ὃ cu ματι Ba. 
j 1G. supra ad S. — δὲ add. Cb. — 3 ἀρετὴν πρὸς Cb. — 5 χρόνοις Cb. 

£.130*. 

f. 181. 
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πλεῖστα “θαύματα ἐποίησε καὶ μοναστήρια πολλὰ 

συνεστήσατο καὶ δαίμονας διὰ προσευχῆς ἐδίωξε. 

Λιμοῦ δέ ποτε γενομένου καὶ τῆς ἀποθήκης τοῦ 

μοναστηρίου σῖτον μὴ ἐχούσης, ἕνα κόκκον εὑρὼν 

5 καὶ εὐλογήσας, ἐξ ἐκείνου τὴν ἀποθήκην σίτου 

ἐγέμισε. Διὰ δὲ τὰ πολλὰ θαύματα καὶ τοῖς βασι- 

λεῦσιν ἐγνωρίσθη καὶ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ διὰ τὴν 

ἀρετὴν περιβόητὸς ἐγένετο" καὶ οὕτως ἐν βαθεῖ 

γήρᾳ πρὸς Θεόν, ὃν ἐπόθησεν, ἐξεδήμησεν. Τελεῖ- 

τὸ ται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ 

τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου, τῷ συγκειμένῳ τῇ 

ἁγιωτάτῃ δ μετάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

MHNI TQ 

i1. ᾿Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Τατιανῆς. 

15 Αὕτη ἦν ἐκ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης, ἐπὶ τῆς 

βασιλείας ᾿Αλεξάνδρου, ἐκ πατρὸς ὑπατεύσαντος 

τὸ 1 τρίτον, κατὰ τὴν τῆς ἐκκλησίας τάξιν διάκο- 

νος. Διὰ δὲ τὸ τὸν Χριστὸν ὁμολογεῖν ἤχθη τῷ 

βασιλεῖ" xoi μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸν τῶν εἰδώλων 

40 ἐλθοῦσα 5 ναόν, τὰ ἐν αὐτῷ ξόανα διὰ προσευχῆς 

κατέσεισε καὶ εἰς τῆν κατέρρηξε. Διὸ τύπτεται τὸ 

πρόσωπον καὶ ὀγκίνοις τὰ βλέφαρα διαρρήτνυται" 

εἶτα κρεμασθεῖσα ξέεται καὶ ξυρᾶται τὴν κεφαλήν. 

Μετὰ δὲ ταῦτα πυρὶ καὶ θηρίοις φανεῖσα ἀνάλωτος, 

835. τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. 

— “ἐξ ἀνθρώπων add. Sa. — 5 γήρω Β8. --- 5 om. Sa. 

3. — 1 ἁγίων {{ΠΠΠ| ἀγγέλων Sa.— ? τοιαύτη Sa. 

8. — 1 Ἀβεσαλῶμ ad diem oct. 15?. 
1. — ! om. Sa. — ? εἰσελθοῦσα 88. 

389 — 2.— ? Sa, κατέσχεν S. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέῤᾳ σύναξις τῶν ἁγίων μυρίων 

ἀγγέλων I Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν 5. σύναξις ἔνδον. 

τοῦ μαρτυρείου τῆς ἁγίας ᾿Αναστασίας, ἐν τοῖς 

Δομνίνου ἐμβόλοις. 

8. Koi ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Πέτρου 

τοῦ καὶ Αὐσελάμου 1, Οὗτος τῇ κατὰ πίστιν εὖσε- 

βείᾳ καὶ τῇ κατὰ τὸ σῶμα ῥώμῃ ἀκμάζων ἐν νεό- 

τήτι τῆς ἡλικίας παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν ὡμολόγη- 

σεν. 'O οὖν ἄρχων ᾿Ελευθερουπόλεως συλλαβὼν 

αὐτὸν καὶ μήτε κολακείαις χαυνώσας μήτε ἀπειλαῖς 

καταπτήξας πυρὶ: παρέδωκεν" ἐν ᾧ τὸν στέφανον 

τοῦ μαρτυρίου ὁ ἅγιος ἐκομίσατο. 

AYTQ IB'. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Μεορτίου. Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασι- 

λέως, στρατευόμενος ὑπὸ τὸ τάγμα τῶν Μαύρων. 

Καὶ ἀναγκασθεὶς θῦσαι τοῖς μὴ οὖσι θεοῖς καὶ μὴ 

πεισθείς, ἀποζώννυται τῆς στρατείας καὶ τοῦ ἀξιώ- 

ματος καὶ καταξαίνεται τὸ σῶμα ταῖς μάστιξιν. 

᾿Εγκαρτερήσας δὲ ταῖς βασάνοις ὡς μηδὲ φωνὴν 

ἐκπέμψαι, θάμβος καὶ ἔκπληξιν τῷ τυράννῳ παρέ- 

σχεν!, Διὸ ἐπιπολὺ τῆς βασάνου παραταθείσης, 

ἐπεὶ τόπος οὐχ εὑρίσκετο ἐν τῷ τοῦ μάρτυρος 

σώματι μωλώπων καὶ τραυμάτων ἀνέπαφος, ἀνε- 

θῆναι αὐτὸν τῆς βασάνου προσέταξεν καὶ τῇ εἱρκτῇ 

ἐξασκήσας, ἐπὶ τοσοῦτον ἀναβάσεως ἦλθεν, ὡς καὶ παράδοξα θαύματα ἐκτελεῖν. Τὸν γὰρ μετελθόντα 

τοῦ βίου Βασίλειον μοναχὸν καὶ τὸν καινὸν τάφον ἐγκαινίσαντα συνιστάμενον μετὰ τῶν ἀδελφῶν καὶ 

συμψάλλοντα καὶ τοῖς λοιποῖς ὄντα ἀθέατον ὁ ὅσιος μόνος μεθ᾽ ἑτέρου ἑωρᾶτο μοναχοῦ. Καὶ μήπω 

ὑποτιθέντος πυρὸς τοὺς ἐσβεσμένους ἄνθρακας ἀνῆψεν, ἔνθα ἱδρύσεσθαι τὸ μοναστήριον ἔμελλεν. Καὶ 

35 γυναῖκά τινα προσελθοῦσαν τῆς αἱμορροίας ἅμα καὶ τοῦ πάθους τοῦ καρκίνου ἀπήλλαξε. Καὶ ἐξ ἑνὸς 

κόκκου, ὃν εὐλογήσας ἐπέδωκεν, ὑπερεκχεῖσθοι τοὺς σιτῶνας πεποίηκε. Καὶ τὸ καταπεσὸν παιδίον 

ἀοράτως ἐπιφανεὶς τοῦ λάκκου ἀνήγαγε. Καὶ τὴν θραῦσιν τῶν τικτομένων παίδων ἀνέστειλεν, ot μήπω 

φθάσαντες τῷ βίῳ προσελθεῖν ὃ διὰ θανάτου τοῦ βίου ἠλαύνοντο᾽ τὴν οὖν αὐτῶν μητέρα, οὐδέν τι 

στεῖρας ἄμεινον κατὰ τοῦτο. διακειμένην, διὰ προσευχῆς εὔτεκνον ἔδειξεν, ᾿Αλλὰ καὶ νέφος ἀκρίδος 

40 ἐσόβησε δι᾽ ἐπιτιμήσεως μόνης. Καὶ Κήρυκα * τὸν τῆς ἀνατολῆς κόμητα ἄτρωτον ἐν πολέμῳ πεποίηκεν 

ἀντὶ θώρακος. fj τῆς τριχίνης ἐσθῆτος τοῦ ἁγίου περιβολή. Καὶ ὑπὸ αὐχμοῦ ἴ περὶ τὰς γονὰς ἀδικου- 

μένην τὴν τῆν τῆς ἀδικίας ἀπήλλαξεν, δι᾽ εὐχῆς ὑετὸν καταγογών. Προςεῖπε δὲ καὶ ἀπὸ σεισμοῦ 

μέλλουσαν πτῶσιν *» καταλαμβάνειν ? τὴν ᾿Αντιόχειαν καὶ πολλοὺς θαλαττίου κλύδωνος ἐλυτρώσατο, 

κινδυνεύουσι τούτοις ἐπιφανείς. Καὶ πολλῶν μοναχῶν καθηγητὴς γεγονὼς πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 

45 66:8.1.-- Cd: 8. 1, — M: 1. — Θεοδοσίου τοῦ “ἐξ ᾿Αντιοχείας (Febr. 59). — 2, — Τοῦ ἁγίου 

ἀποστόλου Μάρκου πλησίον τοῦ Ταύρου. — Τοῦ ἁγίου Στεφάνου ToU ἐν Πλακιδιανοῖς. — Τοῦ ἁγίου 

Θεοδώρου καὶ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αγαπίου. --- Τῆς ἁγίας Εὐπραξίας. --- Μάϊρος αἰκιζόμενος τ. --- Βιτάλιος 

Θεοδοσίου. --- 2. Μάρκου. Στεφάνου. --- Θεοδώρου καὶ ἀρχιμανδρίτου ἐν εἰρήνῃ τ. — Mv : 1. 

᾿Αγαπίου. --- Εὐπραξίας. --- Μάϊρος. -- Βιτάλιος. — Mr : 1. 

ὃ SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2.3. — Sb:1.2. — H : 1, 2 (Μεόρτου). --- P : 1 (Τατιανῆς ... 

διακονίσσης τὴν τάξιν). --- 9. — Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Μάρκου ὁ kai Ἰωάννης κληθείς. --- Τῆς ἁγίας 

μάρτυρος Θεοδώρας. --- Da: 1. 9. — Dh: 1. 9. --- F: 1. 9 (Μερτίου). — Ἡ σύναξις τῶν ἁγίων μυρίων 

ἀττέλων (Ian. 112). — ἘΔ : 1. 2 (Μερτίου). ---- Ἡ σύναξις kr. — B : 1. 2. — Ἀθανασίου τοῦ ὁμολο- 

- 0:1.2. — ΟΡ :1.9. - οὐ: 1,3, - Cd: 1,3, -- γητοῦ. -- Ba :1(— 5). 2 (--- 5). — ΒΡ : 1. 2, 

55 M : 1. — ἸΤέτρου τοῦ ᾿Αβεσαλαμίτου (Ian. 113}. — 2 (Mepriov), — Οἱ ἅγιοι η΄ μάρτυρες οἱ ἀπὸ Νικαίας 

E. τ. — Ἐὐθασία £. r. — 3. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδώρου Εὐχαΐτων καὶ τῆς ὁσίας Θεοδώρας τῆς 

— * προελθεῖν Cb. — ὃ Κήρικα Cb, αἰ. Κήρυκον, Uszsen, gp. 83, 280. — τ ἀγμοῦ Cb. — δ om. Cb, supplevi ex Ὁ, — 

? καταλαμβάνει Cb. 

SYNAXARIUM,. 25 

Tax. 11. 

Yan. 19. 

Ian. 11. 

lax. 19. 



Tas. 12. 

las. 13. 

Tas. 12. 

Iax. 13. 
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ἀπορριφῆναι", ᾿Οκτὼ δὲ ἡμερῶν παρελθουσῶν xoi 

πολλοῦ 8 ἰχῶρος καὶ δυσωδίας ἐκ τοῦ καρτερικοῦ 

τοῦ ἁγίου σώματος ἐκπεμπομένων, λοιπὸν ἀποκα- 

MHNI TQ 

1. ΓἌθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἑρμύλου 

καὶ Xrparovíkou. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Λικινίου ! 

τοῦ βασιλέως. Ἦν δὲ ὃ ἅγιος Ἕρμυλος ? κατὰ τὴν 

ἐκκλησιαστικὴν τάξιν διάκονος" καὶ παραστὰς τῷ 

βασιλεῖ καὶ τὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

ὁμολογήσας ὄνομα, πρῶτον μὲν xoÀxoig τισι 

τύποιϊς τὰς σιαγόνας τύπτεται, εἶτα νιφάσι πληγῶν 

καταξαίνεται" καὶ τὸν Στρατόνικον ἐκκαλεῖται πρὸς 

παρρησίαν φίλον ὄντα καὶ τοῖς αὐτοῦ πάθεσιν 

ἀλτυνόμενον. Ἐν γὰρ «τῷ ?» τύπτεσθαι “ τὸν ἅγιον 

Ἕρμυλον ῥάβδοις καὶ περονᾶσθαι ὑπὸ τῶν ἐμπε- 

παρμένων τοῖς ῥάβδοις ξιφῶν, ὑφ᾽ ὧν ἐρράγη τὴν 

καρδίαν καὶ τὴν κοιλίαν, δακρύσας ὁ Στρατόνικος 

δῆλος ὅ εὐθὺς γέγονεν, ὅτι κοινωνὸς τῆς αὐτοῦ 

καθέστηκε προαιῤέσεως. Ἐρωτηθεὶς οὖν παρὰ τοῦ 

βασιλέως, χριστιανὸν ἑαυτὸν ὡμολόγησεν: ὅθεν 

τύπτεται καὶ ἅμα τῷ 9 Ἑρμύλῳ κατὰ τὸν ποταμὸν 

τὸν ὃ Ἴστρον ἐμβάλλεται, ἔνϑα τὸ μακάριον ἀμφό- 

μὼν τὸ ἅγιον αὐτοῦ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ: παρέδωκε. 

8. Koi! μνήμη τοῦ ὁσίου 5 πατρὸς ἡμῶν καὶ 

θαυματουργοῦ ὃ Ἠλιοῦ, ᾿ 

AYTQ Γ΄. 

3. 1 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰακώβου. Ὃς ἦν γέννημα καὶ θρέμμα Νισί- 

βεως: τῆς μεγαλοπόλεως. Τὸν ἐρημικὸν ? καὶ ἡσύ- 

χιον ἀσπαζόμενος βίον, τὰς ὑψηλοτάτας ὃ τῶν 

ὀρῶν κορυφὰς κατέλαβε, ταῖς ἐκ τῆς ἐρημίας ἀνάγ- 

καὶς γενναίως ἐγκαρτερῶν, θέρει μὲν ἐκφλογούμε- 

νος, χειμῶνι δὲ τῷ κρύει καὶ τῷ παγετῷ ταλαιπω- 

ρούμενος. Τροφὴ δὲ ἦν αὐτῷ ἡ αὐτομάτως 

βλαστάνουσα καὶ τὸ ποτὸν ὕδωρ μέτριον. Ὃ ὁ 

5 

10 

χιτὼν δὲ αὐτῷ 5 ἁπλοῦν περιβόλαιον τρίχινον᾽ καὶ ᾿ 

ἁπλῶς οὕτω τὸ σῶμα κατεδαπάνα, τὴν πνευματικὴν 

τροφὴν διηνεκῶς προσφέρων τῇ ψυχῆ. Ἐντεῦθεν 

ἡ πρὸς Θεὸν αὐτῷ προσεγένετο παρρησία, καὶ τὰ 

ἐσόμενα προεώρα καὶ δύναμιν εἰς θαυματουργίαν 

ἐκ τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐδέξατο χάριτος. 

Αὐτίκα γὰρ ἔν τινι τόπῳ παρερχόμενος καὶ ἀναι- 

σχυντοῦντα γύναια κατά τινα πηγὴν θεασάμενος, 

τὴν μὲν πηγὴν ἐξήρανεν, αὐτῶν δὲ τὰς τρίχας 

τεροι τέλος ἐδέξαντο *. λευκανθῆναι πεποίηκεν: καὶ τὸ μὲν ὕδωρ παρακλη- 

— 5 ἐναπορρηφῆναι Sa, — ? πολλαχοῦ Sa, — 4 Θεῷ Sa. 
dE — 1 τῇ αὐτῇ ἡμέρα Sa, — 3 καὶ θαυματουργοῦ add. Sa. — * om. Sa. — ὁ ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ὁ Θεὸς ἐλέησον καὶ 

d. Sa. 
4. — ! Λικιννίου S. — ? Ἐρμῦλος S, Aic tantum. — 3 om. S, Sa. — * τύπτεσθαι γὰρ Sa. — 9 αὐτοῦ Sa. — ὃ ἁγίω add. 

Sa. — Ἰ τελεῖται δὲ κτλ. add, Sa, inter Synaxaria selecta. ] . 
2. — 1 Νησίβεως S, hic et deinceps ; cf. Dg Boon, Zeitschrift für Kirchengeschichte, £. V, p. 220. — 3 δὲ add. 8a. — 

8 ὑψηλοτέρας Sa, — * om. Sa, — 5 καὶ add. Sa. — 9 γυναῖκα Sa. 

ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου πλησίον τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. — Mv : 1. — Térpou. — 

2 (Μερτίου). --- Οἱ ἅγιοι ὀκτὼ μάρτυρες. — Εὐθασία. --- Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ 

Ἠλιοῦ.... Θεοδώρου... Θεοδώρας... Ἀλεξάνδρου ... — Mr : 1. 

SYNAXAR!IA SELECTA. Sa: 1, add.: Τελεῖται ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἀρχαγγέλου 

Μιχαὴλ τῷ ὄντι ἐν τῇ Ὀξείᾳ καὶ ἐν Φυμουπόλει καὶ ἐν τοῖς Σπουδαίου πλησίον τοῦ Ὄρφανο- 

τροφείου. — 2, 3. — Sb : 1. 2. — H : 1 (Τελεῖται ... ἐν τῷ olkw τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τῷ ὄντι ἐν τῇ 

᾿Οξείῳ). — Εὐγενίας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ. — P : 1. — Καὶ τῶν ἐν τῇ ῬΡαϊθοῦ ἀναιρεθέντων ὁμολογητῶν 

(lan. 14). — Da: 1.2. — Db: 1.2. — * : 1. 2: Ἰακώβου, Τοῦτον ἤνεγκεν Νίσιβις ! ἡ μεταλόπολις, 

ἥτις ἦν κειμένη ἐν μεθορίῳ τῆς Ρωμαίων xol ΤΤερσῶν βασιλείας xot Ρωμαίοις δασμοφοροῦσα καὶ ὑπὸ 

τῆς τούτων ἡγεμονίας τελοῦσα. "Ex ταύτης οὖν ὁρμώμενος ὁ μέγας οὗτος τὸν ἐρημικὸν καὶ ἡσύχιον 

ἠσπάσατο βίον. Καὶ τὰς ὑψηλοτάτας rv ὀρῶν καταλαβὼν κορυφὰς ἐν ἐκείναις διῆγεν, ἐν ἔαρι μὲν καὶ 

θέρει καὶ μετοπώρῳ ταῖς λόχμαις χρώμενος καὶ ὄροφον ἔχων τὸν οὐρανόν. Tip? δὲ τοῦ χειμῶνος καιρῷ 

ἄντρον αὐτὸν ὑπεδέχετο, βραχεῖαν σκέπην παρέχον" τροφὴν δὲ εἶχεν τὴν αὐτομάτως βλαστάνουσαν᾽ καὶ 

ἐκ τούτων ἐδίδου τῷ σώματι τὰ εἰς τὸ ζῆν ἀρκοῦντα, τὴν τοῦ πυρὸς παραιτούμενος χρείαν. Περιττὴ δὲ 

ἦν αὐτῷ καὶ τῶν ἐρίων ἡ χρῆσις᾽ αἱ γὰρ τραχύταται τῶν αἰγῶν τρίχες καὶ χιτὼν αὐτῷ ἐγίνετο καὶ τὸ 

ἁπλοῦν περιβόλαιον. Οὕτω τὸ σῶμα κατατρύχων, τὴν πνευματικὴν. τροφὴν διηνεκῶς προσέφερε τῇ 

ψυχῇ. Ἐντεῦθεν ἡ πρὸς Θεὸν αὐτῷ προσεγένετο παρρησία καὶ τὰ ἐσόμενα mpoedpa* καὶ δύναμιν εἰς 

θαυματουργίαν ἐκ τῆς τοῦ ἁγίόυ Πνεύματος ἐδέξατο χάριτος. Αὐτίκα τὰρ ἔν τινι τόπῳ τῷ 8 μεγάλῳ 

παρερχομένῳ πηγῆς ναούσης καί τινων κορῶν «ἱμάτια τοῖς ποσὶν ὁ» ῥυπτομένων καὶ τοὺς χιτω- 

νίσκους ἀναιδῶς παρὰ τὸ εἰκὸς ἀνεσταλμένων καὶ τὸν μακάριον μηδ᾽ ὅλως αἰδεσθεισῶν, εὐθὺς τὴν μὲν 

πηγὴν ἐξήρανεν διὰ προσευχῆς, αὐτῶν δὲ τὰς τρίχας λευκανθῆναι πεποίηκε; τὴν ἀναισχυντίαν αὐτῶν 

κολάσας. Καὶ πάλιν παρακληθεὶς τὸ ὕδωρ ἀναδοθῆναι πεποίηκεν, αὐτὰς δὲ ἐπὶ σχήματος μένειν εἴασεν. 

Ἄλλοτε πάλιν δικαστὴν Πέρσην, ἀδίκῳ ψήφῳ χρησάμενον", λίθῳ τινὶ μεγίστῳ αὐτοῦ που κειμένῳ ἐπαρα- 

σάμενος συνέτριψεν, Ὃ θεασάμενοι οἱ παρόντες ἐξεδειματώθησαν᾽ φρίκης δὲ ἀνάπλεως τενόμενος ὁ 

δικαστὴς ἀνεκαλέσατο μὲν τὴν προτέραν, ἑτέραν δὲ δικαίαν ἀνεπήνεγκε ψῆφον. ᾿Απαίροντι δέ ποτε τῷ 

μετάλῳ εἴς τινα πόλιν προσίασί τινες πένητες ἕνα τῶν συνόντων προτεθεικότες καί τινα πρὸς τὴν 

ἐκείνου ταφὴν ἐπιτήδεια λαβεῖν ἱκετεύοντες. Ὁ δὲ τῷ Θεῷ ὑπὲρ τοῦ τεθνεῶτος ἱκετείαν προσέφερεν, 

ἀφεῖναι αὐτὸν κατὰ τὸν βίον πλημμεληθέντα. Ὡς δὲ μικρὸν προῆλθεν ὁ θεσπέσιος, ἀναστῆναι κελεύουσι 

! Νίσιβης F, cf. supra ad S, not. 1. — 3 τοῦ F. — 3 τῶν F, — * suppleci ex. Ὑπεορόβετι Hist, relig, e. 1. — ὃ χρησά- 
pe voc F. 
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θεὶς αὖθις ἀναδοθῆναι πεποίηκεν, αὐτὰ δὲ τὰ 

γύναια ἐπὶ σχήματος μένειν εἴασεν ἴ. Καὶ δικαστὴν 

Tléponv. ἀδίκῳ ψήφῳ χρησάμενον θεασάμενος 

λίθῳ τινι μεγίστῳ αὐτοῦ που κειμένῳ ἐπαρασάμε- 

5 νὸς τοῦτον συνέτριψε. Καὶ ἐμπαικτῶν τινῶν ἕνα 

τῶν συνόντων αὐτοῖς ὡς τεθνηκότα σχηματισάν- 

τῶν καί τι παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν ἱκετευόντων, ἀληθῶς 

τῷ θανάτῳ παρέπεμψε, καὶ αὖθις παρακληθεὶς 

ἀνεζώωσε. Ἐπεὶ δὲ τὴν προεδρίαν Νισίβεως ἔτυ- 

1ὼ Xev ὁ μέγας ἔχων καὶ ἐν τῇ «κατὰ ὅ» Νίκαιαν 

συνόδῳ παρῆν καὶ "Ἄρειος μετὰ τὸ καθαιρεθῆναι 

αὖθις ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἔσπευδεν εἰσελθεῖν, εὐχῇ 

τοῦτον ὁ μέγας ἀνεῖλεν Ἰάκωβος, τῶν σπλάγχνων 

αὐτοῦ διαλυθέντων καὶ σὺν τῇ κόπρῳ ἐκκενωθέν- 

E MHNI TQ 

1. "Ἄθλησις τῶν óoiuv! πατέρων ἡμῶν τῶν 

ἐν Σινᾷ τελειωθέντων 2, Οὗτοι οἱ ἅγιοι πατέρες 

ἀπὸ διαφόρων τόπων ὑπῆρχον: ἀφῆκαν δὲ τὸν 

κόσμον καὶ συγγενεῖς καὶ πλοῦτον καὶ ἀπῆλθον ἐν 

30 τῷ ὄρει Σινᾷ " καὶ ἐγένοντο μοναχοὶ δουλεύοντες 

των. Καὶ Σαβωρίου τοῦ Περσῶν βασιλέως πολιορ- 

κῆσαι Νίσιβιν ἀπιόντος καὶ πάμπολλα μηχανήματα 

πεποιηκότος, ὀφθεὶς μόνον " τοὺς Πέρσας εἰς 

φυγὴν ἐτῤῥέψατο, σκνιπῶν καὶ κυνώπων νέφη τού- 

TOig ἐπιστρατεύσας. "EE ὧν οἵ τε ἵπποι καὶ 19 

ἐλέφαντες τιτρωσκόμενοι καὶ τὰ δεσμὰ διαρρήσ-’ 

σοντες ἐδραπέτευον᾽ ὅπερ ὁ βασιλεὺς θεασάμε- 

νος U, ἀπορίᾳ κατασχεθεὶς τὰ οἰκεῖα κατέλαβεν 

ἄπρακτος xoi fj τοῦ ἁγίου πόλις διετηρήθη ἀνέ- 

παφος. Ἐν τούτοις τοῖς μεγάλοις 12 διαπρέπων ὁ 

θαυμαστὸς Ἰάκωβος μεγαλουργήμασιν 18, πλήρης 

ἡμερῶν τενόμενος, μακαρίως ἀνεπαύσατο, 

8. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια " τοῦ ἁγίου προ- 

φήτου Ἠλιοῦ τῆς μονῆς τοῦ Βαθυρρύακος. 

ΑΥ̓ΤΩ ΙΔ’, 

μόνῳ τῷ Θεῷ καὶ τρεφόμενοι ἀπὸ βοτανῶν ἀγρίων. 

Μετὰ τούτων δὲ τῶν ἁγίων καὶ ὁ ἅγιος Νεῖλος ἦν, 

ὁ τενόμενος ἔπαρχος εἰς Κωνσταντινούπολιν *, 

ἀνὴρ σοφὸς καὶ εὐχαβής, ὃς καὶ τὴν ἄθλησιν τῶν 

ὁσίων τούτων πατέριυν. συνεγράψατο, ἐκτραγῳδῶν 

"7 εἴασαι Sa. — 88a, om. S. — ? 6 ἅγιος add. Sa. — 1? οἱ add. Sa. — 11 καὶ add. Sa. --- 1? κατορθώμασι add. Sa. — 

38 om. Sa. 
8. — ! τοῦ ναοῦ add. Sa. — 5 Ἠλοῦ Sa. 

* 4. 1 ἁγίων καὶ μακαρίων Sa. — 5 ἀναιρεθέντων Sa. — ὃ Συνᾷ Sa. — 4 ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου add. Sa. 

35 τὸν. κείμενον. Ὡς δὲ νεκρὸν ἑώρων, σπουδῇ καταλαμβάνουσι τὸν μέγαν, καὶ ἱκετεύουσι συγχωρῆσαι 

αὐτοὺς τὰ τοῦ δράματος καὶ ἀποδοῦναι αὐτῷ τὴν ἀφαιρεθεῖσαν ψυχήν. Ὁ δὲ τοῦ οἰκείου δεσπότου τὸ 

φιλάνθρωπον μιμούμενος, τὰ αἰτηθέντα ἐξεπλήρωσεν. ᾿Αρείου δὲ τοῦ δυσσεβοῦς κατὰ τοῦ πεποιηκότος 

τὴν γλῶσσαν κεκινηκότος καὶ θορύβου καὶ ταραχῆς τὴν Αἴγυπτον ἐμπλήσαντος, ἐπειδὴ 5 Κωνσταντῖνος 

ὁ μέγας πάντας τοὺς εὐσεβεῖς ἐκ τῆς ὑπερορίας ἐπανήγαγε καὶ τοὺς θείους ναοὺς ἀνέστησε καὶ πάντας 

80 τοὺς τῆς ἐκκλησίας προέδρους εἰς Νίκαιαν ἤθροισεν, ἀφίκετο μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ὁ μέγας Ἰάκωβος" 

τῆς γὰρ Νισίβεως * πρόεδρος οὗτος ἦν. Καὶ μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν ἐπεὶ καὶ αὐτὸν ἔδει τοῖς πατράσι τι 

συνεισενεγκεῖν, νηστείαν παρήνει καὶ δέησιν πρὸς τὸν Θεὸν ἑπτὰ ἡμερῶν χρήσασθαι, ὅπως τὸ συμ- 

φέρον οἰκονομήσει. Ἐπειδὴ f| κυρία ἀπήντησεν, καθ᾽ ἣν ἔδει τὸν ἀλιτήριον εἰσδεχθῆναι καὶ τῆς θείας 

λειτουργίας ἔφθασε ὁ καιρός, εἰσελθὼν ἐν βδελυκτοῖς χωρίοις ἐκκρῖναι τῆς γαστρὸς τὰ περιττώματα, 

35 αὐτίκα τῶν σπλάγχνων αὐτοῦ διαλυθέντων σὺν τῇ κόπρῳ ἐξεχύθησαν, τὸν αἴσχιστον ὑπομεμενηκὼς ὁ 

δείλαιος θάνατον καὶ τὴν σφαγὴν διὰ τῆς τοῦ μεγάλου γλώττης δεξάμενος. Ἐπεὶ δὲ ὁ ἱερὸς ἐκεῖνος 

διελύθη σύλλογος καὶ τὰ οἰκεῖα κατέλαβεν ἕκαστος, καὶ ὁ μέγας οὗτος ἐπανῆκεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν. 

Καὶ xpóvou παρελθόντος μικροῦ, ὁ τῶν ἸΤερσῶν βασιλεὺς Σαβώρης πολιορκήσων τοῦ μεγάλου τὴν 

πόλιν ἀπήει. "Oc τὸν παραρρέοντα τῇ πόλει ποταμὸν τῇ πολυχειρίᾳ κατασχὼν κοτὰ τοῦ τείχους οἷόν τι 

40 μηχάνημα ἐπαφίησιν. Τὸ δὲ οὐχ οἷόν τε. ὃν ὃ τοῦ ὕδατος ὁρμὴν βαρεῖαν οὖσαν δεξάμενον ἀντισχεῖν, 

κατέπεσεν, Καὶ μόνον ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος ἐν τῷ καταπεπτωκότι τείχει παραγενόμενος καὶ τοῖς 

πολεμίοις ὡς ὁ βασιλεύων Ρωμαίων φανεὶς καὶ κατ᾽ αὐτῶν εὐξάμενος, σκνιφῶν καὶ κωνώπων νέφος ὁ 

Θεὸς ἔπεμψεν τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἐλέφασι τιτρώσκοντας" καὶ οὕτως διαρρηγνύοντες τὰ δεσμὰ ἐδραπέ- - 

τευον, Ἅπερ ὁ βασιλεὺς θεασάμενος, ἀπορίᾳ κατασχεθεὶς τὰ οἰκεῖα κατέλαβεν ἄπρακτος. Καὶ fj τοῦ ἁγίου 

45 πόλις διετηρήθη ἀνέπαφος. Ἐν τούτοις τοῖς μεγάλοις διαπρέπιων ὁ ἅγιος μεγαλουργήμασιν, πλήρης 

ἡμερῶν τενόμενος μακαρίως ὃ ἀνεπαύσατο. --- Fa :1.2. — Β: 1. -- Ba:1(— S. 2(— S) — Bb: 

1. — 9 (man. rec.). — ΟἹ 1. — Cb: 1. --- Ce: 1. — Od : 1. — M : 1. 2. — Ἀθανάσιος ῥαβδιζόμενος T. — 

ἸΠαχώμιος καὶ ἸΤαπυρῖνος ἐν ποταμῷ T. — 3. — Mv : 1, 2. — Ἀθανάσιος. — ΤΠΤαχώμιος καὶ Tfamu- 

pivoc. — 3. — Mr: 1. 

$0  SYNAXARIA SELECTA. 868: 1. 2. — 8b :1.2. — H: 1,9. — P :1: τῶν ὁσίων πατέρων τῶν ἐν 

Σινᾷ τῷ ὄρει τελειωθέντων, ὧν ὁ ὅσιος Νεῖλος τὸν βίον συνεγράψατο, διητούμενος xol τὴν αἰχμαλωσίαν 

Θεοδούλου υἱοῦ αὐτοῦ, Παύλου, Ἰωάννου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς, ὧν ὁ ἀριθμὸς π΄, — Καὶ τοῦ ἁγίου 

ΤΙαφνουτίου. -- 2. — Da. : 1 (— Ba). 9.—— 0: 1. 9. --- F:1.2. —Fa:1.9. — B:1 (τῶν ὁσίων πατέρων 

ἡμῶν τῶν ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει τελειωθέντων... τῶν ἐν τῷ ἀὐτῷ ὄρει σφαγέντων ὑπὸ τῶν Βλεμμύων ἐπὶ 

8$ Διοκλητιανοῦ βασιλέως .., τῶν λγ΄ πατέρων τῶν ἐν τῇ Ραϊθῷ σφαγέντων ὑπὸ Βλεμμύων τῶν κατοικούν- 

τῶν ὅπου εἰσὶν αἱ 1β΄ πηγαὶ καὶ τὰ o' δένδρα τῶν φοινίκων... --- Θεοδούλου). --- 2. — Ἀθανασίου. --- Ba : 

1: Τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει τελειωθέντων. Οὗτοι οἱ ὅσιοι τὸν ἀσκητικὸν 

8 ἐπὶ δὶ F. — ? Νισίβης F. — 8 fjv F. — ? μακαρίῳ F. 
! Βλεμύων B. 

law. 13. 

f£ 132. 

lax, 14. 

lax. 13. 

lax. 14. 



law. 14. 

lax. 14. 
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τὴν τοῦ ἰδίου υἱοῦ Ocoboólou αἰχμαλωσίαν. Τού- 

Toig? ὁ διάβολος φθονήσας, διήγειρε τὸ ἄγριον 

ἔθνος τῶν Βλεμμύων * κατ᾽ αὐτῶν οὗτοι δέ εἶσιν 

οἱ ἀπὸ ᾿Αραβίας ἕως * Αἰγύπτου κατοικοῦντες τὴν 

Ἐρυθρὰν θάλασσαν. Oi καὶ ἐλπίζοντες εὑρεῖν 

πλοῦτον ἦλθον σκυλεῦσαι 9 τοὺς μοναχούς" ὡς δὲ 

οὐδὲν εὗρον εἰ μὴ ψιάθια μόνα καὶ τοὺς ἁγίους τρί- 

χινα φοροῦντας, ἐμάνησαν καὶ κατέσφαξαν αὐτοὺς 

μηδὲν ἀδικοῦντας. Χρόνοις δὲ πολλοῖς πρότερον, ἐν 

ταῖς ἡμέραις τοῦ Διοκλητιανοῦ, ἀνηρέθησαν παρὰ 

τῶν Ἀγαρηνῶν ὅσιοι πατέρες ἐν τῷ Σινᾷ καὶ τῇ 

Ῥαϊθοῦϑ9, κατὰ τὴν εἰκοστὴν δευτέραν τοῦ δεκεμ- 

βρίου μηνός" ὧν τὴν μνήμην συνάψαντες 19. oi 

πατέρες τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἰαννουαρίου 1" τελεῖν 

fiiv? παραδεδώκασιν "Ὧν ἅμα ἡ σύναξις τελεῖται ἐν 

τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ πανευφήμου 

ἀποστόλου ]Ταύλου, τῷ ὄντι ἐν τῷ Ορφανοτροφείῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Στεφάνου τοῦ κτίσαντος τὴν μονὴν τοῦ 

Χηνολάκκου. Οὗτος ὑπῆρχεν εὐγενὴς τῶν ἀφ᾽ 

ἡλίου ἀνατολῶν κατὰ τὸν ᾿βέγαν Ἰώβ, Ἐξ ἀρχῆς δὲ 

τὸν ἀσκητικὸν βίον ζηλώσας καὶ ἐπὶ τὰ τῶν ὁσίων 5 

ἀγδρῶν μοναστήρια κατὰ τὸν Ἰορδάνην καὶ τὴν 

ἔρημον τόῦ ἁγίου Εὐθυμίου καὶ Σάβα καὶ Θεοδο- 

σίου ! καταφοιτήσας 3 καὶ ἑκάστου τὴν διαγωγὴν 

ἐκμαθών, ὕστερον κατέλαβε᾽ τὴν Κωνσταντινού- 

πολιν. ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰ᾿Ισαύρου. τὸ 

Ξενίας δὲ τυχὼν παρὰ τῷ ἁγιωτάτῳ πατριάρχῃ 

Γερμανῷ 3 καὶ παρ᾽ αὐτῷ χρόνον τινὰ karaueivag 

καὶ πλεῖστα παρ᾽ αὐτοῦ εἰς ὁ ὠφέλειαν προσλαβὼν 

καὶ ἐν τοῖς πρακτέοις χρηστὸς αὐτῷ σύμβουλος 

γεγονώς, ἔνθα νῦν fj τοῦ Χηνολάκκου μονὴ 15 

συστᾶσα παρ᾽ αὐτοῦ ὃ κατεβίωσε, πλήθη μοναχῶν 

συναθροίσας,  οὗς παιδείᾳ Κυρίου καὶ νουθεσίᾳ 

- " οἷς Sa. — ὃ Βλεμμίκων 88. --- ἴ Ἀρραβίας μέχρις Sa. — 5 κουρεῦσαι Sa. — ? Ραϊθῶν Sa. --- 1? συνῆψαν Sa. — 11 καὶ 
add. Sa, — 1? ταύτην add. Sa. 

2. — 1 Θεοδωσίου S. — 5 φοιτήσας Sa.— ὃ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Γερμανοῦ Sa.— ὁ ψυχῆς add. Sa.— 5 Sa, αὐτῷ 5. 20 

βίον ποθοῦντες καὶ τὰς ἐνεγκούσας kovoArmóvtec... Des. : ἀνῃρέθησαν παρὰ τῶν ᾿Αγαρηνῶν oi ὅσιοι 

πατέρες ἐν τῷ Σινᾷ καὶ τῇ Ῥαϊθοῦ ὄρει κατὰ τὴν εἰκοστὴν δευτέραν τοῦ δεκεμβρίου μηνός’ ὧν τὴν 

μνήμην συνάψαντες οἱ πατέρες τῇ 15' ἰανουαρίου τελεῖν ἡμῖν παραδέδωκαν. --- Θεοδούλου. --- 9, --- Bb: 

1 (— B). — €: Ἰακώβου. --- 1 (τῶν ἐν X1và..: τῶν ἑτέρων ἁγίων πατέρων μγ΄ ἐν τῇ ραϊθῷ σφαγέντων 

ὑπὸ Βλεμμύων... Θεοδοὔλου). --- 2. — ΠΡ: 1,2. — Qe: Ἰακώβου. — 1: Τῶν ὁσίων πατέρων fuv »5 

τῶν ἐν Σινᾷ τῷ ὄρει τελειυθέντων. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐν τοῖς χρόνοις τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ 

Tiétpov ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας, ἡσυχάζοντες ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει. ᾿Εξελθόντες οὖν. oi κατοικοῦντες 

τὴν ἔρημον Σαρακηνοί, ἀποθανόντος τοῦ φυλάρχου αὐτῶν, ἀπέκτειναν πολλοὺς τῶν ἀσκητῶν, Τῶν δὲ 

φυγόντων εἰς τὸ ὀχύρωμα, ἐφάνη τοῖς Σαρακηνοῖς φλὸξ πυρός" ἐξ ἧς ὅλον τὸ Σινὰ ὄρος ἐκαπνίζετο᾽ 

καὶ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ἡ φλὸξ ὀνεπέμπετο. Ἣν θεασάμενοι καὶ φοβηθέντες ἀφῆκαν τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ 80 

ἔφυγον. Οἱ δὲ ἤδη σφαγέντες ὑπῆρχον πατέρες λη΄, ἔχοντες πληγὰς διαφόρους ἐν τοῖς σώμασιν 

αὐτῶν. Ἐξ ὧν Ἠσαΐας καὶ Σάβας εὑρέθησαν ζῶντες. Οἱ δὲ ἕτεροι, οἱ μὲν τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν, ἐξ 

ἑνὸς μέρους κρατοῦντος τοῦ δέρματος, ἄλλοι μέσον ἐκόπησαν, ἄλλοι χεῖρα καὶ πόδας ἀπετμήθησαν * 

ἄλλων εὑρέθησαν οἱ ὀφθαλμόὶ ἐκπεπεδηκότες ἔξω" οὺς ἐκήδευσαν Ἡσαΐας καὶ Σάβας, οἱ καὶ περὶ 

αὐτῶν διηγησάμενοι, — Ἑτέρων ἁγίων πατέρων μγ΄ ἐν τῇ Ῥαῖθᾧ σφαγέντων ὑπὸ Βλεμμύων ἐν τῇ 85 

Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, ὅπου εἰσὶν αἱ 1β΄ πηταὶ καὶ τὰ ἑβδομήκοντα δένδρα τῶν φοινίκων. Βλεμμύων τρια- 

κοσίων ἐπιβάντων ξύλοις μεγάλοις καὶ περασάντων τὸ πέλαγος Αἰθιοπίας καὶ ἐλθόντων εἰς τόπον λεγό- 

μενον Ἄηλα καὶ εὑρόντων πλοῖον καὶ περασάντων εἰς τὴν χώραν τῶν Φαρανιτῶν, ἐξῆλθον οἱ Φαρανῖται 

εἰς συνάντησιν αὐτῶν. Καὶ ἐτροπώθησαν ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ἐσφάγησαν ἄνδρες ρμζ΄. Οἱ δὲ Βλέμμυες 5 

ἄραντες τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα τῶν Φαρανιτιῖν, ἔρχονται εἰς τὸ κάστρον, ὅπου εἶχον τὸ κυριακὸν Οἱ 40 

πατέρες. Ἠσφάλισαν “δὲ οἱ μοναχοὶ τὴν εἴσοδον καὶ συνήχθησαν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐκδεχόμενοι τὸν 

θάνατον, Ὁ δὲ πρῶτος αὐτῶν 8 παρήνει πᾶσιν ἀποθανεῖν ὑπὲρ Χριστοῦ. ᾿Ανοιξάντων δὲ τῶν βαρβάρων; 

μηδενὸς ἀνθισταμένου καὶ χρήματα ζητούντων, ἐπείπερ ἤκουσαν παρὰ τοῦ πρώτου αὐτῶν μηδὲν παρ᾽ 

αὐτοῖς εἶναι πλὴν τῶν τριχίνων ἃ φοροῦσι, τὰ ξίφη τυμνώσαντες, πρῶτον μὲν κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ 

πανοσίου πατρὸς τὸ ξίφος ἤλασαν, πεσόντων ἀμφοτέρων τῶν μερῶν αὐτῆς ἐφ᾽ ἑκατέρων τῶν ὦμων. 45 

Εἶτα καὶ τοὺς λοιποὺς διαφόρως ἀνεῖλον καὶ συνεκομίσθησαν πάντων τὰ λείψανα καὶ ἐτάφησαν παρὰ 

᾿Ωρίωνος ζῶντος ὑπολειφθέντος, μετὰ καὶ ἄλλων τῶν συνελθόντιυν ἐκ τῆς Φαράν. Καὶ συνεγράψατο 

τὸν βίον αὐτῶν ᾿Αμμώνιος ὁ ᾿Αλεξανδρεύς. Ὑποστρέψαντες δὲ οἱ βάρβαροι εὗρον τὸ πλοῖον συντε- 

τριμμένον, κόψαντος rà σχοινία τοῦ ἀτγαρευθέντος" καὶ μὴ ἔχοντες πῶς ὑποστρέψωσιν. εἰς τὰ ἴδια, 

θυμωθέντες κτείνουσι τοὺς αἰχμαλώτους καὶ καίουσι τοὺς φοίνικας" εἶτα ἐσφάγησαν καὶ αὐτοὶ παρὰ 5o 

ἑξακοσίων ἀνδρῶν Φαρανιτῶν. ---  Θεοδούλου. Οὗτος ὑπῆρχε Νείλου τοῦ σοφοῦ υἱός͵ τοῦ γεγονότος 

μὲν ἐπάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καταλιπόντος δὲ τὸν κόσμον καὶ ἀπελθόντος ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει καὶ 

μονάσαντος μετὰ τοῦ υἱοῦ. Ὑπαρχόντων δὲ ἐκεῖσε καὶ τὴν ἀσκητικὴν διανυόντων πολιτείαν, ἐξαίφνης 

ἐπιπεσόντες οἱ βάρβαροι καὶ ἀρξάμενοι κατασφάζειν τοὺς ἁγίους πατέρας, ὁ μὲν Νεῖλος ἔφυγεν, ὁ δὲ 

υἱὸς Θεόδουλος ἐκρατήθη αἰχμάλωτος μετὰ ἑνὸς ἑτέρου νέου, καὶ δεθέντες ἀπήγοντο. Εὑρόντων δὲ 55 

τῶν βαρβάρων τόπον χλοερὸν καὶ ἀπληκευσάντων καὶ βουλομένων τὸ πρωΐ σφάξαι τοὺς νέους καὶ 

προσαγαγεῖν θυσίαν τῷ πρὸ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντι πρωϊνῷ ἄστρῳ --- αὐτὸ γὰρ θεοποιοῦνται oi 

μάταιοι --- ἠδυνήθη φυγεῖν ὁ εἷς. Συνέβη δὲ καὶ ὕπνῳ πριυϊνῷ κατασχεθῆναι τοὺς βαρβάρους καὶ ἀντι- 

παρελθεῖν τὸν ἀστέρα καὶ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον καὶ καταλιπεῖν τοῦ σφάξαι τὸν Θεόδουλον " ὅθεγ ἔστησαν 

'! — ? Bheugibbec Ce. — ? ΤΤαῦλος add. Cb. 60 
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ἐξέθρεψε xoi εἰς μέτρον ἡλικίας κατέστησε τοῦ προπεμπομένην αὐτοῦ τὴν ψυχὴν μετὰ δόξης διὰ 

Χριστοῦ καὶ πληρώματος. Καλῶς δὲ διανύσας τὸν. καθαρότητα θεασοαμένων καὶ πολλοῖς τοῦτο bigrn- - 

βίον καὶ τῆς ἐπιτεύξειυς τῆς ἐκεῖθεν ἐνθένδε τὰς σαμένων, ἀπὸ τῶν προσκαίρων. πρὸς. τὰς ἄνω 

ἀποδείξεις λαβών, τινῶν ἐν τῷ μέλλειν ἐκδημεῖν κατοικίας μετέστη ". 

5 MHNI Τῷ AYTQ IE'. 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Αἰσθόμενος δὲ τὸν ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ αὐτοῦ κηδεστὴν 

τοῦ καλυβίτου !, οὗ ἦν τὸ χρυσοῦν εὐαγγέλιον. προδοῦναι αὐτὸν μέλλοντα, διὰ τὸ τὴν ἐπιβάλλου- 

Οὗτος ἦν ἐν Κωνσταντινουπόλει, υἱὸς Εὐτροπίου σὰν αὐτῷ μοῖραν κατασχεῖν, ἐμάκρυνεν ἐν τοῖς 

τοῦ συγκλητικοῦ καὶ Θεοδώρας. Ἐν ἀρχῇ δὲ τῆς ὄρεσι φυγαδεύων. "Aci δὲ τοῖς πρόσω χυιρῶν, ἤδη 

10 ἡλικίας ἐξ αὐτῆς τῆς τῶν μαθημάτων σχολῆς τῷ χρόνῳ μεταπεσόντος αὐτῷ τοῦ πάθους, ἀντὶ 

λαθὼν τοὺς γεννήτορας καὶ τοὺς παιδαγωγοὺς καὶ τοῦ δεδοικέναι τοὺς διώκτας εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ 

συμμίξας τινὶ μοναχῷ, τὴν τῶν ᾿Ακοιμήτων κατα- θείου κατέστη, Τροσεγγίζει οὖν σπηλαίῳ τινὶ 

λαμβάνει μονήν. Καὶ ὑποδύεται ἐν αὐτῇ τὸν μονήρη αὐτὸ τὸ βαθύτατον ὑποδὺς τῆς ἐρήμου, ἐν ij τὸν 

βίον καὶ διὰ πάνυ σκληρὸς αὐτῷ ἢ ἐθίζει τῆς ἀτω- ἅπαντα χρόνον μακρὸν γενόμενον διαίγαγών, ἐν 

15 τῆς. Ἐπεὶ δὲ τῷ πρὸς τοὺς φύσαντας ὅ φίλτρῳ ὁ ̓  εἰρήνῃ καὶ τῇ τῶν παθιῶν ἀταραξίᾳ πρὸς Κύριον 

πονηρὸς αὐτὸν ἔνυττε, καὶ ὁ τούτῳ, καταπαλαίει ἐξεδήμησε. Τοῦτον, ὡς φασιν, ὁ μέγας ᾿Αντώνιος 

τὸν ἀντικείμενον. Γνωρίσας γὰρ τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν ὅ καταλαβὼν καὶ τοῦ τόπου καὶ τοῦ τρόπου καὶ τοῦ 

τῷ καθητουμένῳ τῆς μονῆς καὶ τοῦτον παραίιτη- χρόνου τῆς ἀναχωρήσεως ἐθαύμασε: καὶ γὰρ πρῶ- 

σάμενος 5 καὶ παρὰ πάσης τῆς ἀδελφότητος εὐχὴν τος ἀνθρώπων εἰς τὰ τῆς ἐρήμου ἐνδότερα προελ- 

20 ἐπὶ τοῖς δεδογμένοις λαβών, ἐν σχήματι πενιχρῷ θεῖν ἐτόλμησε: καὶ τὸν τῆς ἀσκήσεως παρέτεινε 

ῥακίοις ἠμφιεσμένος τὸν αὐτοῦ οἶκον καταλαμβά- τόνον 3 μέχρι τοῦ ἑκατοστοῦ καὶ τρισκαιδεκάτου 

νει ἔνθα ἐπὶ χρόνοις τρισὶ μικρᾷ καλύβῃ στενού- ἔτους. Τοσοῦτον τὰρ ἐπεβίω, ἐκ νεαρᾶς * ἡλικίας 

μενος καὶ ὑπὸ τῶν οἰκείων παίδων ἐμπαροινοῦμε- τῶν τοῦ βίου φροντίδων μεταναστεύσας 5. 

νος διεκαρτέρησε πρὸ τοῦ πυλῶνος, ὁρῶν τὸν 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

85 πατέρα καὶ τὴν μητέρα μετὰ τῆς κοσμικῆς φαντα- Ἰανσοφίου. Οὗτος ἦν ἐξ ᾿Αλεξανδρείας, πατρὸς 

σίας wapépyouévouc, συντηρῶν ἑαυτὸν ἐπὶ τοῦ Νείλου τῇ τοῦ ἀνθυπάτου τιμηθέντος ἀξίᾳ: διὰ δὲ 

τῆς ἀγνωσίας σχήματος. Ἐν δὲ τῷ μέλλειν τελευ- πλούτου ἄφθονον kai περιουσίαν καὶ δεξιότητα 

τᾶν, προσεκαλέσατο τὴν μητέρα καὶ διὰ τῆς ἐμφα- φύσεως καὶ πνευματικὴν ἀρετὴν εἰς τὸ ἄκρον τῆς 

γείας τοῦ χρυσοτεύκτου εὐαγγελίου, ὅπερ κατε- παιδείας προῆλθε, τῆς τε καθ᾽ ἕλληνας καὶ ὅση 5 

30 σκευάσθη αὐτῷ ἐν τῇ τῶν παίδων σχολῇ, ἑαυτὸν κατὰ Χριστόν, Οὗτος μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευ- 

κατέστησε γνώριμον 8. τὴν εἰς τὴν τῶν δεομένων ἐπικουρίαν τὸν πλοῦτον 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τόῦ ὁσίου πατρὸς κενώσας, τὰς ἐρήμους κατέλαβεν, τῇ τῶν γηΐνων 

ἡμῶν ἸΤαύλου τοῦ Θηβαίου. Οὗτος ἦν ἐν τοῖς ἀποθέσει τὸν Κύριον ἐκζητῶν. Ἐπὶ δὲ 8 χρόνοις 

χρόνοις Δεκίου καὶ Βαλλεριανοῦ τῶν διωκτῶν, ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν * τὸν ἐρημικὸν διανύσας βίον καὶ 

85 ὁρμώμενος 1 ἐξ Αἰγύπτου τῆς κάτω 5 Θηβαΐδος. κατὰ μόνας προσλαλήσας Θεῷ καὶ τὸν νοῦν ἀπὸ 

— 8 τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ Sa. — ἴ ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ὁ Θεὸς ἐλέησον add. Sa. 
1. — 1 Καλιβίτου Sa. — 5 ἑαυτὸν Sa. — ? corr., prius φυτήσαντας S. — * ἐν add. Sa. — 9 αὐτὸν 98, -- ὁ ἐξαιτησάμε- 

νος Sa. — ἴ μέλλη Sa, — ? καὶ οὕτιυς ἐν εἰρήνη ἀνεπαύσατο add. Sa. 
9. — ! ὁρμώμενοι Sa. — ? κατὰ Sa. — ? xpóvov Sa. — 4 τῆς add. 8a. — ὃ μεταναστάς Sa. 

40  8.— ! om, 8a. — 5 ὅσοι S. — 8 Sa, ἐπειδὴ S. — 4 ὀκτὼ Sa. 

αὐτὸν εἰς πρᾶσιν, εἰς πόλιν τινὰ ἐλθόντες" μηδὲν ἕτερον φέροντος τοῦ Θεοδούλου el μὴ δύο χρυσίνους, 
ἐγύμνωσαν τὸ ξίφος καὶ ἔθηκαν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ ἀπειλοῦντες σφάξαι ὁ. Αὐτοῦ δὲ ἱκετεύοντος, 
ἠγοράσθη παρὰ τοῦ ἐπισκόπου. Ὕστερον δὲ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀπέλαβεν αὐτόν, καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς 
αὐτοῦ καλῶς βιώσας ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη. --- 2. — C : 1.9. --- M : 1 (τῶν ἐν τῷ Σινᾷ dv τῷ Ῥαϊθῷ 

45 ... Θεοδούλου). --- 2. — Ἁγνὴ ἐν σκοτεινῇ φρουρᾷ βληθεῖσα r. — Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τοῦ 
Φαρισαΐου καὶ τελιύνου. --- Mv : 1. 2. — Arv. — Ἡ κυριακὴ κτλ. — ΜῈ: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa.:1.2.3.4. —8b:1.2.3. 4, —H:2,1.-—P:9,1, — Χριστίνης ἐπὶ 
Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ Δομετιανοῦ κόμητος τῶν Κουρικιοτῶν πόλεως (cf. Tan. 301). --- Τῶν ἁγίων 
μαρτύρων Καρτερίου καὶ Βαβύλου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας καὶ τῶν νηπέων (cf. Sept, 42). —""Tiy ἁγίων 

80 μαρτύρων ᾿Ελπιδίου καὶ Δάνακτος (cf. Ian. 165) ἀναγνώστου καὶ Ἑλένης. --- Καὶ μνήμη Λέοντος τοῦ 
μεγάλου βασιλέως. --- Da :1(— ΒΔ). 3. 8. 4. --- Ὁ : 1. ὁ, 8. 4. --- ΕΓ τ 8. 1, 8. 4, — Ἐὰ: 9. 1. 3. 4, — 
B:2.1. — Χαριτίνης (Ian. 907). — Β : 1: Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου. Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν 
ἦν ἐκ τῆς μεγάλης καὶ περιφανοῦς τῶν πόλεων... Des.: καὶ διὰ τῆς ἐμφανείας τοῦ χρυσότεύκτου 
εὐαγτελίου, ὅπερ κατεσκεύασεν ἑαυτῷ ἔτι ὄντι ἐν τῇ τῶν παίδων σχολῇ, ὅστις εἴη γνωρισθείς, παραυ- 

85 τίκα τὴν ψυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ ἐπαφίησιν. — 2 (— S). 8 (— S). 4. — Χαριτίνης.---- ΒΗ: 9. 1. Χαρι- 
τίνης. — 4. — 0:2. 1. — Χἀριτίνης. — ΟΡ : 9. 1. --- Χαριτίνης. --- σα: 9, 1; Χαριτίνης. --- Cd : 1, — 
Χαριτίνης. Αὕτη ἦν οἰκέτις Κλαυδίου τινὸς ἀνδρὸς πολιτευομένου, Χριστιανοῦ ὄντος καὶ τὸν τρόπον 

— * σφάγξαι Cc. 

Tas. 14. 

lax. 15. 

f, 133. 

lax. [4 

Ia. 15. 



Tas. 15. 

ax. 16. 

lax. 15: 

lax. 16. 
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τῶν κάτω ὑψώσας πρὸς οὐρανούς, ἐπεὶ οὐκ ἦν 

τὴν τοσαύτην λαθεῖν ἀρετήν, διαβάλλεται Αὐγου- 

σταλίῳ τῷ τῆς Ἀλεξανδρείας ὅ ἡγεμόνι, ὃς ἦν παρὰ 

Δεκίου τὸν κατὰ ? χριστιανῶν ἀναδεξάμενος πόλε- 

μον. Παραστὰς οὖν αὐτῷ καὶ ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς 

μύθων τὴν τῶν σεβασμάτων πλάνην διελέγξας 

καὶ ταῖς 8 τῆς ἀληθείας ἀποδείξεσι τὸν Χριστὸν 

Θεὸν εἶναι διδάξας, καὶ τὸ τοῦ τυράννου φρόνημα 

καταισχύνας, τύπτεται σφοδρῶς καὶ τὸν διὰ τοῦ 

μαρτυρίου κομίζεται στέφανον. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ. ποιητοῦ, ἐπισκόπου Μαιουμᾶ, 

τοῦ Ἁγιοπολίτου, περὶ οὗ καὶ ó λόγος οὗτος ἐκ 

πατέρων koi! εἰς ἡμᾶς ἀφίκετο. Ὃ γὰρ πατήρ 

qnot? Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ εὐγενὴς ὧν καὶ 

ἐξ εὐγενῶν τονέων καταγόμενος ὅ, πλούτῳ τε 

πολλῷ περιρρεόμενος καὶ δόξῃ καὶ τῇ ἄλλῃ rrepupa- 

νείᾳ τοῦ βίου γνωριζόμενος, καὶ τὴν οἴκησιν. ἔχων 

ἐν τῇ Δαμασκῷ τῇ περιφανεστάτῃ πόλει, προσε- 

λάβετό τινα τῶν ἀσηκρητῶν, ἄνδρα πολυμαθῆ καὶ 

σοφόν’ ὃς καὶ τὸν αὐτοῦ υἱὸν 5 Ἰωάννην πᾶσαν 

σοφίαν ἐξεπαίδευσε τὴν ἔξωθεν εἰς τὸ ἀκρότατον, 

ὡσαύτως καὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς. Καὶ “τοῦτο δῆλον 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ κορυφαίου τῶν ἀπο- 

στόλων. Πέτρου, ἐν fj καὶ τὴν προσκύνησιν 

ποιούμεθα τῆς τιμίας μερίδος τῶν περιτεθεισῶν 

αὐτῷ ἁλύσεων διὰ τὸ τῆς πίστεως κήρυγμα, ὡς ὅ 

ἀπόστολος: Λουκᾶς ἐν ταῖς πράξεσιν ἱστορεῖ, ὅτι 

ὁ τετράρχης 5 Ἡρώδης, ἤγουν ὁ τοῦ τετάρτου 

μέρους. τῆς βἀσιλείας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ βασι- 

λεύων, ἅλυσιν αὐτῷ περιέθηκε καὶ τῇ φυλακῇ 

évonéppuye: ἣν ἐκ ὁ τοῦ. μακαρίου ἀποστόλου 

χειρῶν 5r ἐπιφανείας θείου ἀγγέλου ἐκσπασθεῖσάν 

τινες τῶν πιστῶν εὑρηκότες κατὰ διαδοχὴν διεφύ- 

λαξαν. Ἥτις ὕστερον παρὰ τῶν εὐσεβῶν ὅ βασι- 

λέων ᾿εἰς Κωνσταντινούπολιν ἀνεκομίσθη δῶρον 

ποθούμενον, καὶ κατετέθη ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁτίου 

ἀποστόλου ἸΠέτρου, τῷ ὄντι ἔνδον τῆς μεγάλης 

ἐκκλησίας, ἔνθα καὶ ἡ σύναξις αὐτοῦ ἐπιτελεῖται. 

ὑπάρχεί καὶ καταφανὲς ὃ ἀπὸ τῶν φιλοπονηθέντων 

αὐτῷ συγγραμμάτων τε καὶ κανόνων, ὅτι μετὰ τῆς 

ἑλληνικῆς [- παιδείας xol πάσης ἱερᾶς καὶ θείας 

γνώσεως ἀνάπλεοι, Ὁ αὐτὸς δὲ οὗτος πατὴρ τοῦ 

εἰρημένου πανσόφου Ἰωάννου προσελάβετο καὶ ὅ 

Κοσμᾶν τὸν μακαριώτατον, κομιδῇ νήπιον ὄντα 

ὀρφανίᾳ τε ὁμοῦ καὶ πενίᾳ πιεζόμενον ἐσχάτῃ" ὃν 

καὶ ἀναθρεψάμενος ἐπιμελῶς υἱοποιήσατο καὶ 

διὰ πάσης παιδεύσεως καὶ σοφίας θείας τε καὶ 

ἀνθρωπίνης διελθεῖν αὐτὸν ἐποίησε" διὸ σκεῦος 10 

ἐκλογῆς γεγονὼς ὁ μακάριος Κοσμᾶς «ἐπιπόθητος 

πᾶσι κατέστη ἴ». Πείρᾳ δὲ μαθεῖν ἡμῖν ἔξεστιν, 

ὁποῖος τῷ Aóyu καὶ τῇ γνώσει γέγονε, τοῖς αὐτῷ 

πονηθεῖσι κανόσι ve καὶ: τροπαρίοις καὶ ἑτέροις 

συγγράμμασιν ἐπιμελῶς ἐντυχοῦσι. ᾿Επεὶ δὲ τῆς 15 

ὑψηλοτέρας διαγωγῆς ὀρετόμενος 5 ἦν ?, τὸν 

μοναδικὸν ὑπέδυ ζυγόν" ὃς ἀστέρος δίκην τῇ πολι- 

τείᾳ ταύτῃ ἐκλάμψας, ἐπίσκοπος Μαιουμᾶ παρὰ 

τοῦ προέδρου Ἱεροσολύμων χειροτονεῖται. Καλῶς 

οὖν xai θεαρέστως καὶ ἐν τούτοις πολιτευσάμε- 20 

vog καὶ τὸ ποίμνιον ἐπὶ νομὰς ὁδηγήσας σωτη- 

ρίους καὶ εἰς βαθὺ τῆρας ἐλάσας, ἀνεπαύσατο ἐν 

- Κυρίῳ. 

ΑὙΤΩ Iz. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν. ἁγίων τοῦ Χρι- 25 

στοῦ μαρτύρων Σπευσίππου, Ἐλασίππου, 

Βελεσίππου καὶ Νεονίλλης τῆς μάμμης αὐτῶν. 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι ὑπῆρχον ἐκ Καππαδοκίας, τρίδυμοι, 

πωλοδαμνεῖν ἄριστα μεμαθηκότες καὶ τοὺς ἵπποὺς 

κατὰ τῶν πεδίων κινεῖν ἴ, Κατά τι δὲ 5 πάτριον 80 

ἔθος ἑορτὴν ἄγοντες Νεμεσίου Διός, τὴν μάμμην 

αὐτῶν Νεονίλλαν ἐκάλουν πρὸς τὴν ἑστίασιν. Ἢ 

δέ, καὶ γὰρ ἤδη τὰ | περὶ τοῦ Χριστοῦ ἐμεμύητο, 

τὴν περὶ ἡμᾶς αὐτοῦ γενομένην διεξῆλθεν αὐτοῖς 

οἰκονομίαν καὶ τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν διεχλεύαζεν, 85. 

*H δὲ ταῦτα ὃ διηγήσατο * «καὶ ὅ» εὐθὺς αὐτοῖς 

ἀφορμὴ πρὸς σωτηρίαν ἐγένετο. Ἕκαστος γὰρ 

ἀνεμνήσθη ἃ ἐν τῇ παρελθούσῃ νυκτὶ ἐθεάσατο " 

τὰ δὲ ἦν ὁδηγοῦντα πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

αὐτούς. Καὶ εὐθέως καθαιρέται τῶν εἰδώλων γενό- 40 

— 5 τῶν Ἀλεξανδρέων Sa. — 9 τῶν add. Sa. — * μύθυς Sa. — 9 τῶν Sa. 
4. — ! om. Sa. — ? φασιν Sa. — ὃ καταδόμενος Sa. — * om. Sa. — ὅ υἱὸν αὐτοῦ", — ὁ καταφανὴς Sa. — ? Sa, om. 

8, — 8 ἱμείρετο Sa. — ? om. Sa. ᾿ 
1. — * ἀπόστολος llilll| S. — 5 τετράχης 88. --- ὅ πατρὸς {{Π|}| S. — «τῶν add. Sa. --- 5 εὐσεβεστάτων Sa. 

5 supplevi, om. S. - 45 5. — 1! ἐλαύνειν Sa. — δέ «182. — ὃ ταύτης Sa. — * διήγησις Sa. 

ἀταθοῦ. Ἐπὶ δὲ βασιλέως Διοκλητιανοῦ «xoi Δόμετιανοῦ C» κόμητος, διαβληθεῖσα, ὅτι τὸν Χριστὸν 

σέβεται, προσάγεται τῷ ἡγεμόνι καὶ ὁμολογήσασα, ὡς εἴη χριστιανή, ξυρᾶται τὴν κεφαλὴν καὶ σπονδιὰν 

ζέουσαν καταπάσσεται καὶ ὄξος δριμύτατον καταχέεται καὶ λαμπάσι τὰς πλευρὰς καταφλέγεται, καὶ 

δεσμευθεϊδωρἀπορρίπτεται τῇ 80605. ἸΤαραδόξως δὲ σωθεῖδα παρέστη τῷ ἡγεμόνι διὸ δεσμεῖται ἐν $0 

τροχῷ, ὑποτεθέντων ἀνθράκων πυρός. Ῥυσθεῖσα δὲ τοῦ τροχοῦ καὶ τοῦ πυρὸς δι᾽ ἐπιφανείας ἀγγέλου, 

τοὺς τῶν χειρῶν: καὶ τῶν ποδῶν 5 ὄνυχας ἀφαιρεῖται καὶ τοὺς ὀδόντας ἐκριζοῦται. Εἶτα ἐκδοθεῖσα 

πρὸς ἀσέλγειαν, ηὔξατο τὴν παρθενίαν αὐτῆς μὴ διαφθαρῆναι". καὶ εὐθέως τὸ πνεῦμα παρέδωκε τῷ 

Θεῷ. --- M :1. 9. 4. — Οἱ ἅγιοι ἐξ πατέρες οἱ ἐν τῇ πανερήμῳ ἐν εἰρήνῃ τ. --- Mv : 2. 1. 8. 4 — Οἱ 

ἅγιοι ἕξ πατέρες. — Mr : 2. 1. 55 

SYNAXARIA SELECTA. Sa:1.2.3/— $b:1.2,8. — H : 1. — Tlavcogíov (Ian. 185). — 3. — 

Ῥ:1: τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Tlérpou, ἐν fj προσκυνεῖται fj διὰ Χριστὸν ἐπιτεθεῖσα αὐτῷ ἅλυσις ἐν τῷ 

voip αὐτοῦ. — ΠΠανσοφίου. --- 8, 9. — Τῆς ἁγίας 

1 Ce, om. Cd. — ? τοὺς add. Cd. 

μάρτυρος Ἄννης (cf. Ian. 205). — Da:1.2. 3. — 

f. 183". 

f. 134. 

f. 194. 
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μενοι xol τὸν Χριστὸν παρρησίᾳ ὁμολογήσαντες 

καὶ ὑπὸ τῶν κυρίων αὐτῶν ἐν πυρὶ βληθέντες, τὸν 

τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἔλαβον. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

5 Δάνακτος ἀναγνώστου. Οὗτος ἦν ἐξ Αὐλῶνος 

τοῦ Ἰλλυρικοῦ, οὕτω τοῦ τόπου λεγομένου, κλη- 

ρικὸς τῆς ἐν αὐτῷ ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας. Ἐν 

δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συναχθέντες ἄγροικοί 

τινες καὶ ἄπιστοι καὶ ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις ἀπελ- 

30 θόντες πολλοὺς τῶν χριστιανῶν ἐφόνευσαν. 'O δὲ 

ἅγιος Δάναξ λαβὼν τὰ ἱερὰ σκεθη τῆς ἐκκλησίας 

πρὸς τὸ διασῶσαι αὐτὰ ἐκ τῆς τῶν ἀπίστων κατα- 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου 

15 τοῦ μετάλου, οὗ ὁ βίος συνεγράφη ὑπὸ ᾿Αθανα- 

σίου τοῦ μετάλου 1. Οὗτος ὁ ἅγιος πατὴρ ἡμῶν τὸ 

μὲν γένος ἦν Αἰγύπτιος, ἐκ πατέρων καὶ προγόνων 

τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεδιδαγμένος. Ἤκμασε δὲ 

ἐν τοῖς χρόνοις Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ καὶ 

20 παρέτεινε μέχρι τῆς εὐσεβοῦς βασιλείας 5 Kuv- 

σταντίνου. Ἐπιδοὺς δὲ ἑαυτὸν τῇ ἀσκητικῇ 

ἀτωτγῇ ὃ, τοσοῦτον ὑπερέβαλλε * πάντας, ὡς ὑπο- 

τύπωσις εἶναι τῶν ἐφεξῆς. Καὶ τὸ παράδοξον, ὅτι 

καὶ πρῶτος ἢ κομιδῆ μετ᾽ ὀλίγους τῆς ὑπὲρ 

85 ἄνθρωπον πολιτείας τέτονεν ἀρχηγός καὶ μόνος 

σχεδὸν εἰς τὸν " ἀκρότατον ἤϊλασεν ὅρον. "AM τὰ 

μὲν διαβεβοημένα περὶ αὐτοῦ πᾶσι περιττὸν ἐπεκ- 

διηγεῖσθαι 9. Τοσοῦτον δὲ μόνον εἰπεῖν ἀναγκαῖον, 

ὅτι ἐν θνητῷ σώματι τοῦ σώματος ἀπανίστατο 

80 καὶ τὰς τῶν ψυχῶν ἀνόδους ἑώρα καὶ τοὺς ταύτας 

εὐθύνοντας δαίμονας, ὃ τῆς νοερᾶς καὶ ἀσωμάτου 

ἦν φύσεως. Ζήσας δὲ πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἔτη πέντε, 

8. --- ! om. Sa. 

δρομῆς, ἀπῆλθεν εἰς τόπον ὀχυρόν, ἀπέχοντα ἀπὸ 

Αὐλῶνος μίλια πέντε πρὸς θάλασσαν. Μαθόντες 

δὲ τοῦτο οἱ ἄπιστοι καὶ καταδραμόντες, διὰ σχοί- 

νων. ξαυτοὺς κατήγαγον πρὸς αὐτόν’ καὶ κρατή- 

σαντες ἠνάγκαζον θύειν τῷ Διονύσῳ λέγοντες, 

ὅτι αὐτὸς δημιουργεῖ τὸν οἶνον. Ὁ δὲ ἅγιός ὧμο- 

λόγει τὸν Χριστὸν λέγων, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ τὸν 

κόσμον καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ ποιήσας, ὁ δὲ 

Διόνυσος εἴδωλον ᾿κωφὸν καὶ ἄλαλον. Οἱ δὲ 

ὀργισθέντες κατέκοψαν αὐτὸν μετὰ τῶν ξίφων ὧν 

ἐκράτουν καὶ ἔρριψαν ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ οὕτως 

ἐτελειώθη. 

AYTQ IZ'. 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ " μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰουλιανοῦ τοῦ καὶ Σάβα ὀνομαζομένου, 

Οὗτος πρώην μὲν ἐν τῇ Ὀσροηνῶν ὀνομαζομένῃ 1 

πρὸς τῷ ποταμῷ Εὐφράτῃ 2 τὴν ἀσκητικὴν κολύ- 

βὴν ἐπήξατο. Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν ἐσχατιὰν τῆς 

ἐρήμου καταλαβὼν ἄντρον ὑπέδυ, ἅπαξ τῆς éBbo- 

μάδος ἄρτου μεταλαμβάνων. Ὃ δὲ ἦν κεγχριδίας 

καὶ αὐτὸς πιτυρίας ἁλσὶ μόνοις ἡδυνόμενος, καὶ 

ὕδωρ προσίετο τὸ ἀρκοῦν" τρυφὴ δὲ «ἦν αὐτῷ ὃ» 

καὶ πανδαισία καὶ χλιδὴ ἡ διηνεκὴς ὑμνῳδία. Too- 

του οὕτως βιοῦντος, ἅπαντες πρὸς αὐτὸν ἐφοίτων 

καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὁ διέτριβον. Οὗτός ποτε τὴν ἔρημον 

διερχόμενος καὶ δράκοντι μεγίστῳ προσαπαντήσας 

τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ νεκρὸν ἀπέδειξε. Καὶ 

παῖδα ὑπὸ δίψης θνήσκοντα ἀνεζώωσεν, εὐχῇ 

μόνῃ πηγὴν ὕδατος ἐξενεγκὼν καὶ τῷ στόματι 

αὐτοῦ ἐξ αὐτῆς ὕδωρ προσενέγκας ὅ, Καὶ ἐκκλησίαν 

1. — 1 τοῦ μεγάλου ᾿Αθανασίου Sa. — 5 μέχρι τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Sa, --- ὃ διαγωτγῆ Sa, — * ὑπερέβαλε Sa, — 

85 ὅ τῆς ἀρετῆς add. Sa. — 9 ἐκδιηγεῖσθαι Sa. — ἴ om. Sa. 
3. — 1! πόλει add, Sa. — ὃ κειμένη add. Sa, — 9 Sa, om. S. — * αὑτῶν S, Sa. — 5 προσαγαγὼν 88. 

Db:1.29.8. — F:1.2.3. —Fa:1.9.3. — B: 1. — fTavoogíov. — 3. — Ba :1.2. 8. — Bb: 1. — 

Tlavcogíou, — 3. — €: 1. — TTavaogíov. — 8 (Aaváxrou), — Κοσμᾶ (Ian. 155. — Cb: 1. — Τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ἸΤοσιδωνίου. ---- Ce : 1, — ΤἸΤανσοφίου. — 8 (Δανάκτου), --- Κοσμᾶ. --- Cd : 1. — 

40 Tlaovoogíov. — 3. —M:1.2.3. — τὸν : 1. 9. 3. — Mr : 1, 

SYNAXARIA SELECTA. 8a:1.2. — Sb:1. 2, — H : 1. — Σπευσίππου κτλ, (Ian. 165). — P: 

Σπευσίππου κτλ. --- 1, — Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ᾿Ονήσιφόρου (cf. Dec. 85). --- Da : 1.2 — Db:1. — 

F:1.2. — Fa:1.2. — B:1. — Σπευσίππου κτλ. Ba:í(—8)2(—S) — Bb:1. 

ποὺ κτλ. — 2. — ΑἸ : 1, — Σπευσίππου, Ἐλασίππου, Βελεσίππου καὶ Νεονίλλας τῆς μάμμης αὐτῶν καὶ 

45 ᾿Ιουνίλλης καὶ Τούρβονος τοῦ νοταρίου. — Cb : 1. — Σπευσίππου, Γελασίππον κτλ. --- (ὁ : 1. — Σπευ- 

σίππου κτλ. --- Cd : 1. — Σπευσίππου, Ἐλασίππου, Βελεσίππου καὶ Νεονίλλας τῆς μάμμης 

αὐτῶν καὶ Ἰου νίλλης ! καὶ Τούρβονος τοῦ voraptov. Οὗτοι ὑπῆρχον ἀπὸ Καππαδοκίας, ὁμοῦ γεννη- 

θέντες τρίδυμοι ἐκ μιᾶς κοιλίας τῆς αὐτῶν μητρός" ἦσαν δὲ ἱππηλάται καὶ τυμνασταὶ ἄριστοι, ὡς καὶ f 

προσηγορία αὐτῶν δηλοῖ, διδαχθέντες παρὰ τῶν κυρίων αὐτῶν. Ἑτοιμάσαντες δὲ τράπεζαν, τῷ 

50 Ἐμεσίῳ Aii θύοντες, καὶ προσκολεσάμενοι τὴν μάμμην αὐτῶν Νεονίλλαν ἐπὶ τὸ συνεστιαθῆναι αὐτοῖς͵ 

ἤκουσαν παρ᾽ αὐτῆς καὶ κατηχήθησαν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, καὶ ὅτι τῶν ἐθνῶν οἱ θεοὶ ἄψυχοι λίθοι καὶ 

ξύλα εἰσι καὶ ἄγουσιν πρὸς ἀπώλειαν τοὺς αὐτοῖς προσέχοντας. Τότε ὥσπερ ἐξ ὕπνου τῆς πλάνης 

ἐκνίψαντες ἐπεμέμφοντο αὐτῇ ὅτι, διὰ τί μὴ πρὸ πολλοῦ τοῦτο ἐποίησεν᾽ καὶ ὑπομνησθέντες ἐξηγή- 

σαντο, ἅπερ κατ᾽ ὄναρ ἑωράκασιν ὁδηγοῦντα αὐτοὺς πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, Καὶ εὐθέως ἀναστάντες 

55 τά τε εἴδωλα συνέτριψαν καὶ τοὺς βωμοὺς κατέστρεψαν καὶ τὰ θύματα ἔδωκαν τοῖς κυσίν. 'Qc δὲ 

ἦλθον οἱ κύριοι αὐτῶν ΠΠαλμάτος καὶ Ἑρμογένης καὶ Κοδράτος, ἤρξαντο μεταπείθειν αὐτοὺς κολακείαις 

τε καὶ ἀπειλαῖς. “ὥς δὲ οὐκ ἔπεισαν, πῦρ ἑτοιμάσαντες ἐνέβαλον αὐτούς - καὶ οὕτω ἐτελειώθησαν. 

τἸονίλλης Cd. 

Σπευσίπ- ἡ 

las. 16. 

lan. 17. 

Tax. 16. 

Tax. 17. 



lax. 17. 

Las. 18. 

law. 17. 

lan, 18. 
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δειμάμενος ἐν τῇ πέτρᾳ, ἐν fj Μωῦσὴς ὁ θεόπτης 

ἠξιώθη τὸν Θεὸν ἰδεῖν ὡς ἀνθρώπῳ δυνατὸν ἦν, 

θυσιαστήριον ἔπηξε. Καὶ εὐχόμενός ποτε φωνῆς 

ἥκονε 9 λετούσης, ὡς ὁ μιαρὸς καὶ δυσώδης ἀνή- 

ρηται χοῖρος ὁ ἀποστάτης Ἰουλιανός. Ἀλλὰ καὶ 

παιδίον γυναικός τινος περὶ τὴν αὐτοῦ διακονίαν 

ἀσχολουμένης εἰς φρέαρ καταπεσὸν διὰ προσευ- 

MHNI T9 

1. Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν καὶ 

ἀρχιεπισκόπων τενομένων Ἀλεξανδρείας Ἀθανα- 

σίου καὶ Κυρίλλου. Τούτων ὁ μὲν ἅγιος ᾿Ἀθανά- 

Gi0c fjv ἐπὶ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου" καὶ ἐν τῇ 

πρώτῃ κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ μήπω τεταγμένος ἐν 

ἐπισκόποις, | λόγοις σοφίας καὶ γραφικαῖς ἀπο- 

δείξεσι τὸν. Ἄρειον κατήσχυνε. Μετὰ δὲ τὴν τελευ- 

τὴν τοῦ μακαρίου Ἀλεξάνδρου ἐπίσκοπος κατα- 

στάς, παρὰ Κωνσταντίου ἐν διαφόροις ὑπερορίαις 

ἐλαύνεται καὶ ἐπὶ δύο καὶ τεσσαράκοντα χρόνοις 

τοῖς διωγμοῖς ἐναθλήσας, πρὸς Κύριον ἐξεδήμη- 

σεν. Ὁ δὲ ἅγιος Κύριλλος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, ἀδελφιδοῦς γεγονὼς Θεο- 

φίλου τοῦ ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας xoi τοῦ 

θρόνου ἅμα διάδοχος. Γέγονε δὲ προστάτης τῆς 

ἐν Ἐφέσῳ ἁγίας τρίτης συνόδου καὶ τὸν δυσσεβῆ 

καθεῖλε Νεστόριον; βλάσφημα πολλὰ κατὰ τῆς 

ἁγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου δογματίσαντα. 

Ἐν πολλοῖς οὖν κατορθώμασι διαλάμψας, πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησεν. Ὑπῆρχον δὲ κατὰ τὴν ἰδέαν 

τοῦ σώματος ὁ μὲν ἅγιος Ἀθανάσιος μέτριος τὴν 

ἡλικίαν, ἠρέμα πλατύς, ἔγκυφος, χαρίεις τὸ πρόσω- 

πον, εὔχρους, ἀναφαλαντίας, τὴν ῥῖνα ἐπίγρυπος, 

evelus οὐκ ἐπιμήκει ἐπιπλατεῖ δὲ τὰς σιαγόνας 

πυκάζων καὶ στόματι οὐ βραχὺ * ἐντετμημένος ?, 

πολιὸς ἄγαν, οὐκ ἀκραιφνεῖ τῷ λευκῷ ἀλλ᾽ ὑποξαν- 

θίζοντι κεχρημένος. Ὁ δὲ ἅγιος Κύριλλος ὀλίγον 

τοῦ μετρίου τὴν ἡλικίαν κατεσπασμένος, βραχύ τι 

πρὸς τὸ εὐχρούστερον τὴν πρόσοψιν ? ἀπονενευ- 

Kc, ὀφρῦσι᾽ δασείαις τε καὶ μεγάλαις εἰς ἀψίδας 

κυκλουμέναις ὑπογράφων τὸ μέτωπον, ἐπίρριν, τὸ 

τῶν μυκτήρων διάφραγμα“ φέρων προσπεπτωκός, 

ἐντεταμένος ? τὰς παρειάς, χείλεσι παχυτέροις 

τὸ στόμα διεσταλμένος, φαλακρὸς ἐπὶ μετώπῳ 

βραχεῖ, δασεῖ 9 καὶ ἐπιμήκει τῷ πώγωνι σεμνυνό- 

μενος, οὖλος, ἑκατέραν τὴν τρίχωσιν ὑπόξανθος, 

— ϑἤκουσε Sa. — * (ὑπὸ - μεγταλαυχοῦντα) λαυχοῦντα Sa. 

1. — τ βραχεῖ Sa. — ? ἐντετημημένος 88. — ὃ ὄψιν Sa. — ὁ δίφρατμα 88. — 

3 ἀλλὰ ἀεὶ μὲν Sa, — δὲ add. Sa. — 5 βιβλίον ἐν νυκτὶ Sa, — 9 ἀλλὰ ἄνωθεν 
2. — 1 «i Θεῷ Sa. — ? ἐπαίων Sa. 

Sa. — " οὕτω Sa. — ὃ ἐποίει Sa. — " αὐτοῦ add. Sa. 

SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 

χῆς τοῦ δικαίου σῶον καὶ ἀβλαβὲς ἀνηνέχθη. Καὶ 

Ἀστέριον δέ, ὃς ἐπίσκοπος ὑπὸ ἀρειανῶν ἐκεχειρο- 

τόνητο, ἐπ᾽ εὐγλωττίᾳ μετγαλαυχοῦντα " καὶ περὶ 

πίστεως τῷ δικαίῳ συζητῆσαι βουλόμενον διὰ 

προσευχῆς τῷ θανάτῳ παρέπεμψε: Καὶ ἄλλα δὲ 

πολλὰ. θαύματα πεποιηκὼς εἰς τὴν ἀγήρω καὶ 

ἄλυπον μετέστη ζωήν. 

AYTQ ΙΗ΄. , 

μιξαιπόλιος. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ 

ἁγιωτάτῃ * μετάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Μαρκιανοῦ. Οὗτος ὁ μακάριος Μαρκιανὸς 

πατρίδα μὲν ἔσχε τὴν Κύρον, μετὰ δὲ ταῦτα τὴν 

ἔρημον᾽ καὶ ταύτην δὲ κἀκείνην καταλιτὼν ἔχει 

τὸν οὐρανόν. Τῆς τὰρ τοῦ “γένους περιφρονήσας 

περιφανείας — -ἐξ εὐπατριδῶν γὰρ κατήγετο --- 

καὶ τῆς ἐν βασιλείοις λαμπρότητος καταλαμβάνει 

τῆς ἐρήμου τὸν ὀμφαλόν, Καὶ μικρὸν οἰκίσκον δει- 

μάμενος, οὐδὲ τῷ σώματι σύμμετρον, καὶ σμικρῷ 

τινι θριγκίῳ περιβαλών, καθεῖρκτο διηνεκῶς, πάσης 

μὲν ἀνθρωπίνης συνουσίας κεχωρισμένος. | Θεῷ 1 

δὲ τῶν ὅλων προσδιαλετόμενός καὶ τῆς γλυκείας 

ἐκείνης ὑπαΐων 5 φωνῆς. Καὶ τὴν μὲν προσευχὴν͵ 

ψαλμῳδία τὴν δὲ ψαλμῳδίαν f προσευχὴ διεδέ- 

χετο, καὶ ἀμφότερα πάλιν f] τῶν γραφῶν ἀνάγνω- 

σις. Σιτίον δὲ ἦν αὐτῷ μόνος ἄρτος καὶ οὗτος 

σταθμῷ προσφερόμενος “ τοσοῦτος δὲ ἦν ὁ 

σταθμὸς ὡς μηδὲ παιδίῳ ἄρτι θηλῆς ἀπαλλατέντι 

τὴν χρείαν πληροῦν. Φασὶν γὰρ τοῦ ἄρτου τὴν 

λίτραν τετραχῆ διαιρούμενον ἡμέραις τέσσαρσι 

διανέμεσθαι καὶ ἡμέρᾳ ἑκάστῃ μίαν ἀπονέμεσθαι 

μοῖραν. Ἐκεκρίκει γὰρ ἑσπέρας καθ᾽ ἑκάστην 

ἐσθίειν, κόρον δὲ μὴ λαβεῖν μηδέποτε, ἀλλ᾽ dd? 

πεινῆν, ἀεὶ ὁ διψῆν, προσφέρειν δὲ τῷ σώματι τὰ 

εἰς τὸ ζῆν ἀποχρῶντα" ἀληθὴς γὰρ ἔνδεια 'f 

διηνεκὴς ἔνδεια. Χρόνου δέ τινος παρελθόντος, 

πολλοὺς ἐδέξατο φοιτητάς" καὶ ἐκ τούτων μυρία 

ἐφυτεύθη ἕτερα ἀσκητῶν καταγώγια, ἃ οὐδὲ 

ῥάδιον ἀριθμεῖν. Τοιαύτης τὰρ χάριτος ἔμπλεος ἦν 

ὁ μέτας, ὅτι, ὁσάκις ἂν ἐβούλετο ἀνοῖξαι ἐν νυκτὶ 

βιβλίον πρὸς τὸ ἀναγνῶναι, οὐκ ἐδέετο λυχνιαίου 

φωτὸς ἀλλ᾽ ἄνωθεν " αὐτὸν περιήστραπτε φῶς" 

καὶ οὕτως * τὴν ἀνάγνωσιν ἐποιεῖτο ὅ. Δράκοντα 

δέ ποτε προσερπύσαντα τῷ κελλίῳ ? καὶ λίαν 

5 ἐντεταμένας Sa, — 9 δασὺ 5.--- " om, Sa. 

Ἰουνίλλα δέ τις γυνὴ κρατοῦσα παιδίον, ῥίψασα αὐτό, ὡμολόγησεν ἑαυτὴν χριστιανήν" καὶ εὐθέως 

τέμνεται τὴν κεφαλὴν μετὰ Νεονίλλας ? τῆς μάμμης τῶν μαρτύρων. Τούρβων δὲ ὁ νοτάριος, ἐάσας τὰ 

σχέδη, δραμὼν κατέστρεψε τὰ εἴδωλα, κράζων ὅτι « χριστιανός εἰμι" » καὶ αὐτίκα ξίφει καὶ αὐτὸς 

τελειοῦται. — M : 1. --- Θεοδότου ἐπισκόπου Κυρηνίας τῆς Κύπρου ... Τελεῖται δὲ ἣ αὐτοῦ σύναξις κτλ. 
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(Ian. 19*). — 2, — ᾿ἀχιλλᾶς ἐν εἰρήνῃ τ, — Mv: 1. — Θεοδότου. --- 2. — ᾿Αχιλλεύς, — Mr:1. 

SYNAXARIA SELECTA. 58: 1. 9. 8, --- Sb: 1.2. — H : 1. — Εὐσεβείας τῆς καὶ Eéyng (Ian. 247), — 

P:1.— Εὐσεβείας. -- Da:1.2,— Db: L2,— F:1.2.— Fa: 1.2.— B: i.— Εὐσεβείας. --- 3. — 

Ba: 1 (— S). 2 (mutil). 3 (-- S). — Bb:1. — Εὐσεβείας. — 2. — C: 1.— Εὐσεβείας. --- 3. — Cb: 1.— 

— ?'louvilAng Cd. 
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κεχηνότα ó μέγας οὗτος σταυρῷ, ὥσπερ "9 πυρί, 

κατεξήρανε᾽ καὶ παραυτίκα δίκην καλάμου κατα- 

φλεχθεὶς εἰς πολλὰ διελύθη. Ὁ δὲ σημειοφόρος 

πατὴρ ἡμῶν ἔτι τούτων πλείονα πράξας καὶ 

διδάξας, τὰ ἐπίγεια καταλιπὼν πρὸς οὐρανὸν 

μετέστη. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Θεοδούλης. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ τῆς ᾿Αναζάρβου 

πόλεως ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ. Διὰ δὲ 

τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν καὶ ὁμολογίαν ἐκρατήθη * 

παρὰ Πελαγίου ἄρχοντος καὶ * ἐβασανίσθη ἰσχυ- 

MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου 

τοῦ Αἰτυπτίου καὶ ἀναχωρητοῦ. Οὗτος γέγονε τῆς 

Αἰγύπτου θρέμμα καὶ γέννημα | ἐξ ἁπαλῶν ὀνύ- 

χων τὴν ἀρετὴν μετελθών" καὶ ταύτην ἀγαπήσας 

- καὶ περιλαβὼν! θεῖον ToO? Πνεύματος γέγονε 

45 

καταγώγιον. Τοσαύτην γὰρ καρτερίαν ἐν τοῖς τῆς 

ἀρετῆς ἱδρῶσιν ἐκτήσατο, ὡς κατὰ πνευμάτων 

ἀκαθάρτων λαβεῖν. ἐξουσίαν. Ἐπήνθει δὲ αὐτῷ καὶ 

τὸ τῆς διακρίσεως χάρισμα, ὅθεν καὶ τὰ μέλλοντα 

προύλετε καὶ θαυμάτων ἄλλων αὐτουργὸς γέτο- 

νεν. Τούτων δὲ ἕνεκα πολλῆ παρακλήσει τὴν ἱερω- 

σύνην καταδέχεται, μὴ ἀνασχομένου τοῦ προέδρου 

τὸν λύχνον ὑπὸ τὸν μόδιον κρύπτεσθαι, ἀλλὰ 

πᾶσι λάμπειν, ἢ προσδοκῶντος ἐκ τῆς ἁφῆς τὴν ὁ 

αὐτοῦ χεῖρα ἁγιασθήσεσθαι. Οὗ γενομένου, εἰς 

σκληροτέραν ἀτωγὴν ἑαυτὸν ὁ μακάριος ἔδωκε ^. 

Σύριγτα γὰρ ποιήσας ὑπόγειον ἀπὸ τῆς κέλλης 

αὐτοῦ ὡς ἥμισυ σταδίου διήκουσαν καὶ εἰς τὸ 

ἄκρον ὁ σπήλαιον αὐτοχείρως ὀρύξας, εἴ ποτε 

πλείονες αὐτῷ παρενέβαλλον Τ καὶ διηνώχλουν, 

λάθρα τὴν σύριττα ὑπερχόμενος τῷ σπηλαίῳ 

προσέβαλλε καὶ οὐδεὶς αὐτὸν εὕρισκε. ΤΙερὶ δὲ 

βρώσεως 8 καὶ πόσεως περιττόν ἐστι γράφειν καὶ 

λέγειν, τοῦ σώματος καὶ τῆς θέας αὐτοῦ τὴν ἄκραν 

ἐγκράτειαν" μαρτυρούντων. Οὗτος, ἐπεὶ αἱρετικὸς 

εἰς ὁμιλίαν αὐτῷ προσῆλθεν ἀρχικὸν δαίμονα ἔχων 

καὶ “λέγων μὴ εἶναι ἀνάστασιν νεκρῶν, νεκρὸν 

ἀνέστησεν, ἵνα μόνον πείσῃ αὐτόν. Ἔλεγε δὲ ὁ 

ἅτιος, ὅτι δύο τάγματα δαιμόνων εἰσί τὸ μὲν τὸ 

πολεμοῦν τοὺς ἀνθρώπους εἰς πάθη ἀλλόκοτα, τὸ 

δὲ ἀρχικὸν καλούμενον. καὶ ἐμποιοῦν τοῖς ἀνθρώ»- 

— 19 ὡς Sa. 
8. — ! κρατηθεῖσα 88. — ? om. 8a. — 5 σουβλίων Sa. 
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ρῶς καὶ βασανιζομένη ἐθαυματούργησε, xoi πολ- 

λοὺς ἐπεσπάσατο πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστύν. 

"EE ὧν ἦσαν ὁ κομενταρήσιος καὶ ὃ βοηθὸς Ἑλλά- 

διος, οἵτινες καὶ τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Ἡ δὲ 

ἁτία ὑπὸ σούβλων ὃ πυρωθέντων διετρυπήθη τοὺς 

μαστούς" εἶτα ἀπὸ τῶν τριχῶν ἐκρεμάσθη ἐν 

κυπαρίσσῳ καὶ τοὺς πόδας μεθ᾽ ἥλων σιδηρῶν 

καθηλώθη" καὶ μετὰ ταῦτα εἰς κάμινον πυρὸς 

ἰσχυρῶς ἐκκαεῖσαν μετὰ καὶ ἑτέρων ἁγίων ἐμβλη- 

θεῖσα, ἐπιπολὺ προσευξαμένη καὶ τὰς χεῖρας ἐκτεί- 

vaca καὶ εὐχαριστήσασα παρέδωκε τὸ πνεῦμα. 

AYTQ ΙΘ΄. 

ποις πλάνην οὕστινας δαίμονας ἀφορίζει ὁ σατα- 

νᾶς τοῖς γόησι καὶ τοῖς αἱρεσιάρχαις. Οὗτος ὁ 

ἅγιος νοσφιζομένῳ τὰ τῶν πενήτων τῷ ἰδίῳ 

μαθητῇ καὶ μὴ διορθουμένῳ ὀργὴν Κυρίου προ- 

εἶπεν" 619 καὶ πέπονθεν ἐλεφαντιάσας. Καὶ τὸν 

ἐπηρείᾳ δαίμονος καθεκάστην ἐσθίοντα τρεῖς 

μοδίους ἄρτων καὶ κιλικήσιον πίνοντα οἶνον !! 

τρεῖς λίτρας ἄρτου ἐσθίειν ἀποκατέστησε. Καὶ τὸν 

διάβολον ἑώρακε τὰς αὐτοῦ μηχανουργίας ἐν 

ληκυνθίοις ἐπιφερόμενον καὶ τὸν ἀπατώμενον ὑπ᾽ 

αὐτοῦ μοναχὸν Θεόπεμπτον διωρθώσατο. Καὶ 

παρὰ κρανίου ἐν τῇ ἐρήμῳ κειμένου ἱερέως Tv. 

ἑλλήνων ἀκήκοε ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. μικρὸν 

τοὺς ἐν τῇ κολάσει 13 ἀνίεσθαι τῆς βασάνου, ὅταν 

τύχοι ταύτας ποιεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. TTpocime δὲ 

καὶ τὴν ἐρήμωσιν τῆς Σκήτεως εἰπών " ὅταν ἴδητε 

κελλία οἰκοδομούμενα ἐγγὺς τοῦ ἕλους, ἐγγὺς 

εἶναι τὴν ἐρήμωσιν" εἰ δὲ δένδρα ἐπὶ τῶν θυρῶν, 

ἐγγύτερον εἰ δὲ παιδία ἄρασθαι τὰ μηλωτάρια 

καὶ ἀναχωρεῖν, «ἔγγιστον 13». Καὶ ἕτερον νεκρὸν | 

ἀνέστησεν, ὡς ἂν εἴπῃ, ποῦ τὴν παρακαταθήκην 

τῶν ταύτην ζητούντων ἀπέκρυψε’ καὶ πάλιν κοι- 

μᾶσθαι 1 προσέταξεν. Ἐν τοιούτοις οὖν θεαρέ- 

στοις κοσμούμενος ἔργοις 15, ἐν τήρᾳ καλῷ κατα- 

λύει τὸν βίον, ζήσας τὰ σύμπαντα ἔτη ἐνενήκοντα. 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως. "Oc πρεσβύ- 

τερος ἐχρημάτισε τῶν λεγομένων Κελλίων, ἡσυχίαν 

ἄκραν καὶ καρτερίαν ἐνδειξάμενος καὶ ἔργα μεγάλα 

καὶ σημεῖα πεποιηκώς. Τούτου τοῦ Μακαρίου τὰς 

ἀρετὰς ὑπερατζασθεὶς ὁ μέγας ᾿Αντώνιος ἔφη" 

1. — ! παραλαβὼν Sa. — ? ἁγίου add. Sa. — ὃ μᾶλλον add. Sa, — ὁ τῆς 88. --- 5 δέδωκε Sa, — ὃ αὐτῆς add. Sa. — 
1 παρέβαλον Sa, — 9 βιώσεως Sa. — ? ἐκράτειαν S. — 19 ἣν Sa; — 11 οἴνου Sa. — 15 κολάσση S. — 18 3 
Sa. — 1* κοιμηθῆναι Sa, — 1 μεγαλουργήμασιν Sa. ? at tupples, om. 8, 

Εὐσεβείας. — Ce: 1. Εὐσεβείας. --- 3. Cd : 1. Εὐσεβείας. -— 8. — M :1.2, 8, — Ἡ ἁγία 

μάρτυς Ξένη m. τ, — Mv : 1. 2. 3. — Ξένη. -- Mr : 1. 
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(Λουκιανοῦ xoi ἸΤαύλης καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν). --- 8: Εὐφρασίου μάρτυρος. --- Da: 1, 2.4. 3. — 
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ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου, ὃν ἀνεκόμισεν Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυ- 
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᾿Αλεξανδρέως. Τούτων ὁ μὲν ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, ὁ τὴν ἀσκητικὴν ποθήσας διαγωγήν, κατέ- 
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« Ἰδοὺ ἀναπέπαυται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ σοὶ 

» καὶ ἔσῃ τοῦ λοιποῦ τῶν ἐμῶν ἀρετῶν «κληρονό- 

» μος. » Οὗτος ó πατὴρ εἴ ποτε ἤκουσέ τινα 

πεποιηκότα τι ἔργον ἀσκήσεως, αὐτὸς παραζηλώ- 

σὰς ἔργῳ ἐπλήρου. “Ὅθεν ἀκούσας, ὅτι οἱ Ταβεννη- 

σιῶται διὰ πάσης τῆς τεσσαρακοστῆς ἐσθίουσιν 

ἄπυρον, ἔκρινεν ἐπὶ ἑπτὰ ἔτη πᾶν 1 διὰ πυρὸς 

γινόμενον μὴ φαγεῖν, πλὴν λαχάνων ὠμῶν καὶ 

ὀσπρίων βρεκτῶν. Ἔκρινε καὶ τοῦ Ünvou περιγε- 

νέσθαι καὶ οὐκ εἰσῆλθεν ὑπὸ τὴν στέγην ἐν ὅλοις 

εἴκοσι νυχθημέροις, καύμασι 5 φλεγόμενος τῆς 

ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς πητνύμενος τῇ ψυχρότητι. 

Ὑπὸ δὲ τοῦ πνεύματος τῆς πορνείας ὀχληθείς, 

ἀπελθὼν ἐν τῇ πανερήμῳ ἐκαθέσθη μῆνας ἕξ" 

ὅπου οἱ κώνωπες σφοδρῶς τοῦτον κατετίτρωσκον 

ὡς σφῆκες ὄντες μέγιστοι, ὡς xol σπονδύλους 

ἐξενεγκεῖν. καθ᾽ ὅλου τοῦ σιύματος. Ἀπελθὼν δὲ 8 

εἰς τὸ κελλίον * μετὰ τοὺς ἕξ μῆνας ἐκείνους, ἀπὸ 

μόνης τῆς φωνῆς ἐγνωρίζετο διὰ τὸ ἠλλοιῶσθαι 

αὐτοῦ τὸ σῶμα καὶ ἐλεφαντιῶσι παρεικάζεσθαι. 

Τούτου ποτὲ φρέαρ ὀρύσσοντος, ἀσπὶς εὑρεθεῖσα 

ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτοῦ" ἀναιρετικὸν δέ ἐστιν 

τοῦτο ὅ τὸ θηρίον. Ο δὲ ἀμφοτέραις χερσὶ δραξά- 

μένος αὐτῆς τῶν χελυνίων διέσχισεν εἰπών « Μὴ 

» ἀποστείλαντός σε τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐτόλμησας 

» ἅψασθαί μου;» Αὐτὸς δ εἰσῆλθέ ποτε ἐν τῷ 

μοναστηρίῳ τῶν Ταβεννησιωτῶν κοσμικὸν ἔνδυμα 

περιβαλλόμενος, θέλων μαθεῖν ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν 

ἐργασίαν, Kol ὡς ἐπέστη ἡ τεσσαρακοστή, εἶδεν 

διαφόρους πολιτείας, τὸν μὲν ἐσθίοντα ἐν ἑσπέρᾳ, 

τὸν δὲ διὰ δύο, ἄλλον διὰ τριῶν, ἕτερον διὰ πέντε, 

ἄλλους ἑστῶτας διὰ πάσης νυκτός, τῇ δὲ ἡμέρᾳ 

καθημένους εἰς τὸ ἔργον. Ὃ δὲ βρέξας ἑαυτῷ θαλ- 

λοὺς ἐκ φοινίκων, ἔστη ἐν μιᾷ γωνίᾳ, μέχρις αἱ 

σαράκοντα ἴ ἐπληρώθησαν ἡμέραι καὶ τὸ πάσχα 

ἔφθασεν ἐν αἷς οὐκ ἄρτου μετέλαβεν, οὐχ ὕδατος, 

οὐ γόνυ ἔκαμψεν, οὐκ ἐκαθέσθη, | οὐκ ἀνέπεσεν, 

οὐδὲ τροφῆς ἐγεύσατο παρεκτὸς κράμβης ὠμῆς 

καὶ ταύτης κατὰ κυριακὴν μόνην. Τούτου τοῦ 

ἀδαμαντίνου ἀνδρὸς καθεζομένου ποτὲ ἐν τῇ αὐλῇ 

καὶ προσομιλοῦντος, ὕαινα συμπαραλαβοῦσα τὸν 

ἑαυτῆς σκύμνον τυφλὸν ὄντα, εἰσελθοῦσα ἐν τῇ 

αὐλῇ, ἔρριψεν αὐτὸν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 'O 

δὲ ἐπιπτύσας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ἐποίησεν 

αὐτὸν ἀναβλέψαι. 'H δὲ λαβοῦσα τὸ ἑαυτῆς γέν: 

γημα, ἐξῆλθε καὶ τῇ ἕωθεν σπεύσασα κῴδιον 
μέγιστον προβάτου ἤνεγκε τῷ Μακαρίῳ. Ὃς ἔφη 
πρὸς αὐτήν: « Τὰ ἐξ ἀδικίας ἐγὼ. οὐ δέχομαι.» Ἡ 
ὕαινα δὲ κλίνασα τὴν κεφαλὴν ἐξῆλθε τῆς αὐλῆς. 

Εἶδε δὲ καὶ αὐτὸς τὸν διάβολον ἐπιφερόμενον τὰ 5 
εἴδη τῆς ἀπάτης διά τινος ἐσθήματος τρωγλωτοῦϑ 

καὶ κολοκυνθίων αἰνιττόμενα. Τούτου τοῦ ὁσίου 
τὸ εἶδος ὑπῆρχε τῆς ἡλικίας ὑποκόλοβον 9, σπα- 
γόν, ἐπὶ τοῦ χείλους μόνον ἔχων τρίχας καὶ εἰς τὸ 
ἄκρον 15 τοῦ πώγωνος" ὑπερβολῇ γὰρ 11 ἀσκητι- τὸ 
κῶν πόνων, οὐδὲ τρίχες αὐτῷ ἐξέφυσαν. “Ὅθεν 
οὕτω '* ἀσκήσας καὶ ἐν βαθεῖ 33 γήρᾳ καταντήσας, 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 
Εὐφρασίας. Αὕτη ἦν ἐκ πόλεως Νικομηδείας ἐπὶ 15 
Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, γένους ἐπισήμου, τρό- 

TOv «σώφρονος κἀὶ χρηστοῦ. Μὴ πεισθεῖσα δὲ 
σπονδὴν καὶ θυσίαν προσενέγκαι τοῖς δαίμοσι, 
τύπτεται σφοδρῶς καὶ ἐπιμένουσα ! τῇ ἐνστάσει, 
πρὸς ὕβριν ἀνδρὶ βαρβάρῳ ἐκδίδοται ὑφ᾽ οὗ τὴν 30 
κεφαλὴν ἀπετμήθη, ἀπατηθέντος πρὸς ? αὐτῆς ὅτι 
εἰ ταύτης ἀπόσχοιτο παρασχεῖν αὐτῷ φάρμακον, 
ᾧ χρησάμενος ταῖς ἐπιφοραῖς τῶν ξιφῶν καὶ ταῖς 
διακοντίσεσι τῶν πολεμίων ἄτρωτος ἔσται: καὶ 

πεῖραν λαβεῖν ὃ ἔλεγε, τὸν ἑαυτῆς αὐχένα προτεί- 25 
νουσα, Ὃ δὲ ἀληθεύειν αὐτὴν οἰηθείς, ἐνεγκὼν 
κραταιότερον, τὴν αὐτῆς ἀπέτεμε κεφαλήν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 
Θεοδότου ἐπισκόπου πόλεως Κυρηνίας τῆς 
Κύπρου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Λικινίου 1 τοῦ βασιλέως καὶ 30 
Σαβίνου ἡγεμόνος τῆς Κυπρίων νήσου" διὰ δὲ τὴν 
εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν, αὐτῷ τῷ ἡγεμόνι Σαβίνῳ 
προσαχθεὶς τύπτεται βουνεύροις". εἶτα κρεμᾶται 

καὶ τὰς σάρκας ξέεται καὶ ἐπὶ πυρωθέντος σιδηροῦ 

κραββάτου" ἁπλοῦται. ἸΤαραδόξως δὲ τῇ τοῦ Χρι- ss 

στοῦ χάριτι ῥυσθεὶς τοῦ πυρός, ἥλοις ἐνεπάρη 

τοὺς πόδας καὶ ἠναγκάζετο τρέχειν. Βληθεὶς δὲ ἐν 

τῇ φυλακῇ, ἐπεὶ παυσαμένου τοῦ διωγμοῦ δόγματι 

τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ἀπελύθη τῆς | φρου- f 137», 
ρᾶς, ἔτους διαγενομένου δευτέρου, πρὸς Κύριον 40 

ἐξεδήμησε. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ 

εὐκτηρίῳ 8 τῆς παναγίας ἀχράντου δεσποίνης 

ἡμῶν Θεοτόκου ἐν τοῖς Ἁρματίου. 

δ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Λουκιλλιανοῦ", Παύλης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 45 

2. — τὸ add. Sa. — * τῷ καύματι Sa. — ? οὖν Sa. — t αὐτοῦ add. Sa, — τοῦ τὶ 8a. — 56 αὑτὸς Sa. — 7 τεσσαρά- 
κοντα Sa, — ὅτρωγλωττοῦ Sa. — 9 ὑπόκλοβον 8. --- 1? τὸ add. Sa, — 1 τῆ γὰρ ὑπερβολῆ τῶν Sa. — 153 οὕτως Sa. — 
18 βαθὺ Sa. 

8. — ! τοῦ ἐν add. 8a. --- 5 παρ᾽ Sa. — 8 αὐτὸν add. Sa. 
4. — ! Λικιννίου S, — ? κραμβάτου S. — ? οἴκω add. Sa. 
δ. — ! Λουκιανοῦ Sa. Cf. Tun. 31, 

λιπεν οἰκίαν, συγγενεῖς, πλοῦτον, δόξαν καὶ τὸν μάταιον βίον καὶ ἀπελθὼν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἐμόνασεν. 
Ἔσχε δὲ ἐπιθυμίαν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἐνδοτέραν ἔρημον. Καὶ κατὰ μικρὸν προϊὼν καὶ πρὸς τὸ τῆς 
ἀνατολῆς μέρος καὶ τὴν Ἰνδικὴν βαδίζων, προσήγτισεν εἰς τὸν φυτευθέντα παρὰ Θεοῦ παράδεισον" καὶ 
εἶδε θαύματα πολλὰ καὶ τεράστια καὶ διηγήσατο ὑποστρέψας πάντα τοῖς πατράσιν’ ἐν γήρᾳ βαθυτάτῳ ὅδ 
φθάσας, «καὶ 1» κατὰ δαιμόνων ἐξουσίαν λαβὼν πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Ἦν δὲ $e φασι τὴν ἡλικίαν 
πάνυ μικρός. Ὁ δὲ ἕτερος ἅγιος Μακάριος ὁ ᾿Αλεξανδρεὺς τῇ ἄκρᾳ ἀρετῇ καὶ ὑπομονῇ πᾶσαν καρτε- 
ρίαν ἐπιδειξάμενος, πάντας τοὺς ἐν ἀσκήσει ὑπερέβαλε: διὸ καὶ μεγάλων σημείων καὶ τεράτων 
αὐτουργὸς τεγονὼς πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 5. — M 1. 2. 8, — 'H εἰς τὸν ναὸν τῶν ἁγίων ἀπο- 

J om. Cd. 
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νηπίων Κλαυδίου, Ὑπατίου, ἸΤαύλου καὶ 

Διονυσίου. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

οἴκῳ Ἀναστασίου τοῦ πατριάρχου ἐν τῇ ᾿Οξείᾳ. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἀνάμνησις τοῦ μεγίστου 

$ θαύματος τοῦ ἐν Νικαίᾳ, ὁπόταν ὁ μέγας Βασί- 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

4. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου, 

πρεσβυτέρου γενομένου καὶ καθηγητοῦ τῆς ἐρή- 

μου. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Γρατιανοῦ ἀπὸ 

10 Μελιτινῆς ' πόλεως ᾿Αρμενίας, υἱὸς Παύλου καὶ 

Διονυσίας. Οἵτινες ἄτεκνοι ὄντες ὑπὸ Θεοῦ ἤκου- 

σαν, ὅτι παιδίον γεννήσουσι καὶ ὅτι ἐν τῇ γεννήσει 

αὐτοῦ εὐθυμήσουσι πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι καὶ ὁ 

κόσμος. Διὰ τοῦτο καὶ ὅτε ἐγεννήθη τὸ παιδίον, 

35 ὠνόμασαν αὐτὸ Εὐθύμιον. Αὐξηθεὶς δὲ ἐγένετο 

κληρικὸς παρὰ τοῦ ἐκεῖσε ἐπισκόπου, εἶτα καὶ 

πρεσβύτερος καὶ ἔξαρχος τῶν μοναστηρίων εἶτα 

ἀπῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ 

ὁσίου Θεοκτίστου ἡσυχάζει. Τοσοῦτον δὲ «ἠγωνί- 

90 σατο, ὥστε διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ παρασκευάζειν 

τοὺς Σαρακηνοὺς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν προσέρ- 

χεσθαι τῷ Χριστῷ ? καὶ βαπτίζεσθαι * μετὰ παντὸς 

τοῦ οἴκου αὐτῶν. Πολλὰ δὲ θαύματα εἰργάσατο, 

καὶ λειτουργῶν ἐφάνη ὥσπερ στύλος πυρός. 

85 Ὑπάρχων δὲ ἐτῶν ἐνενήκοντα ἑπτὰ ἐν καλῷ γήρᾳ 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, ἐπὶ τῆς βασιλέίας Λέον- 

τος τοῦ μεγάλου, ἀπολαβὼν τὴν ἀΐδιον καὶ ἀγήρω 

μακαριότητα. Οὗτος ὃ μέγας ἦν τὸ μὲν ἦθος 

μέτριος, τὸν τρόπον ἁπλοῦς, τὸ χρῶμα λευκός, 

80 τὴν ἡλικίαν εὐσταλὴς καὶ σεμνός, πολιὸς τὴν 

τρίχα, τὴν ὑπήνην μέχρι τῶν μηρῶν καθεικώς. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ δ 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

. 9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χρι- 

35 στοῦ μαρτύρων Βάσσου, Εὐσεβίου, Εὐτυχίου 

καὶ Βασιλίδου ", Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητια- 

λειὸς διὰ προσευχῆς ἀνέῳξε τὰς πύλας τῆς καθο- 

λικῆς ἐκκλησίας καὶ παρέθετο αὐτὴν τοῖς ὀρθο- 

δόξοις. 

3. Καὶ ἡ ἐπάνοδος τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις 

πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου. 

AYTQ Κ΄. 

νοῦ τοῦ βασιλέως, πλούτῳ βρίθοντες καὶ τῆς 

συγκλήτου μετέχοντες βουλῆς. ΤΙροσῆλθον δὲ τῷ 

Χριστῷ καὶ τὸ εἰς αὐτὸν ἔλαβον | βάπτισμα, τὸν 

ἐπίσκοπον Θεόπεμπτον ἰδόντες ταῖς βασάνοις 

ἐγκαρτεροῦντα. καὶ παράδοξα θαύματα τῇ τοῦ 

Χριστοῦ ἐνερτοῦντος δυνάμει ὅθεν προσαχθέντες 

τῷ βασιλεῖ ἀφαιροῦνται πρῶτον τὰς ζώνας, εἶτα 

διαφόρους 3 δέχονται τοῦ βίου ἐξαγωγάς. Ὃ μὲν 

ἅγιος Βάσσος εἰς βόθρον μέχρι τῶν. μηρῶν ἐμβλη- 

θεὶς καὶ τὸς χεῖρας ἐκκοπεὶς καὶ ὅλον τὸ σῶμα 

κατατμηθεὶς τὸ πνεῦμα παρέδωκε. Ὃ δὲ ἅγιος 

Εὐσέβιος κατὰ κεφαλῆς κρεμασθείς, κατὰ μέλος 

πέλυξι διῃρέθη. Ὃ “δὲ ἅγιος Εὐτύχιος τέσσαρσι 

πάλοις βιαίως ἐκταθεὶς διεμερίσθη τριχῆ. Ὁ 

δὲ ἅγιος Βασιλίδης μαχαίρᾳ ἀναρρήγνυται τὴν 

γαστέρα. Καὶ οὕτως ἕκαστος αὐτῶν τὸν τοῦ uap- . 

τυρίου στέφανον ἐκομίσαντο. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Εὐτενίου, Κανδίδου", Οὐ αλλεριανοῦ καὶ 

᾿Ακύλα. Οἵτινες ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ 

Μαξιμιανοῦ ἐνδημούντων.-" τῇ πόλει Ρωμαίων, 

Λυσίου δὲ τοῦ δουκὸς πράττοντος καὶ προκαθεζο- 

μένου ἐν τῇ Σαταλέων. Ὑφ᾽ οὗ: ἐρωτηθέντες καὶ 

μὴ εἴξαντες, ἐξορίαν κατακρίνονται ἐν στενοχώρῳ 

χωρίῳ τῆς Λαζικῆς ὃ χώρας, ΤΠιττυοῦς. καλουμένῳ. 

Ἐκεῖθεν. δὲ ἀνακληθέντες ὑπὸ τῶν δημίων, τὴν 

Τραπεζοῦντα κατέλαβον πόλιν καὶ τῷ δουκὶ ἐμφα- 

víZovroi καὶ ἐρωτηθέντες βουνεύροις ὠμοῖς κατα- 

ξαίνονται τὰς σάρκας, φωνὴν οὐδεμίαν ἀφιέντες - 

καὶ ἀναρτηθέντες ἐπὶ ξύλου σιδηροῖς ὄνυξι τὰς 

Ἅ.---ὐ Μελιτηνῆς Sa, — 3 kupiu Sa. — 3 ὑπ’ αὐτοῦ add. Sa. — 4 καὶ add. Sa. — 5 ἀγήρω καὶ οἴδιον Sa, — 5 om. Sa. 
2. —  Βασιλείδου S, Sa, — 5 διαφόρως S. 

8. — ! al. Κανιδίου, cf. Catal. Gr, Paris, pp. £41, 266, PAPAboroULos-KenAMEUs, Fontes hist. imp. Trapezunt,, pp. 1, 
40 9, elc. — ὃ ἐνδημοῦντες S, Sa. — ? Λαζυκῆς S. 

στόλων ἀνακομιδὴ τοῦ ἐν ἁτίοις πατρὸς ἡμιῶν Γρηγορίου τοῦ θεολότου. — 5. 6. — Mv: 1.2, 8. — 

Ἀνακομιδὴ κτλ, — 5 (Λουκιανοῦ ...). — 6. — Mr : 1, 

SYNAXARIA. SELECTA. Sa : 1. 2. 8. 4. 5. 6. 7. 

4. 1.— Da : 1 (— Ba). 9.4. 9. 
.9.— 50 1. 3. 4, 9, -- H:3.9.4.1, — P:3.9. 

Db:1.2.9.— ἘΠῚ : Εὐθυμίου πρεσβυτέρου γενομένου καὶ καθη- 

45 γητοῦ τῆς ἐρήμου. Ὃς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Γρατιανοῦ * ἐν Μελιτινῇ ? τῇ κατ᾽ ᾿Αρμενίαν μητροπόλει, ἐκ 

ἸΤαύλου xoi Διονυσίας εὐσεβῶν τινων γεννηθείς, κατὰ τὸν μέγαν Ἰωάννην ἐκ στειρωτικῆς ἀκάρπου 

γαστρός ὅθεν καὶ τὴν κλῆσιν κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἔσχηκεν, εὐθυμεῖν τοῖς γεννήτορσι δεομένοις ὑπὲρ 

γονῆς, θείας φωνῆς ἄνωθεν évexOelonc. Οὗτος μετὰ τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν προσάγεται mapà τῆς 

μητρὸς Ὀτρείῳ τῷ μεγάλῳ τῆς Μελιτινῆς ἐπισκόπῳ καὶ mop! αὐτοῦ τῇ τάξει τῶν κληρικῶν καταλέ- 

$0 τεται. Γενόμενος δὲ περὶ τὴν τῶν ἱερῶν γραμμάτων συλλογὴν ἐπιτήδειος καὶ πάντας τοὺς κατ᾽ αὐτὸν 

ἀσκήσει καὶ τοῖς πρὸς ἀρετὴν ἐπιδόσεσιν ὑπερβάλλων, ἀναγκάζεται τὴν τοῦ πρεσβυτέρου χειροτονίαν 

λαβεῖν καὶ τῶν ἱερῶν ἀσκητηρίων τὴν ἐπιμέλειαν καταδέξασθαι. Ἔνατον δὲ καὶ εἰκοστὸν ἔτος ἄγων, τὰ 

Ἱεροσόλυμα καταλαμβάνει καὶ ἔν τινι. τῶν κατ᾽ ὄρος σπηλαίων μετὰ τοῦ ἁσίου Θεοκτίστου συνδιαι- 

τᾶται, ἔνθα πολλῶν νοσημάτων πολλοὺς ἀπήλλαξεν, τὸν τῶν Περσῶν φυλάρχου παῖδα ἡμίξηρον ὄντα 

55 ἀρτιμελῆ καὶ σῶον ἀπέδειξεν, Λέγεται δὲ καὶ οὗτος ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐκ βραχέων πάνυ καὶ μικρῶν 

ἄρτων τετρακοσίους τῇ μονῇ παραβάλλοντας αὐτῷ διαθρέψαι. Οὐ μόνον δὲ αὐτὸς ἐν δυνάμει Θεοῦ 

στείρωσιν λύσας ἐξῆλθεν, ἀλλὰ καὶ ἀτεκνούσας ἑτέρας γυναῖκας br εὐχῆς καὶ γονίμους καὶ εὐτέκνους 

ἀπέδειξεν. Κατὰ τὸν μέγαν Ἠλιοῦ καὶ οὗτος θύρας ἠνέῳξεν οὐρανοῦ καὶ τὴν γῆν ἀκαρπίαν νοσοῦσαν 

τ Γρατειανοῦ F. --- ? Μελιτηνὴ F.— 3 Ὃτριΐωυ F. 

lax. 19. 

las. 20. 

f 138. 

Ian. 19. 

law, 90. 



lax. 20. 

f. 138". 

las. 90. 
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σάρκας E£ovroi,-Aopmáci πυρὸς εὐτόνως ἀναφλε- 

τόμενοι. Ὡς δὲ πρηνεῖς κατέπεσον οἱ αἰκίζοντες 

αὐτοὺς δήμιοι, ταραχθεὶς ὁ ἡγεμὼν φρουρεῖσθαι 

τοὺς ἁγίους ἐκέλευσε, Μετά τινας δὲ ἡμέρας κρα- 

τηθεὶς 69? Εὐτένιος, ἀνεύρετος τὰρ ἦν, παρέστη 

τῷ Λυσίᾳ πολλαῖς δὲ ταῖς ὥραις δικαιολογουμέ- 

vuv ἀμφοτέρων, ἔδοξε τῷ μακαρίῳ ἐν χλεύῃ καὶ 

μειδιάματι εἰπεῖν πρὸς τὸν ἄρχοντα δ" « Ποῦ εἰσιν 

» οἱ θεοί σου;» Αὐτὸς δὲ μετὰ χαρᾶς ἁρπάσας τὸ 

ῥῆμα, μετὰ πολλοῦ * τοῦ πλήθους εἰσῆλθεν ἐν τῷ 

ναῷ, Ὁ δὲ ἅγιος Εὐγένιος πλησίον γενόμενος τῆς 

πύλης προσηύξατο καὶ παραχρῆμα ἔπεσον τὰ 

ἰνδάλματα καὶ συνετρίβησαν ὡς κονιορτός. Διὰ 

ταῦτα οὖν σχοινίοις διαταθεὶς ὁ μακάριος ῥοπάλοις 

ἁδροῖς τύπτεται" εἶτα ἀναρτᾶται καὶ τὰς πλευρὰς 

σιδηροῖς ὄνυξιν εὐτόνως ξέεται, ἕως τὸ ἔδαφος 

nav τοῖς αἵμασιν ἐφοίνιξε. Koi μετὰ ταῦτα λαμ- 

πάσι πυρὸς τὰς πλευρὰς ἀνακαίεται, ἅλμῃ σὺν ὄξει 

δριμυτάτῳ περιαν]τλούμενος εἶθ᾽ οὕτως κάμινος 

σφοδρῶς ἐκκεκαυμένη ἀμφοτέρους ὃ τοὺς ἁγίους. 

ὑποδέχεται, ἐξ ἧς ἀσινεῖς καὶ ἄφλεκτοι διαμεί- 

γαντες, ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Ἰνᾶ, Πιννᾷ καὶ Ῥιμᾶ. Οὗτοι χώρας τινὸς τῆς 

κατὰ ἄρκτον ὑπάρχοντες καὶ χριστιανοὶ ὄντες, 

παρὰ τῶν εἰδωλομανούντων βαρβάρων συσχεθέν- 

τες, τῷ τῆς χώρας παρέστησαν ἄρχοντι' oüc? ὅμο- 

λογήσαντας τὸν Χριστὸν κατεδίκασε διὰ κρύους 

τελειωθῆναι. Δεσμοῦνται οὖν ξύλοις ὀρθίοις μέσον 

πατεῖσι τοῦ ποταμοῦ, ὥρᾳ χειμῶνος ὃ, ὅτε τῷ 

ψύχει οὐδέν τι διαφέρον ἦν τῶν ἀκινήτων σωμά- 

τῶν καὶ πεπητότων τὸ ὀλισθηρὸν τοῦ ὕδατος καὶ 

εὐκίνητον" xoi* τούτῳ τὸ τοῦ βίου δέχονται 

πέρας. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Θύρσου καὶ Ἁγνῆς. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις 

πλησίον Ἑλενιανῶν. 

8. Καὶ μνήμη Λέοντος τοῦ μεγάλου βασιλέως. 

Y. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Χαριτίνης 1 ἐπὶ 

Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ Δομετιανοῦ κόμητος 

τῆς Κωρυκιωτῶν ? πόλεως. ᾿ 

8. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἄννης τῆς ἐν τῇ. 

πρεσβυτέρᾳ Ῥώμῃ τελειωθείσης, 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ μακα- 

ρίου TTévpou τοῦ τελώνου, Ὃς ἦν ! ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Ἰουστινιανοῦ, πατρίκιος χρηματίσας, πάσης 

τῆς ᾿Αφρικῆς τὴν “διοίκησιν ἐπεπίστευτο, Οὗτος 

παντελῶς ἄσπλαγχνος ὧν καὶ τὸ ἀνελεήμονος 

ὄνομα ἑαυτῷ ἐπιγράψας φειδωλὸς παρὰ πᾶσιν 3 ἦν 

τε καὶ ἐλογίζετο. Διὸ τῶν πτωχῶν εἷς τις πείρας 

ἕνεκεν αὐτῷ προσελθὼν ἤτει ἐλεημοσύνην λαβεῖν" 

ὁ δὲ τῶν ἄρτων ἁρπάσας ἕνα — καὶ γὰρ ἔτυχε 

τότε τὸν ἀρτοποιὸν τοὺς παρασκευασθέντας κομί- 

ζειν ἄρτους — μετὰ θυμοῦ κατὰ τοῦ πένητος ὡσεὶ 

λίθον ἠκόντισεν, Οὔπω δύο παρῆλθον ἡμέραι καὶ 

ὁ πατρίκιος vócw κατάσχετος γεγονώς, ἑαυτὸν 

ἑώρα τῶν πρακτέων λόγους ὑπέχοντα. Εἶτα καὶ 

ζυγὸς ἐῴκει παρεῖναι διακρίνων ἑκάτερα" οὗ κατὰ 

μὲν τὴν λαιὰν πλάστιγγο ὃ μελανοὺς ἔβλεπε Guva- 

. θροιζομένους καὶ πολλὰ τῶν αὐτοῦ πράξεων 

ἄτοπα τῇ πλάστιγγι κατατιθέντας- κατὰ δὲ ὅ τὴν 

δεξιὰν λευχείμονας μὲν ἄνδρας καὶ φοβεροὺς τὴν 

μορφήν, μηδὲν δὲ ἀγαθὸν ἀντισταθμίσαι παρέξευ- 

ρίσκοντας πλὴν τοῦ ἄρτου ἐκείνου, ὃν μετὰ θυμοῦ᾽ 

κατὰ τοῦ πένητος ἔβαλεν. Αὐτίκα τοίνυν διαναστὰς 

καὶ ἅπασαν αὐτοῦ τὴν περιουσίαν πένησι διανεί- 

μᾶς καὶ αὐτὰ τὰ ἱμάτια, ἅπερ ἠμφίεστο *, | πτωχῷ 

τινι δούς, τὸν Χριστὸν εἶδε καθ᾽ ὕπνους ταῦτα 

évbebuuévov: ἀλλὰ καὶ ἑαυτὸν πωλήσας, δέδωκε 

τὸ τίμημα τοῖς πτωχοῖς. ᾿Αναγνωρισθῆναι δὲ μέλ- 

λων Τ τῷ πυλωρῷ, διανοίξας τὰ ὦτα καὶ λαλεῖν 

παρασκευάσας τῷ ἐπιτάξαι ἀνοῖξαι αὐτῷ, φυγὰς 

καταλαμβάνει τὰ Ἱεροσόλυμα, εἶτα τὴν Κωνσταν- 

τινούπολιν, ἐν fj καὶ ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. Kare- 

τέθη δὲ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ τοῦ Boóc, ἐν τῷ ἰδίῳ ὃ 

οἴκῳ. 

— 4 δέ τινας Sa, — 5 dioc add, Sa. — 9 εἰπεῖν πρὸς τὸν ἄρχοντα ἐν χλεύη καὶ μειδιάματι Sa. — ἴ πολλῇ Sa. — ὃ ἄμφω Sa. 

4. -- 1 Πινὰ Sa, — 3 ὃς Sa. — ? ὥρᾳ χειμῶνος om. Sa. — * ἐν add. Sa. 

7. — 3 μαρτυρησάσης add. Sa. — ? Κωρυκειωτῶν S, $a, Κουριδκητῶν Fa. 

9. — 1 om. Sa. — * παρα {Π{} πᾶσιν 88. — 9 πλάσιγγα Sa, — * πολλω Sa, — 5 om. Sa, — δἠμφίετο S, 88. — * θέλων 

Sa, — ὃ διὰ τὸ Sa, — ὃ αὐτοῦ add, Sa. 

f, 139. Ἵ 

ἰάσατο. Ἐδήλωσε δὲ τοῦ ὁσίου τὴν ἔνδον λαμπρότητα καὶ ὁ τοῦ πυρὸς στύλος. Ἱερουργοῦντος γὰρ 

αὐτοῦ ποτε τὴν ἀναίμακτον καὶ θείαν θυσίαν, οὐρανόθεν εἶδον φῶς οἱ περιεστῶτες κατελθόντα καὶ 4ὅ 

συμπαρεστῶτα τῷ ἁγίῳ, μέχρι πέρας ἔλαβεν ὁ τῆς θυσίας καιρός, Τὸ δὲ τὰς διαθέσεις τῶν προσιόντων 

θείας κοινωνίας μετασχεῖν νοερῶς καθορᾶν καὶ τίς μὲν αὐτῶν μετὰ καθαροῦ τοῦ συνειδότος, τίς δὲ 

ἐσπιλωμένος πρόσεισι, τῆς παντελοῦς δήπου καθάρσεως καὶ ἁγνείας σημεῖόν ἐστιν. Οὗτος ὁ μακάριος 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν ἐνενηκοστὸν καὶ ἕβδομον ἄγων ἔτος τῆς ἐν τῷ βίῳ ζωῆς, ἐπὶ της βασιλείας 

Λέοντος τοῦ μεγάλου. Ἦν δὲ τὸ μὲν ἦθός μέτριος, τὸν τρόπον ἁπλοῦς, τὸ χρῶμα λευκός, τὴν ἡλικίαν 50 

εὐσταλὴς καὶ σεμνός, πολιὸς τὴν τρίχα, τὴν ὑπήνην μέχρι τῶν μηρῶν καθεικώς. Λέγεται δὲ περὶ αὐτοῦ, 

ὅτι τινὸς μέλλοντος τελευτᾶν μοναχοῦ, ὃς ἐνομίζετο μὲν εἶναι σώφρων καὶ ἐγκρατής, οὐκ ἦν δέ, ἀλλὰ 

τοὐναντίον ἀκόλαστος, ἑώρα ὁ μακάριος ἄγγελον μετὰ τριόδοντος τὴν ψυχὴν ἐκσπῶντα αὐτοῦ" καὶ ἅμα 

φωνῆς ἐπακοῦσαι τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης δηλούσης τοῦ μοναχοῦ. --- 2. 4.5, 6, 8. 7. — Τῶν ἁγίων 

μαρτύρων Ἐλπιδίου πρεσβυτέρου xai Δάνακτος ἀναγνώστου καὶ Ἑλένης (cf. Ian. 165). — 8. 9. — 55 

Ἐφ: 1. 9. 4. 5. 6. 8. 7. — Ἐλπιδίου κτλ, — 8. 9. — Β : 3. 9. 4. 1. — Ba:1: Εὐθυμίου... Ὃς ἦν ἐπὶ 

τῆς βασιλείας Γρατιανοῦ ἐν Μελιτινῇ τῇ κατ᾽ ᾿Αρμενίαν μητροπόλει, Παῦλόν τινα καὶ Διονυσίαν οὕτω 

καλουμένους γεννήτορας ἔχων... Des, : τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης δηλούσης τοῦ μοναχοῦ. — 2 (— S). 

4(— S. 9(— 85). — Bb:3.4.1.9. —C:1. 9. 8. 2 (... καὶ βασιλίδος). — ᾧ (Ἰννᾶ, Ῥημμᾶ καὶ Thvvà). — 

5. — Cb : 1.4 [Ἰννᾶ, Ῥιμμᾶ, Tivà), — Co: 1. 9. .4. 5, — Cd : 1 (— F). 8. 2. 4, 5, — M: 1.2, 8, 4. 60 

9.— Mv: 3.4.9, — Mr : 1. 
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1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μαξίμου 

τοῦ ὁμολογητοῦ. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους 

Κωνσταντίνου, τοῦ ἐπικληθέντος ἸΤωγωνάτου, 

ὄντος ἀπογόνου τοῦ Ἡρακλείου *. Ταῖς μεγίσταις 

οὖν τιμαῖς ὑπὸ τῶν πρῴην βασιλέων. ἀξιωθεὶς 

καὶ ἱκανὸς ὧν ἐν ταῖς πολιτικαῖς διοικήσεσιν τὰ 

πρακτέα ὑφηγεῖσθαι διὰ λόγον καὶ τρόπον 2 καὶ 

τὴν ἀπὸ χρόνων σύνεσιν, ἐὶς τὸ τοῦ πρωτοαση- 

κρῆτις προεβιβάσθη ἀξίωμα καὶ βουλῆς τοῖς βασι- 

λεῦσι τέγονε κοινωνός. Ἐπεὶ δὲ fi? πονηρὰ καὶ 

ἔκφυλος αἵρεσις τῶν μίαν θέλησιν ἐπὶ τῆς διὰ 

σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας ἀνοήτιυς καὶ δυσ- 

σεβῶς εἰσαγόντων ἐπεκράτει, ὅσον ἐπ᾽ αὐτοῖς τὴν 

μίαν τῶν δύο φύσεων ἀναιρούντων, καὶ διατάγματά 

τινα τὴν κακοδοξίαν κρατύνοντα ἐπὶ τὴν ἀγορὰν 

ἐπόμπευε καὶ ἐπὶ τῆς μεγάλης προέκειτο ἐκκλη- 

σίας, οὐκ ἀνασχόμενος τῇ τῶν ἀσεβῶν κοινωνίᾳ 

συνασεβεῖν, ἀφεὶς τὰς κοσμικὰς ἀρχάς, εἵλετο 

μᾶλλον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ παρερρῖφθαι ἢ ἐν 

σκηναῖς ἁμαρτωλῶν κατοικεῖν. Καὶ καταλαβὼν τὸ 

ἐν Χρυσοπόλει μοναστήριον τὴν κόμην ἀπέθετο᾽ 

οὗ καὶ καθηγητὴς ὕστερον τέγονε. Εἶτα θείῳ 

ζήλῳ ὥσπερ ὑπὸ πυρὸς ἐξαφθείς, τὴν πρεσβυτέ- 

pav Ῥώμην κατέλαβε xoi Μαρτῖνον τὸν μακαριώ- 

τατον πάπαν παρεσκεύασε τοπικὴν ἀθροίσαντα 

σύνοδον ἀναθεματίσαι τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ ἀνοήτου 

δόγματος τῶν μίαν θέλησιν ἐπὶ Χριστοῦ ληρω- 

δούντων, Καὶ εἰς ἔλεγχον τῶν οὕτω φρονούντων 

λόγους γράψας καὶ ἐπιστολὰς ὁ λογικαῖς ἀποδείξεσι 

καὶ γραφικαῖς τῆς κοθ᾽ ἡμᾶς πίστεως τὴν ἀλήθειαν 

βεβαιούσας ὅ συνθείς, πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 

ἐξέπεμψε. ᾿Αναζεύξας δὲ ἀπὸ Ῥώμης μετὰ τῶν 

δύο Ἀναστασίων τῶν μαθητῶν, εἰς εὐθύνας παρὰ 

τῆς. συγκλήτου καθίσταται ὁμοδοξούσης τῇ τοῦ 

βασιλέως αἱρέσει, ὅτι, πάντων ὑπεικόντων τῷ 

βασιλεῖ, ἀνθίσταται ἴ καὶ τοὺς ἄλλους πρὸς ἀπο- 

στασίαν κινεῖ, ἐναντία διὰ τῶν ἐπιστολῶν φρονεῖν 

μεταπείθων αὐτούς. Ἐπὶ τούτῳ πέμπεται ἐν 

φρουρᾷ κατὰ τὴν Θράκην, καὶ ἐπιμένων | τῇ ὀρθο- 

ΑὙΤΩ ΚΑ΄. 

δόξιῳ πίστει τὴν χεῖρα καὶ τὴν γλῶτταν ἀκρωτη- 

ριάζεται" κἀκεῖθεν εἰς ὑπερορίαν ἐπὶ τὴν Λαξικὴν 

πέμπεται, ἔνθα ἐπὶ τρισὶ χρόνοις διάξας καὶ ταῖς 

οἰκείαις τοῦ σώματος χρείαις αὐτὸς ὑπηρετησάμε- 

νος, καίτοι πλήρης div ἡμερῶν, μικρὸν νοσήσας 

ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. Καὶ κατέθηκαν αὐτὸν ἐν τῇ 

μονῇ τοῦ ἁγίου ᾿Αρσακίου 8 ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ τῶν 

Λαζῶν, πολλὰς θαυμάτων ἐνεργείας καθ᾽ ἑκάστην 

ποιοῦντα. Λέγεται yàp? μετὰ τὴν ἐκτομὴν αὖθις 

ὑπὸ Θεοῦ παραδόξως ἀποκαταστῆναι τὴν γλῶτ- 

ταν καὶ τρανῶς φθέγγεσθαι, μέχρις ἂν ἐν τῷ βίῳ 

ὑπῆρχεν. Τῶν δὲ 10 δύο αὐτοῦ μαθητῶν !! ὁ μὲν 

πρεσβύτερος ᾿Αναστάσιος ἴσα τῷ διδασκάλῳ τὴν 

χεῖρα καὶ τὴν γλῶτταν τμηθείς, μακρὰν ἐξωρίσθη" 

6 δὲ γεώτερος ἔν τινι τῶν κατὰ τὴν Θράκην 

φρουρίων πεμφθείς, τὸν βίον κατέλυσε. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Νεοφύτου. Ὃς ἦν ἐκ Νικαίας τῆς κατὰ Βιθυνίαν, 

παῖς εὐσεβῶν καὶ χριστιανῶν γεννητόρων Θεοδώ - 

ρου καὶ Φλιωρεντίας, ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητια- 

νοῦ, Εὐθὺς δὲ ἐν ἀρχῇ τοῦ βίου χάριτος θείας 

γέγονε πλήρης" ἔννατον 1 γὰρ ἔτος ἄγων τῆς fja- 

κίας μετὰ τῶν παίδων, oig ἐπὶ μάθησιν ἐφοίτα 
γραμμάτων 5, προσηύχετο καὶ τούτους παραδόξως 

διέτρεφε. Καταπτᾶσα δὲ περιστερὰ διεῖπε τὴν κλί- 

vnv αὐτοῦ! ἀνθρωπίνως δὲ φθεγξαμένης αὐτῆς, 

ἐπεὶ δὲ ὃ ἡ τοῦ ἁγίου μήτηρ τῷ δέει ἐξέψυξε, ταύ- 

τὴν ὃ ἅτιος διὰ προσευχῆς ἤγειρε. Τὸ δὲ ὄρος τοῦ 

Ὀλύμπου καταλαβὼν Év τῶν σπηλαίων ὑπέδυ, 
ἔνθα ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν περιστερὰ ἔδοξεν εἰσελ- 

θεῖν" καὶ τὸ ἐν αὐτῷ θηρίον ἀποδιώξας, ἐν αὐτῷ 
ἐποιεῖτο τὴν δίαιταν, ὑπὸ. ἀγγέλου τρεφόμενος. 

Τοῦ δὲ ἑνδεκάτου ἔτους ἐπιβάς, δι ἀποκαλύψεως 

ἐκ τοῦ ὄρους κατῆλθε καὶ τοὺς γεννήτορας ἀσπο- 

σάμενος καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς χορηγή- 

σὰς τοῖς ἐνδεέσι καὶ πάλιν τὸ ὄρος κατολαβών, 

τῷ πεντεκαιδεκάτιμ ἔτει τῆς ἡλικίας αὐτοῦ παρέστη 

τῷ ἡτεμόνι᾽ Δεκίῳ, δι’ ἐπικουρίας ἀγγέλων τὴν 

πρὸς αὐτὸν ποιησάμενας κάθοδον ὅθεν διὰ τὴν 

Ἧς — ἴ Εἰρακλείου S, Sa, — ? λόγων καὶ τρόπων S — 8 om. Sa. — t καὶ add. S, — 58a, βεβαιώσας S. — 6 αὐτοῦ add. 
Sa. — ! οὗτος μόνος add. Sa. — 8 Ἀρσενίου Sa, ifa quoque cod. Tilianus, apud Cowseris, P.G., t. XC, p. 209,— 9 δὲ Sa, — 
?? xe Sa. — !! na0. αὐτοῦ Sa. - 

2. — 1 ἕνατον Sa. — ? γραμμάτων ἐφοίτα Sa, — ? ἐπεὶ Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. — Sb : Οὐαλεριανοῦ, Κανίδους, ᾿Ακίλλα xoi Εὐγενίου 
(Ian. 205). --- 8.1. — 8:2, 8, 5. — P : 2.8. — Τοῦ ὁσίου Μακαρίου. --- 5. — Da : 1 ( Ba). 2. 3. 
Εὐτενίου, Κανίδους, ᾿Αριανοῦ καὶ ᾿Ακύλα. — Db:1.9. 8. — Εὐγενίου krÀ. — P :2, 8, — Εὐγενίου, 
Κανίδους, ᾿Αρειανοῦ καὶ ᾿Ακύλα. — Βὰ : 9. 8, — Εὐγενίου .. ᾿Ακήλα. — B:2.3. — Βα: 1 (ΞΞ- 5). 
2 (— 8). 3 (2 S) — Εὐγενίου κτλ. (— S). — ΒΡ: 1.8. — 0:2. 3. 1 (in margine), 4. 5. — Cb : 3. 3, — 
Ce :2. 3. 4. 5. — Cd : 2. 3: Ζωσίμου ἐπισκόπου Συρακούσης τῆς Σικελῶν νήσου. Οὗτος γέγονεν ἀπὸ 
Σικελίας «γονέων 1» τῶν ἐν αὐταρκείᾳ ζώντων. Ofnvec εἶχον κτῆμα πλησίον τῆς μονῆς τῆς ἁτίας 
Λουκίας τῆς ἀειπαρθένου " ἥτινι γεννηθεὶς ὑπὸ τῶν γονέων προσήχθη καὶ ἐγένετο φύλαξ τῆς τιμίας 
αὐτῆς θήκης. Καί ποτε ἀπελθὼν πρὸς τοὺς γονεῖς, οὐ συνεχωρήθη μικρὸν αὐτοῖς προσδιατρῖψαι, ἀλλ᾽ 
εὐθὺς ἀνταπεστάλη πρὸς τὸν ναὸν τῆς ἁγίας. Τριάκοντα δὲ ἔτη ποιήσας ἐν τῇ μονῇ, γέγονε καὶ ἡγού- 
μενος αὐτῆς" εἶτα καὶ ἐπίσκοπος γέγονε Συρακούσης ὑπὸ Θεοδώρου πάπα Ῥώμης. ΤΤολλοὺς δὲ διδάξας 
περὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ περὶ" κῤίσεως καὶ ἀνταποδώσεως, καὶ καλῶς διακυβερνήσας τὴν ἐμπιστευ- 
θεῖσαν αὐτῷ ἐκκλησίαν καὶ τρισκαιδέκατον ἔτος ἐν αὐτῇ διανύσας, πεντηκοστὸν δὲ τὸ ὅλον τῆς ζωῆς 

* suppleci, om. Cd. 

lax. 91 

las. 21. 



lan. 21. 

law, 22. 

lax. 21. 

lax. 22, 
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ἀπροσδόκητον παρρησίαν πρῶτον μαστίζεται, εἶτα 

εἰς κλίβανον πυρὸς ὑποβάλλεται. Σωθεὶς δὲ τῇ τοῦ 

Χριστοῦ χάριτι, θηρίοις ἐπαφίεται" ἐπεὶ δὲ τῆς ἀπ᾽ 

αὐτῶν ἀβλαβὴς διέμεινε λύμης, ἐπιπεσόντος αὐτῷ 

βαρβάρου τινὸς ἀναιρεῖται ὃ ξίφει. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Ζωσίμου ἐπισκόπου | Συρακούσης ' τῆς 

Σικελῶν 2 νήσου. Οὗτος τονέων ἔφυ χριστιανῶν᾽ 

ἐξ. ὧν γεννηθεὶς ὃ προσεδρεύειν ἐτάχθη τῇ θήκῃ 

τῆς ἁγίας Λουκίας τῆς μάρτυρος. Προϊόντος δὲ 

ΜΗΝΙ TQ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου Τιμοθέου τοῦ ἀποστό- 

λου, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ΤΤαύλου, ὃς καὶ πρῶτος 

ἐπίσκοπος Ἐφεσίων ὑπ᾽ αὐτοῦ κεχειροτόνηται. 

Οὗτος ἦν ἐκ πόλεως Λύστρων, πατρὸς ἕλληνος 

καὶ μητρὸς ἰουδαίας Εὐνίκης καλουμένης. Μαθη- 

τευθεὶς δὲ ΤΙαύλιυ τῷ ἀποστόλῳ καὶ συγγραφεὺς 

τοῦ θείου εὐαγγελίου καὶ κῆρυξ γενόμενος, Ἰωάννῃ 

τῷ διαφερόντως ἠταπημένῳ μαθητῇ συγτίνεται 

καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀποστόλου 5 Παύλου ἐπίσκο- 

πος Ἐφέσου καθίσταται. Μετὰ γὰρ τὸ ἐκβρασθῆ- 

vot? τὸν Ἰωάννην ὑπὸ τῆς θαλάσσης, ὡς αὐτά τεῦ 

τὰ ὑπὸ Εἰρηναίου τοῦ Λουγδούνων ἐπισκόπου 

συγτγετραμμένα ἱστορεῖ καὶ ὁ λόγος ἔχει, καὶ τῇ 

Ἐφέσῳ ἀποδοθῆναι, ὕστερον δὲ ὑπὸ Δομετιανοῦ 

βασιλέως τρόπῳ ὑπερορίας τῇ Πάτμῳ νήσῳ ἀπε: 

νεχθῆναι, οὗτος ὁ μακάριος Τιμόθεος τῆς ἐπισκο- 

πῆς Ἐφεσίων ἀντεποιεῖτο" τῶν δὲ εἰδιωλολατρῶν 

κατά τινὰ πάτριον ἑορτήν, καταγώγιον οὕτω 

καλουμένην, ἐν τῇ πόλει Ἐφεσίων εἴδωλα διὰ 

χειρὸς ἐχόντων καί τινὰ περιτιθέντων ἑαυτοῖς 

προσωπεῖα καὶ τούτοις ἐπᾳδόντων καὶ ἀνδράσι 

καὶ γυναιξὶ λῃστρικῶς ἐπιόντων καὶ πολὺν φόνον 

τοῦ χρόνου καὶ τῆς ἀρετῆς συναυξανομένης 

αὐτῷ, εἰς τὴν ἀρχιερατικὴν ἀνήχθη τιμὴν ὑπὸ 

Θεοδώρου πάπα Ῥώμης" καὶ διὰ τὴν ἐνοικοῦσαν 

ἐν αὐτῷ χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, πολλῶν θαυ- 

μάτων δημιουργὸς γενόμενος, ἐν εἰρήνῃ πρὸς 5 

Κύριον ἐξεδήμησεν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ σύναξις τῆς ἁγίας Εἰρήνης 

τῆς οὔσης πρὸς θάλασσαν. ᾿ 

5. Καὶ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος ᾿Αγνῆς 

ἀθλησάσης ἐν Ῥώμῃ. 10 

AYTQ KB'. 

ὑπ᾽ αὐτοῖς ἐργαζομένων, ὁ μακάριος ἀπόστολος 

Τιμόθεος μὴ φέρων τὸ ἄτοπον τοῦτο ὁρᾶν, ἀλλὰ 

τὴν ματαίαν αὐτῶν πλάνην διελέγχων καὶ ἀποστῆ- 

vox τῶν αἰσχρῶν πράξεων παραινῶν, ἀναιρεῖται 15 

ὑπ᾽ αὐτῶν ῥοπάλοις ἐπιθεμένων αὐτῷ. Ὕστερον 

δὲ τὸ ἅγιον αὐτοῦ μετεκομίσθη λείψανον ἐν Κων- 

σταντινουπόλει xol κατετέθη μετὰ Ἀνδρέου καὶ 

Λουκᾶ, τῶν πανευφήμων καὶ ἁγίων ἀποστόλων, 

ἔνδον τῆς ἁγίας τραπέζης τοῦ ναοῦ τῶν ἁγίων 30 

ἀποστόλων ὅ, ὃν Κωνστάντιος μὲν ἀνήγειρεν ὁ 

βασιλεύς, Ἰουστινιανός δὲ ὕστερον φιλοτιμοτέραν 

μετὰ τῆς χειρὸς καὶ τέχνην εἰσενεγκὼν᾽ ἀνοικοδο- 

μεῖ λαμπρῶς καὶ μετασκευάζει, | καὶ κάλλος αὐτῷ 

καὶ μέγεθος τό γε περιὸν νῦν καὶ ὁρώμενον ἀποδί- 25 

δωσι, πλὴν τῆς μυστικῆς καὶ θείας τραπέζης. 

Ταύτης γὰρ ἀπέσχετο μόνης καλῶς ἐκεῖνος καὶ 

ὁσίως ποιῶν διὰ τὴν τῶν ἱερῶν λειψάνων κατά- 

θεσιν: διὸ καὶ κατὰ μέσον εἰς δεῦρο τὸν ναὸν 

ἵδρυται. Ἐξ ἀρτυροῦ οὖν τὴν τράπεζαν καθαρω- 30 

τάτου κατασκευάσας, ἐν αὐτῇ φιλοχρίστως ἴ τὰ 

τῶν ἀποστόλωνϑ Χριστοῦ ἀπεθησαύρισε" σώματα, 

ἔνθα καὶ fj σύναξις αὐτῶν 19 τελεῖται. 

— ἐλύμης ἀβλαβὴς διέμεινε Sa. — 9 τῷ add. Sa. 

8. — τ Συρρακούσης S. 8a. — ? Σικελλῶν S, riv Σ. Sa, — ὃ εὐθέως Sa. — * om. Sa. 95 

1. — ! Εὐνείκης Sa. — ὶ ἁγίου Sa. — ὃ τὸ €i... supra lin. Sa. — * e Sa. — 9 ἀποδοθῆναι Sa. — δ (ἔνδον - ἀποστόλων) 

in marg. corr. Sa. — φιλοτίμως Sa. — ὃ τοῦ add. Sa. — ? ἐγαπεθησαύρισε Sa. — 1? αὐτοῦ Sa. 

αὐτοῦ, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 4 (Εἰρήνης ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ αὐτῆς ἐκκλησίᾳ τῇ οὔσῃ πρὸς θάλασ- 

σαν). — 5. — M : 1. 2, 8. 4, 5. — Οἱ ἅγιοι τέσσαρες μάρτυρες οἱ ἐν Τύρῳ E. v. — Ἧ ἐν τῷ Κυρίῳ 

ἸΤάσχα κυριακὴ τοῦ ἀσώτου. --- Mv : 1. 2, 3. — Οὐαλλεριανοῦ, Κανδίδου καὶ Ἀκύλα (Ian. 209), — 4. ὅ. — 40 

Οἱ ἅγιοι τέσσαρες μάρτυρες. — Κυριακὴ κτλ. --- Mr : 1. 2. 

SYNAXARIA SELECTA. 56: 1. 9. 8. ἀ, 5. — Sb: 1.3.9.4 — H: 1.3 (Τελεῖται δὲ f$ αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ Kápmu) — 2. — P :1.3.2. — Da: 1. 2 (— Ba). 3. 4. — Db: 1.2.3.4. — F: 1.2: 

᾿ΑἈναστασίου, Οὗτος ὁ ἅτιος ἦν ἐκ Περσίδος, βασιλεύοντος μὲν Περσῶν Χοσρόου, Ῥωμαίων δὲ 

Ἡρακλείου, ἐκ πατρίδος Ῥαζήχ, χώρας Ῥασνουνί. Ἦν δὲ αὐτῷ πρότερον ὄνομα Ματουνδάτ, υἱὸς μάγου 45 

τινὸς καλουμένου Bo 1, παρ᾽ οὗ τὴν ματικὴν ἐπαιδεύθη, ἄρτι τῇ στρατείᾳ " τῶν τηρόνων καταλεγείς. 

Κατοδραμόντων δὲ τῶν Περσῶν τοὺς τῆς ἁγίας πόλεως τόπους καὶ πολλῶν αἰχμαλώτων ληφθέντων, 

ἀπαχθέντος δὲ σὺν αὐτοῖς καὶ τοῦ τιμίου καὶ ζυιοποιοῦ σταυροῦ, ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἡμῶν τὸ κατὰ σάρκα 

πάθος ὑπέμεινε, καὶ διὰ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ τελούμενα θαύματα λόγου παρὰ τοῖς Πέρσαις φοιτῶντος, ὡς ὁ 

τῶν χριστιανῶν ἧκεν ἐνθάδε Θεός, ὁ Ματουνδὰτ ὑπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ κινούμενος χάριτος θερμότερον 50 

ἐζήτει περὶ τοῦ σταυροῦ" ὅθεν παρά τινος πιστοῦ τὴν κατὰ τὸν σταυρὸν πᾶσαν οἰκονομίαν μαθὼν 

ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ. Εἶτα μετὰ τοῦ περσικοῦ στρατεύματος ἐν Χαλκηδόνι * γενόμενος καὶ πυθό- 

μενος τὴν τῶν Περσῶν. ὑπὸ Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως καταστροφήν, παρεγένετο εἰς Ἱεράπολινδ- ἔνθα 

ἐντυχὼν ἀρτυροκόπῳ τινί, uet αὐτοῦ τὴν τέχνην συνεκπονεῖ. Ἐκεῖθεν τὰ Ἱεροσόλυμα καταλαμβάνει 

καὶ ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει τὸ θεῖον βάπτισμα δέχεται. Καὶ τενόμενος ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου ἀββᾶ ᾿Ιουστίνου, 95 

τὸ ἱερὸν τῶν μοναχῶν σχῆμα λαμβάνει " ἔνθα πᾶσαν ὁδὸν διελθὼν πρὸς ἀρετὴν φέρουσαν καὶ τὰ ἱερὰ 

τράμματα μαθὼν καὶ τὸ ψαλτήριον ἀποστοματίσας καὶ πλείονα τὸν πρὸς Θεὸν ἐκκαύσας πόθον ὅ, τὴν 

! Βαὺ F, Βὰβ Βα, Βαῦ ἀρ. UsNER, p. 2. — ? τὴν στρατείαν F. — ? ἀπαχθέντων F. — * Χαλκιδόνι F. — "΄Ἱεράπολει F, — 

5 (καὶ - πόθον! ii imnarg. F. 

f. 140v. 
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2. τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

᾿Ανασταρίου τοῦ ἸΤέρσου. Οὗτος ἦν ἐκ Περσί- 

δος, βασιλεύοντος Ρωμαίων μὲν Ἡρακλείου Tfep- 

σῶν δὲ Χοσρόου, υἱὸς μάτου τινός. Ὑπάρχων δὲ 

5. καὶ αὐτὸς. μάγος, συνηριθμήθη τῇ τῶν τηρώνων 

στρατείᾳ. Καταδραμόντων 1 δὲ τῶν Περσῶν τοὺς 

ἁγίους τόπους καὶ λαβόντων σὺν τοῖς αἰχμαλώτοις 

καὶ τὸ τίμιον ξύλον, ἐφημίζετο παρ᾽ αὐτῶν, ὅτι ὁ 

τῶν χριστιανῶν Θεὸς ἦλθεν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν " 

10 Θεὸς τὰρ ἐνομίζετο " ὁ τίμιος σταυρὸς διὰ τὰ ὑπ᾽ 

αὐτοῦ τελούμενα θαύματα. Ζητήσας οὖν ὁ 'Ava- 

στάσιος περὶ αὐτοῦ, ἔμαθε πᾶσαν τὴν οἰκονομίαν 

καὶ ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ. Καὶ ἦλθε. πρῶτον μετὰ 

τῶν Περσῶν εἰς Χαλκηδόνα ὃ τὸν τοῦ Θεοῦ “ 

15 φόβον εἰς νοῦν λαβών, κατέλιπε δὲ τὴν στρατείαν 

καὶ τὴν δόξαν τοῦ κόσμου. Καὶ ἀπῆλθεν εἰς Ἱερά- 

πόλιν, εἶτα ὃ εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ βαπτίζεται καὶ 

σίνεται μοναχὸς ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἁγίου Σάβα. 

Καὶ ἐπιθυμήσας τοῦ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρῆσαι, 

20 ἀπῆλθε πάλιν εἰς τὴν ἰδίαν χώραν καὶ κρατη- 

θεὶς παρὰ τῶν Περσῶν xoi τιμωρηθεὶς ἰσχυ- 

ρῶς, ὕστερον ἀπεκεφαλίσθη. Τοῦ δὲ βασιλέως 

Ἡρακλείου ἀπελθόντος ἐν τῇ Περσίδι καὶ τοῦ 

Χοσρόου ἀποθανόντος, uovoxóc τις ἐκ τῆς μονῆς 

25 τοῦ μάρτυρος ἰδὼν τὸν στρατὸν τοῦ βασιλέως, 

ἐχάρη καὶ ἦν μετ᾽ αὐτῶν, ὡς χριστιανῶν ὑπαρχόν- 

των. Καὶ ὑποστρεφόντων αὐτῶν, ἦλθε καὶ αὐτὸς 

εἰς τὸν ἡγούμενον αὐτοῦ καὶ ἀπεκόμισεν αὐτῷ καὶ 

τὸ κολόβιον τοῦ μάρτυρος. Koi* διηγήσατο ὃ αὐτῷ, 

80 ὅτι ἐν Περσίδι δαιμονῶντα περιβαλὼν αὐτὸ ἰάσατο. 

Καὶ ὁ μὲν" Ἡράκλειος ἐν τῷ εἰκοστῷ ἔτει τῆς 

αὐτοῦ βασιλείας ἀνεκόμισεν εἰς Ἱερουσαλὴμ τὸ 

τίμιον ξύλον. Ἐπίσκοπος δέ τις ἀπὸ τοῦ καθολικοῦ 

ἀρχιεπισκόπου ἐπὶ τὰ ῥωμαϊκὰ μέρη ἀνελάβετο τὰ 

λείψανα τοῦ ἁγίου καὶ ἀπεκόμισεν εἰς Καισάρειαν. 

Καὶ δοὺς ἐκεῖ μικρὰν μερίδα τὸ λοιπὸν κατέσχεν 9. 

Ἡ δὲ τιμία κεφαλὴ τοῦ μάρτυρος xoi f εἰκὼν προσ- 

κυνεῖται παρὰ τῶν πιστῶν ἐν τῇ μεγάλῃ καὶ παλαιᾷ 

Ῥώμῃ. Τελεῖται δὲ f| αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιω- 

τάτῳ" | αὐτοῦ μαρτυρείῳ 12, τῷ «üvri?». ἔνδον 

τοῦ ἁτίου μάρτυρος Φιλήμονος ἐν τῷ Στρατηγίῳ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Βικεντίου διακόνου: Οὗτος ἦν ἐξ Αὐτουστοπό- 

λεως, ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ καὶ Δατιανοῦ ! 

ἡγεμόνος, κατὰ τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας διάκονος. 

Συνελήφθη δὲ μετὰ τοῦ ἐπισκόπου Οὐαλλερίου 

καὶ εἰς πόλιν λεγομένην Βαλεντίαν " τῇ εἱρκτῇ 

παρεδόθη. Εἶτα ἀχθεὶς πρὸς τὸν ἡγεμόνα, ῥάβδοις 

τύπτεται καὶ σιδήροις ξέεται ἐπὶ πλεῖστον κρεμά- 

μενος καὶ λαμπάσι πυρὸς τὰς πλευρὰς κοαταφλέγε- 

ται καὶ σιδηραῖς σούβλαις πυρωθείσαις κεντεῖται. 

ἸΤαρεθέντων δὲ τῶν δημίων καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυ- 

ρος τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι ὑγιοῦς καταστάντος, 

ἐπεὶ μεταβαλλόμενος ὃ τύραννος κολακείαις αὐτὸν 

ἐπεχείρει δελεάσαι, αὐτὸς ἐν χερσὶ τοῦ Θεοῦ τὸ 

πνεῦμα παρέθετο, ὅπερ ἐκαλεῖτο τοῦτο πράγματι 

γεγονώς, νικήσας τὸν ἀντικείμενον᾽ Βικέντιον γὰρ 

οἱ Ῥωμαῖοι τὸν νικητὴν λέγουσι. 

4. Tfj αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύ- 

pov Μανουήλ, Γεωργίου, Λέοντος, Mapí- 

vov, Τέτρου καὶ τῶν λοιπῶν τριακοσίων ἐβδο- 

μήκοντα -ἑπτά 1». Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἐκ διαφόρων 

ἐπαρχιῶν καὶ τόπων ὄντες τὴν ᾿Αδριανούπολιν 

κατῴκουν. Οἱ Βούλγαροι δέ, oi ἀχάριστοι καὶ 

ἀμνήμονες, ἧκον Ῥωμαίους καταστρεψόμενοι, 

Θρᾷκας δὲ καὶ Μακεδόνας αἰχμαλωτίσαντες καὶ 

αὐτὴν τὴν βασιλίδα κατατρέχοντες, ἐν ᾿Αδριανου- 

πόλει παρεγένοντο. Καὶ αὐτῇ " τρισὶν ἡμέραις 

85  2.— 1 Sa, καταδραμιὺν S. — ? αὐτοῖς add. Sa. — ? Καρχηδόνα Sa. — * δὲ add. Sa. — * om. Ba. — δ εἰς Ἱεράπολιν εἶτα 

om, Sa. — * om. Sa. — 5 δὲ add. Sa, — ? βασιλεὺς add. Sa, — 10 κατέσχεεν S. — 1! om. Sa. — 1? μαρτυρείῳ αὐτοῦ Sa. — 

38 Sa, om. S. 
8. — 1! bid τινας Sa. — ? Βαλεντία Sa, Βαλλεντίαν S. 
4. — 1 gm. S, τὸν ἀριθμὸν τοζ΄ Sa. — 5 ταύτῃ Sa. 

40 διὰ μαρτυρίου καὶ αἵματος ἐπηύχετο αὐτῷ τενέσθαι τελείωσιν. Ὁρῶν γὰρ ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν τυχόν- 

τῶν ἐκκλησιῶν καὶ ἀκούων ἐν ταῖς συγγραφαῖς οἷον ἐμπνέοντας καὶ ἀγωνιζομένους τοὺς ἁγίους 

μάρτυρας, σφοδρῶς πρὸς τὴν τούτων ἐξεκαίετο μίμησιν. “Ὅθεν καὶ ὄναρ ἔδοξε ποτήριον χρυσοῦν 

πλῆρες ἴ οἴνου λαβὼν ἐκπιεῖν " σύμβολον δὲ τοῦτο νομίσας τῆς ἐμφύτου ἐπιθυμίας καὶ τοῦ -διὰ Χριστὸν 

μαρτυρίου 8, τῶν θείων μυστηρίων μεταλαβὼν ἐξῆλθεν τῆς μονῆς" καὶ ἐν Καισαρείᾳ γενόμενος, ἰδὼν 

45 μάτους καὶ τὰ παρ᾽ αὐτῶν διαχλευάσας πραττόμενα καὶ χριστιανὸν αὑτὸν ὀνομάσας, συλλαμβάνεται 

παρ᾽ αὐτῶν καὶ ἄγεται πρὸς βαρζαβανὰν * ἄρχοντα αὐτῶν, ὑφ᾽ οὗ προσετάγη λίθους κομίζειν. Ἔνθα 

πολλοὶ τῶν ἀπὸ τοῦ γένους προσερχόμενοι, οὐδεμιᾶς ἐφείδοντο παροινίας, ἐναλλόμενοι αὐτῷ καὶ τὸν 

πώγωνα τίλλοντες, ὕβριν τοῦ γένους ἡγούμενοι τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν" εἶτα παρ᾽ αὐτῶν τύπτεται 

σφοδρῶς. Ἀχθεὶς δὲ καὶ πρὸς τὸν βασιλέα ἸΤερσῶν καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας καὶ πρὸς τὴν τῶν 

50 Περσῶν θρησκείαν αὖθις ὑπαχθῆναι μὴ καταδεξάμενος, τύπτεται ῥάβδοις ἀφειδῶς" καὶ αὖθις τύπτεται 

καὶ τῆς μιᾶς ἀναρτᾶται χειρός, κάτωθεν αὐτοῦ λίθου ἐξηρτημένου. Εἶτα βρόχου ἐξαφθϑέντος αὐτοῦ τῷ 

τραχήλῳ, κωλύεται ἀναπνεῖν καὶ μικρὸν ἔτι ἐμπνέων, ἀφαιρεῖται τὴν κεφαλήν. --- 3. 4. 5. — Fa : 1. 2. 

3. 4 (.. τὸν ἀριθμὸν τοζ’ καὶ πλεῖον). --- 5. — Β: 1. 8, 9, 4. -- Ba&:1(- S). 2: Ἀναστασίου τοῦ 

ΤΤέρσου, Οὗτος ὁ ἅγιος ὑπῆρχεν ἐκ πατρίδος 'Ραζὴχ χώρας Ῥασνουνὶ τῆς. κατὰ Περσῶν... Des. : καὶ 

55 μικρὸν ἔτι ἐμπνέων, ἀφαιρεῖται τὴν κεφαλήν. Ἡ σύναξις αὐτοῦ τελεῖται κτλ. — 8 (— S). ὁ (— 5). --- 

Bb : 1. 8. 2. 4, — €: 1. 3. 2. — ᾿Ανακομιδὴ τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Αναστασίου. — 

4. — Cb : 1. 2. 4, — Qe : 1. 3. 2. 4, — Cd : 1. 8. 2. — "Avaxopibr] τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

᾿Αναστασίου. Τοῦ βασιλέως Ἡρακλείου καταλαβόντος ἐν Περσίδι 1? τῇ πρώτῃ τοῦ φεβρουαρίου 11 

— ' πλήρις F. — 5 μαρτυρίας F. — “Ἐ, Ba, μαρζαβανᾶν ap. Usexra, Acia M. Anastasii - "n , . 

X , Ὁ ἘΣ Ὁ a. . ef. p. 99. — 19 TT. 

τῦ Cd. — 1! geupovapíou Cd. ' ἢ “ asii, p. 5, ef. p epoión 

las. 22. 

f. 141. 

lax. 92. 
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προσμείναντες εἷλον. Ἐπράττετο δὲ ταῦτα Aéov- 

τὸς τοῦ δυσσεβοῦς ᾿Αρμενίου βασιλεύοντος καὶ 

Κρούμου τοῦ Βουλγαρικοῦ ἔθνους κατάῤχοντος. 

Ἐπεὶ δὲ Κροῦμος, ὃ τῶν Βουλγάρων ἔξαρχος, 

ἐγκρατὴς ἐγένετο τῆς πόλεως, ἐξέβαλεν ἔξω πάν- 

τας, χιλιάδας τὸν ἀριθμὸν τεσσαράκοντα ?* σὺν 

αὐτοῖς δὲ καὶ τὸν ἁγιώτατον ἐπίσκοπον ἐκβαλὼν 

κατὰ τοῦ αὐχένος ὑπὸ γῆν ῥιφέντα πεπάτηκε. 

Κρούμου δὲ τὸ ζῆν ἀπορρήξαντος, Δούκουμος τὴν 

ἀρχὴν δέχεται" καὶ αὐτοῦ κατὰ πόδας τεθνηκότος, 

Δίτζευγος ἄρχων τῶν Βουλγάρων τνωρίζεται, 

δεινὸς xoi στυγητός΄ ὃς τὸν μέγαν ἀρχιερέα ὅ 

Μανουὴλ μέσον διχάσας καὶ τὰς χεῖρας τοῖς ὥμοις 

ἀποτεμὼν βορὰν τοῖς κυσὶ παρέδωκεν, Ὃς ἀορασίᾳ 

πληγεὶς ὑπὸ τῶν οἰκείων ἀναιρεῖται, Μουρτάγων 

δὲ τὴν ἀρχὴν δεξάμενος, ἅπαντας τοὺς χριστια- 

γοὺς μὴ πειθομένους τὸν Χριστὸν ἀρνήσασθαι, ἐξ 

ἀνθρώπων ποιεῖ δ, καὶ οὖς μὲν δεσμοῖς καὶ OTpe- 

βλώσεσιν ὑποβάλλων, οὖς δὲ ἀπανθρώποις αἰκίαις 

MHNI T9 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου iepouáprupog Κλήμεν- 

τὸς ἐπισκόπου ᾿Αγκύρας. Οὗτος ὁ μακάριος ̓  

Κλήμης ἦν ἐκ πόλεως ᾿Αγκύρας τῆς Γαλατίας, 

πατρὸς μὲν ἕλληνος μητρὸς δὲ εὐσεβοῦς καὶ πιστῆς 

τοὔνομα Εὐφροσύνης ". Δι’ ὑπερβάλλουσαν δὲ 

ἀρετὴν εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν θρόνον ἀνάγεται 

εἰκοστὸν ὄγων ὃ χρόνον. Ἤθλησεν δὲ ἐπὶ Διοκλη- 

τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν βασιλέων᾽ ἐν ὅλῃ δὲ 

σχεδὸν τῇ ἀνθρωπίνῃ ζωῇ αὐτοῦ διήνυσε τὸ μαρ- 

τιμωρούμενος, τῆς παρούσης ζωῆς | ἀπερρήγνυε. 

Τὸν δὲ ἐν ἁγίοις ἀρχιερέα Δεβελτοῦ Γεώρτιον καὶ 

ΤΙέτρον ἐπίσκοπον ῥάβδοις ἀπανθριύπως Τ κατα- 

κόψας, ξίφει τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἀπέτεμε, Tláp- 

ὃον δὲ τὸν ἱερώτατον πρεσβύτερον λιθολευστού- 

μενον θανάτῳ πικρῷ κατεδίκασεν ** ὡσαύτως xoi 

ἕτερον πλῆθος ? τριακοσίων" ἑβδομήκοντα ἑπτὰ ἢ 

καὶ πλεῖον ὑπαρχόντων 11 τῇ τοῦ ξίφους τιμωρίᾳ 

ὑπέβαλε 13, Λέοντος δὲ τοῦ ἐν ἁγίοις ἐπισκόπου 

Νικαίας, τῇ θέσει εὐνούχου, ξίφει τὴν γαστέρα 

διέρρηξε καὶ ἕτερον Λέοντα καὶ Ἰωάννην τοὺς 

τῶν χριστιανῶν στρατηγοὺς καὶ Γαβριὴλ καὶ Σιό- 

νιον μάχαίρᾳ ἀπέτεμε 13: Γεώργιον τὸν τενναιότα- 

τον καὶ ἑτέρους πολλοὺς διαφόροις !^ αἰκίαις τιμὼω- 

ρησάμενος ἐθανάτωσεν. Οὐ μόνον τὰρ οὗτος ὃ 

μιαρώτατος Μουρτάγων ἀλλὰ καὶ οἱ κατὰ διαδοχὴν 

Βουλταρικοὶ γενόμενοι ἄρχοντες πάντας τοὺς τὸν 

Χριστὸν ὁμολογοῦντας ἀνήρουν. 

5. Koi! μνήμη τοῦ ὁσίου" ᾿Αγάθωνος. 

AYTQ9 ΚΓ΄. 

παρετάθη πρὸς τοὺς τυράννους ἀγών ὁ, οὐ δια- 

κοπτόμενος éxeyetpíoó, οὐδὲ ἐκ παραγγέλματος ἐφ᾽ 

ἡμέραις ῥηταῖς τακτήν τινα λαμβάνων ἀνοχὴν" καὶ 

εἰρήνην, ἀλλὰ σύντονος καὶ ὀξύς" διὰ γὰρ πάσης 

ἰδέας βασάνων διελθὼν καὶ τοὺς τότε κρατοῦντας 

τυράννους καὶ βασιλεῖς ἐκστήσας, πάσῃ τῇ οἰκου- 

μένῃ σχεδὸν θέατρον γέγονε. Τὰ δὲ εἴδη τῶν 

βασάνων εἰσὶ ταῦτα. Ξύλῳ. ἀναρτᾶται καὶ ξέεται, 

λίθοις κατὰ τοῦ στόματος καὶ τῶν παρειῶν τύτιτε- 

τύριον. Ἐν γὰρ ὀκτὼ χρόνοις καὶ εἴκοσιν αὐτῷ ται, εἱρκτῇ βάλλεται, τροχῷ δεσμεῖται, βάκλοις 

— 3 τὸν ἀριθιιὸν μ΄ χιλιάδας Sa. --- ἡ διαδέχεταί Sa. — 5 ἀρχιερέαν S. — 9 ἐποίει Sa. — 7 ἀνηλεῶς Sa. — " (Πάρδον - 

κατεδίκασεν) ont. hic Sa, — " ἀνδρῶν ὡσεὶ add. Sa, — 1 τριακοσίους S. — 1! ὑπάρχοντας Sa, — !? καθυπέβαλε Sa. — 

13 hir habet Sa ea quae in S leguntur supra lin. 4-6 (TIdpbov - κατεδίκασεν). --- τὸ διαφόρους S, Sa. 

5. — τ τῇ αὐτὴ ἡμέρα Sa. — ? πατρὸς ἡμῶν Su. 

1. — τ xdi πολύαθλος «dd, Sa. — ? Σοφίας Su, et in. Actis ed. P. G., ἐν CXIV, p. 816. — ? τῆς ἡλικίας add. Sa, — 

4 (ὀκτώ - ἀγών! ὀγδόω χρόνω xoi εἰκοστῷ ὁ πρὸς τούς τυράννους ἀγὼν αὐτῷ παρετάθη Sa. — " ἐκκεχειρεία S, ἐκκέχει- 

pio Sa. — 5 ἐνοχὴν Sa. 

μηνὸς koi τοῦ Χοσρόου ἀναιρεθέντος, καθὼς προεῖπεν ὁ ἅτιος ᾿Αναστάσιος, ἰδὼν ὁ ἀδελφὸς τὸν 

στρατὸν τοῦ βασιλέως καὶ λαλήσας αὐτοῖς τὰ κατ᾽ αὐτὸν καί, ὑποστρεφόντων αὐτῶν, ἦλθε καὶ αὐτὸς 

εἰς τὸν ἡγούμενον αὐτοῦ, ἀποκομίσας αὐτῷ καὶ τὸ κολόβιον τοῦ μάρτυρος, καὶ διηγησάμενος αὐτῷ, ὅτι 

ἐν Tlepoíót δαιμονιῶντα περιβαλὼν αὐτὸ αὐτίκα ἐκαθαρίσθη ὁ ἀσθενής. Καὶ ὁμοῦ Ἡράκλειος ἐν τῷ 

εἰκοστῷ: ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἀνακομίζεται εἰς Ἱερουσαλὴμ τόν τε τίμιον σταυρὸν καὶ τὰ ἱερά. 

Ἐπισκόπου δέ τινος ἀπολυθέντος παρὰ τοῦ καθολικοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Περσίδος ἐπὶ τὰ ΤΤερσικά, 

ἠκολούθησεν͵ αὐτῷ ὁ ἀδελφὸς τοῦ μάρτυρος" καὶ φθάσαντες τὸ μοναστήριον, ἐκωλύθησαν παρὰ τῶν 

ἐκεῖσε ἀδελφῶν λαβεῖν τὰ λείψανα. Ὕστερον δὲ τοῦ. ἁγίου ἐπινεύσαντος, ἀνελάβοντο αὐτὰ καὶ ἀπεκό- 

μισαν εἰς Κασάρειαν᾽ ἐν fj καὶ βουληθέντες κρατῆσαι τὰ λείψανα διὰ τὸ ἐκεῖσε ἄρξασθαι τῆς μαρτυρίας, 

οὐ συνεχωρήθησαν, Δεδώκασι δὲ᾿ μικρὰν μερίδα᾽ ἣ δὲ τιμία αὐτοῦ κεφαλὴ καὶ fj εἰκὼν προσκυνεῖται ἐν 

τῷ ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ κτισθέντι ναῷ ἐν τῇ πρεσβυτέρᾳ "Pig. — 4. — M : 1.2.4.— Mv: 1.2. 3.4.— 

Mr:1.2. 
᾿ 

SYNAXARIA SELECTA. 82.:1.9.—— $b:1.2. —H:1.— P:1. 

D5&:1.2.— Db:1.2.— F:1.2. — Fa:1.2, — B:1.— Ba:1(— S. 3 (Ξ- 5). Bb :1.2. 

Q:1. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Αταθαγγέλου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ re καὶ τῷ ἁγίῳ Κλήμεντι μαρτυρησάν- 

τῶν ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ παίδων. — Cb : 1. — ᾿Αγαθαγγέλου. — Ge : 1. — ᾿Αγαθαττγέλου. — 

Cà :1. — Κλήμεντος ἐπισκόπου ᾿Αγκύρας. Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ ᾿Αγκύρας τῆς Γαλατίας, ἐπὶ Διοκλη- 

τιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ ἐν τῷ διακοσιοστῷ πεντηκοστῷ ἔτει τῆς ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ, πατρὸς μὲν 

ἕλληνος, μητρὸς δὲ χριστιανῆς, Εὐφροσύνης “ὀνόματι, ἥτις καὶ προεφήτευσε περὶ αὐτοῦ, ὅτι μάρτυς 

Χριστοῦ τενήσεται. “Ὅθεν μετὰ τελευτὴν αὐτῆς ἀνατρέφεται παρὰ πιστῆς γυναικὸς πλουσίας, ὀνόματι 

Σοφίας: εἶτα γίνεται μοναχός, εἶτα διάκονος, εἶτα πρεσβύτερος καὶ ἐπίσκοπος εἴκοσι χρόνων ὑπάρχων. 

Βαπτίζιυν δὲ τὰ τῶν ἑλλήνων παιδία καὶ διδάσκων αὐτὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, ἐκρατήθη παρὰ Δομε- 

Θεοδώρου τοῦ στεφανίτου. — 5 
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τύπτεται, μαχαίραις " κατατέμνεται, σιδηροῖς στύ- 

λοις τὸ στόμα τύπτεται 8, τὰς σιαγόνας δυντρίβε- 

ται, ὀδόντων ἀποστερεῖται, σιδήροις πεδεῖται καὶ 

εἱρκτῇ ἐναπορρίπτεται. Ταῦτα ὁ μακάριος Κλήμης 

ἰδίως. “Ἅμα δὲ τῷ ᾿Αγαθαγγέλῳ βουνεύροις 

ξηροῖς τύπτονται, | λαμπάσι πυρὸς τὰς πλευρὰς 

καίονται, θηρίοις ἐκδίδονται, σούβλας πεπυρωμέ- 

vag διὰ τῶν μεσοδακτύλων τῶν χειρῶν δέχονται, 

ἑτέρας σούβλας ἀπὸ τῶν μασχαλῶν ἕως τῶν ὥμων 

σπινθῆρας πυρὸς ἀποπεμπούσας ἢ ἐμπείρονται, 

ξύλοις ἀγρίοις τύπτονται, σάκκοις βληθέντες χαλί- 

κων 19 πεπληρωμένοις 71 τοῦ ὄρους τῆς κορυφῆς 

μέχρι 13 θαλάσσης ἐκκυλίονται 32, σίδηρα πλατέα 

πυρωθέντα ταῖς μασχάλαις. δέχονται, κασσίδας 

πυρωθείσας κατὰ τῆς κεφαλῆς ἐπιδέχονται P5, ἐν 

ἀσβέστῳ βληθέντες δυσὶν ἡμέραις προσεκαρτέρη- 

σαν, λώρους τῆς δορᾶς τοῦ σώματος τῶν μων 

ἀποσύρονται, βάκλοις αὖθις τύπτονται, ἐπὶ κραβ- 

βάτων σιδηρῶν πυρωθέντων ἀνακλίνονται, εἰς 

κάμινον πυρὸς ἐπὶ νυχθημέριν ἐμβάλλονται, κατὰ 

τῶν ψυῶν σφοδρῶς ξέονται, ὀβελίσκοις ὀξέσι 

κατὰ τῆς ἐμπαυγεῖσιν ? ἄνω τὰς εὐθείας ἔχουσιν 

ἐπακοντίζονται, οἱ δεινῶς αὐτοὺς κατεκέντησαν 

καὶ κατέτρωσαν. Μόλιβδον λυθέντα κατὰ κεφαλῆς 

μόνος ὁ ὅτιος ᾿Αταθάγγελος ἐπιχέεται,. λίθους 

— ! μαχαίρα Sa. — * κατατύπτεται Sa. — 

Sa. — ιΚ τῆς add. Sa, — 13 ἐγκυλίονται NS 
16 μυλίτοις τοὺς τραχή 

9. — ! om. Sa, — 3 καί add, Sa, — " συγκατέδυσε Sa. 

μυλίτας τοῖς τραχήλοις !9 ἐξαρτῶνται καὶ διὰ τῆς 

πόλεως ἑλκόμενοι λίθοις βάλλονται. Ἰδίως πάλιν ὁ 

ἅγιος Κλήμης περόνας σιδηρᾶς πεπυρωμένας εἰς 

τὰς ἀκοὰς δέχεται, λαμπάσι πυρὸς αὖθις προσομι- 

λεῖ, λίθῳ μεγάλῳ. προσδεθεὶς βάκλοις κατὰ τοῦ 

προσώπου καὶ τῆς κεφαλῆς τύπτεται, καὶ ἐφ᾽ 

ἑκάστης ἡμέρας ἑκατὸν πεντήκοντα πλητὰς λαμ- 

βάνων ἐτκαρτερέϊ, Τὸ δὲ τελευταῖον καρατομεῖται 

ἐν ᾿Αγκύρᾳ τῆς Γαλατίας, ὡσαύτως καὶ ὃ ἅγιος 

᾿Αγαθάγγελος. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

ἁτιωτάτῳ 1 αὐτῶν μαρτυρείῳ 18, τῷ ὄντι πέραν ἐν 

τοῖς Εὐδοξίου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Εὐσεβίου. Ὃς ἦν ἐν οἰκήματι σμικρῷ λίαν 

οὐδὲ φωταγωγοὺς ἔχοντι ἐγκεκλεισμένος, πᾶσαν 

σκληραγωτγίαν μετερχόμενος. Ὕστερον δὲ ὑπό 

τινος ᾿Αμμιανοῦ ᾿καλουμένου πολλὰ παρακληθεὶς 

παρεγένετο ἔν τινι μοναστηρίῳ, τῶν ἐν αὐτῷ dru- 

γνιζομένων τὴν προστασίαν δεξάμενος; ἐν πραότητι 

καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ πάσῃ κακουχίᾳ σαρκὸς 

βιοτεύων. Διὰ τριῶν γὰρ 1 1? τεσσάρων ἡμερῶν 

τροφῆς μετελάμβανε, ᾿Αλλὰ καὶ ἑαυτὸν. ζώνῃ 

σιδηρᾷ συτκατέδησεϑ καὶ κλοιὸν τῷ ἑαυτοῦ αὐχένι 

ἐπέθηκε βαρύτατον. Συτκεκυφότα δέ ποτε τῷ βάρει 

τοῦ κλοιοῦ | τις θεασάμενος ἐπεμέμψατο αὐτῷ" ὃς 

* ἑτέραις σούβλαις ... ἀποπεμπούσαις Sa, — 1" κακλήκων Sa. -- 11 ἐκ add. 
. — M τκασίδας - ἐπιδέχονται» corr. in uarg. Sa, — 1 ἐμπαρείσιν Sa. — 

λους Sa. — 11 om. Sa. — 15 μαρτυρείω αὐτῶν Sa. 

τιανοῦ τοῦ βικαρίου καὶ τιμωρεῖται ἰσχυρῶς. Εἶτα παραπέμπεται ἀπὸ Ἀγκύρας εἰς Ρώμην Διοκλητιανῷ 

καὶ βασανίζεται διαφόρως ἔπειτα ἀποστέλλεται Μαξιμιανῷ μετὰ καὶ γραμμάτων εἰς Νικομήδειαν" ὑφ’ 

οὗ παραδίδοται ᾿Ατριππίνῳ καὶ τιμωρεῖται ἀνηλεῶς εἶτα παραπέμπεται παρὰ Μαξιμιανοῦ εἰς ἐξέτασιν 

Κουρικίῳ τῷ ἡτεμόνι ᾿Αγκύρας καὶ κολάζεται ὠμῶς καὶ ἀπανθρώπως. Εἴτα πάλιν προστάξει Μαξιμια- 

νοῦ πέμπεται εἰς Ἀμισὸν πρὸς Δομέτιον τὸν βικάριον᾽ καὶ πάλιν βασανισθεὶς παραπέμπεται εἰς Ταρσόν, 

ἐκεῖσε τοῦ Μαξιμιανοῦ τυγχάνοντος. Καὶ τιμωρησάμενος αὐτὸν ἐκδίδωσι πάλιν Σακερδῶνι ! ὠμῷ ὄντι 

καὶ περιβοήτιυ εἰς τὸ ἐπινοεῖν κολαστήρια" καὶ παραδόξως τιμωρησάμενος αὐτόν, οὐκ ἔπεισεν ἀρνή- 

σασθαι τὸν Χριστόν. “Ὅθεν τελάσας ὁ Μαξιμιανὸς καὶ εἰπὼν ὅτι' « Οὗτός ἐστιν Σακέρδων ὁ περιβόητος 

» ἐν βασάνοις,» ἐκδίδωσι Μαξίμῳ τῷ ἄρχοντι, Καὶ ἡττηθέντος αὐτοῦ, παραλαμβάνει αὐτὸν ᾿Αφροδί- 

σιῖος 2: κἀκείνου νικηθέντος, παραπέμπεται Λουκίῳ τῷ ἡγεμόνι ᾿Αγκύρας" καὶ λειτουργῶν ἐν τῇ ἑορτῇ 

τῶν ἁτίων Θεοφανίων ἐν τῇ φυλακῆ, ἀναιρεῖται παρὰ ᾿Αλεξάνδρου ἄρχοντος ἅμα Χριστοφόρῳ καὶ 

Χαρίτωνι τοῖς διακόνοις, πεσούσης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ἁγίας τραπέζης. Διήνυσε τὸ μαρτύριον 

ἐν ὅλοις ἔτεσιν εἰκοσιοκτώ. --- Ἀγαθαττέλου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων ἀνδρῶν τε καὶ γυναι- 

κῶν καὶ τοῦ ἁτίου Κλήμεντος, Ὄντος τοῦ ἁτίου Κλήμεντος ἐν Ρώμῃ ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ πολλῶν ἄλλων 

τυγχανόντων ἀποκλεισμένων, ἐξ ὧν ἦν καὶ ὁ ἅγιος ᾿Αγαθάγτελος, εἶδον ἄγγελον ἐλθόντα καὶ ἐπιδόντα 

τῷ ἁτίῳ Κλήμεντι ἄρτον καὶ οἶνον καὶ ὑποχωρήσαντα᾽ οἵτινες καὶ ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ καὶ ἐβαπτί-᾿ 

σθησαν καὶ μετέλαβον ἐκ τοῦ τιμίου σώματος καὶ αἵματος τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου παρὰ τοῦ ἁγίου 

Κλήμεντος. Καὶ γνοὺς τοῦτο Ó Διοκλητιανὸς ἐκέλευσε πάντας ἀποκεφαλισθῆναι, ἑνὸς μόνου ὑπο- 

λειφθέντος, τοῦ ἁτίου Ἀταθαττέλου. “Ὅστις καὶ μέλλοντος τοῦ ἁτίου Κλήμεντος εἰς πλοῖον ἐμβληθῆναι 

καὶ ἀπελθεῖν εἰς Νικοιιήδειαν 3 μετὰ τῶν παραλαβόντων στρατιωτῶν, προλαβὼν περιέμενεν αὐτὸν εἰς τὸ 

πλοῖον. "Ov καὶ ἰδὼν ὁ ἅγιος ἐχάρη καὶ ἀγαθοῦ ἀττέλου παρουσίαν ἐνόμισε. Καὶ ἔκτοτε συνῆν αὐτῷ 

καὶ συνήθλει, μέχρις οὗ ἔφθασεν εἰς ᾿Αγκύραν πρὸς Λούκιον τὸν ἡγεμόνα. Ἐν ἧ πρότερον ἀπεκεφα- 

λίσθησαν τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου Κλήμεντος διδαχθέντα παιδία προστάξει Μαξιμιανοῦ ἐν τῷ λετομένῳ 

Κάμπιῳ:" καὶ ἐτάφησαν παρὰ τῆς πιστῆς Σοφίας. Εἶτα εἰς φυλακὴν ἐνεβλήθησαν ὅ τε Κλήμης καὶ ὁ 

᾿Αγαθάττελος" καὶ περόνας κατὰ τῆς ἀκοῆς δεξάμενος ἐτμήθη τὴν κεφαλὴν ἐν τόπῳ λεγομένῳ Κρυπτῷ:" 

καὶ κατετέθη ἐν τῇ ἀναβάθρᾳ τῆς ἐκκλησίας αὐτῆς παρὰ τῆς πιστῆς Σοφίας. --- M: 1, des. : σύναξις ἐν 

τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτῶν μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι πέραν ἐν τοῖς Εὐδοξίου ἐπέκεινα Ἀνάπλου, καὶ ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ 

ἐκκλησίᾳ τῆς ἁτίας Εἰρήνης τῆς παλαιᾶς καὶ νέας. --- 2. — - Μαῦσιμᾶ τοῦ Σύρου (Febr. 135). --- Σαλαμά- 

νου τοῦ ἡσυχαστοῦ (Febr. 179, — Οἱ ἅγιοι δύο μάρτυρες οἱ ἐν τῷ Παρίῳ λάκκῳ ἐμβληθέντες τ. --- 

τὰ Σακερδώνϊαι Cd, infra. Σακέρδων, Σακερδῶτι ἐν Áetis, P.G., 1. CXIV, p. 876. — * Ἀφροδήσιος Cd. — ὃ Νικομη- 
tav 5 

SYNAXARIUM. 27 

law. 23. 

f, 142". 

ἴαν, 23. 



lix. 33. 

lan. 24. 

lax. 29. 

Tax. 94. 
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ἔφη πρὸς τὰ τοῦ πονηροῦ αὐτὸν δαίμονος τεχνά- 

Ley μηχανήματα: « Ἐπειδὴ γὰρ “περὶ μεγάλων 

» πολεμῶ *, ἵνα ἐκεῖνα διαφύτω, εἰς τὰ μικρὰ ταῦτα 

» περιέστησα τὸν πόλεμον, ἔνθα καὶ νικήσας οὐ 

MHNI T9 

1. Μνήμη τῆς óotoc? Eàcefetag τῆς uerovo- 

μασθείσης Ξένης. Αὕτη γέγονεν ἐκ τῆς μεγαλο- 

δόξου πόλεως Ῥώμης, τένους ἐντίμου καὶ ζηλω- 

τοῦ, Τῶν οὖν γεννητόρων αὐτῆς γάμῳ. ταύτην 

ἐκδοῦναι βουλομένων καὶ τῶν κατὰ τὸν γάμον 

πάντων εὐτρεπισθέντων, ἐξ αὐτῆς τῆς παστάδος 

μεθ᾽ ἑτέρων δύο γυναικῶν παιδισκῶν ἀποφυτοῦσα 

καὶ διὰ θαλάσσης 5 τὴν πορείαν ποιησαμένη, 

ἄλλους ἐπ᾽ ἄλλοις ἀμείψασα τόπους, τὴν πόλιν ὃ 

τῶν Μυλασσῶν κατέλαβε, μᾶλλον δὲ παρὰ τοῦ 

μοναχοῦ καὶ“ θεσπεσίου ὅ ΠΤαύλου, ὃς αὐτῇ * θεό- 

θεν ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ φανεὶς ὁδηγὸς γέγονε τῶν 

κρειττόνων, εἰς τὴν τοιαύτην πόλιν κατέστη 

μικρὸν εὐκτήριον ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδό - 

ἔου πρωτομάρτυρος πηξαμένη Στεφάνου, ἅμα ταῖς 

δυσὶ θεραπαινίσι καί τινων ὀλίγων παρθένων 

συνελθουσῶν, πολλὴν ἄσκησιν ἀρετῆς ἐπεδείξατο, 

διὰ πάσης καρτερίας καὶ ἀποχῆς τῶν κατ᾽ αἴσθησιν 

ἡδονῶν εἰς τὴν οὐράνιον ἑαυτὴν ἀνάγουσα * πολι- 

τείαν. Καλῶς οὖν διελθοῦσα τὸν βίον, μετὰ τὴν 

ὁσίαν ἐκείνην καὶ μακαρίαν τελευτὴν ἄνωθεν ἔσχε 

τὴν μαρτυρίαν. Καὶ τὰρ μεσούσης ἡμέρας 15 ἡλίου 

- * πολεμεῖ S2. 

» μεγάλως βλάπτει καὶ ἡττηθεὶς καταγέλαστος 

» vivera, ἅτε δὴ μηδὲ ἐν τούτοις τοῖς μικροῖς 

» δυνηθείς.» Οὕτως οὖν θεαρέστως βιώσας ἐν 

εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. 

ΑΥΤΩ KA'. 

τὰ κατὰ τῆν φωτίζοντος, bi ἀστέρων. ὥφθη 

σταυρός, ὃν συνέκλειε καὶ εἰς τὸ μέσον συνεῖχεν "' 

ἑτέρων ἀστέρων χορός, ὡς δοκεῖν αὐτὸν στέφανον 

εἶναι τῆς μακαρίας Εὐσεβείας͵ τῆς μακρᾶς νηστείας 

καὶ χαμευνίας καὶ ἀγρυπνίας καὶ ἀφθορίας πρὸς 

Θεοῦ ἀντιδοθέντα. Καὶ τοῦτο δῆλον, ὅτι τῇ τοῦ 

λειψάνου ταύτης ὑπὸ γῆν ἀποθέσει οὐκέτι θεατὸς 

ὁ τῶν ἀστέρων ἐγένετο κύκλος. Ἐγνώσθη "5 δὲ τὰ 

κατὰ τὴν ὁσίαν, μιᾶς τῶν θεραπαινίδων ἐν τῷ μέλ- 

Àev τελευτᾶν διηγησαμένης τὴν τῆς μακαρίας 

πατρίδα καὶ τὸ τοῦ τένους ἐπίσημον καὶ τὴν ἐκ 

γενέσεως προσηγορίαν καὶ ὅτι λαθεῖν σπουδά- 

ἴουσα Ξένην ὠνόμασεν ἑαυτὴν Εὐσέβεια πρότερον 

ὀνομαζομένη. 

2.| Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv ἸΤαύλου, ΤΤαυσηρίου καὶ Θεοδοτίωνος. 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ 

τῶν βασιλέων καὶ ᾿Αριανοῦ Σ ἡγεμόνος év ifj? 

Κλεοπάτριδι, ὄντες ἀδελφοὶ κατὰ σάρκα, ἐκ νεαρᾶς 

ἡλικίας τὸ 3 τῶν μοναχῶν σχῆμα περιβαλλόμενοι. 

Ὅτε δὲ κατεσχέθησαν, ὁ μὲν ἸΤαῦλος ὑπῆρχε χρό- 

vuv ἑπτὰ καὶ τριάκοντα, ὁ δὲ Παυσήριος πέντε καὶ 

1. — τ μητρὸς ἡμῶν add. Sa. — ? θαλάττης Sa. — ὃ τὴν add. Sa. — * μοναχοῦ καὶ om. Sa. — ἢ θεσπίου Sa. — τῇ 

add. S. — Ἰἀνάγουσαν Sa. — 8 αὐτῆς «dd. Sa, — ? om. Sa. 

τνώσθη Sa. 
2. — ᾿ Ἀροιανοῦ Sa. — ? om. Sa. — 8 supra lin. Sa. 

, — 19 ἡμέρας γὰρ μεσούσης καὶ Sa. — 11 εἶχεν Ba. — 1 ἐπε- 

Τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς ἕκτης συνόδου τῆς καθελούσης τοὺς λέγοντας ἕν θέλημα ἔχειν τὸν Χριστὸν 

καὶ μετὰ σάρκωσιν᾽ ἐγένετο δὲ αὐτὴ ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ ἸΤωγωνάτου τοῦ πατρὸς Ἰουστίνου τοῦ 

Ῥινοτμήτου. — Mv : 1. 9. — Μαῦσιμᾷ. — XoÀeuávov. — Οἱ ἅγιοι δύο μάρτυρες. --- Ἕκτης 

συνόδου. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. 58: 1. 3.3. — 8b: 1. 2. — Θεοδούλης (Ian. 185). — H : 2. — Ocoboó- 

Ang. — 3.— P: 9, — Ἑρμογένους καὶ Φιλήμονος ἐπισκόπου Καρπάϑου xai τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Τυναικῶν Χρυσοπλόκης καὶ Θεοδούλης. — Da: 1.2. — Θεοδούλης, — Db: 1.2. — Θεο- 

δούλης. --- Ε΄ : 1. 2. — Fa. :1.2. — 8:92. — Ba: 1(— S). 2 (— S). — Θεοδούλης. — Bb: deest. — 

G:1, — Θεοδούλης. — Cb:2. 1. — Ce — Θεοδούλης. — Qd:2, — Θεοδούλης. -- M : 1. 2. — 

Βαβύλα τοῦ ἐν Σικελίᾳ xoi Τιμοθέου xoi ᾿Αγαπίου, τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ 

ἡμῶν ! Βαβύλας εὐγενὴς div, κατὰ τὸν μέγαν Ἰὼβ ἐκ τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν γεννᾶται, ἐξ εὐγενῶν καὶ 

φιλοθέων γεννητόρων, ἐν τῇ ἐπισήμιν Θεουπόλει. Καὶ παιδευθεὶς ἐν αὐτῇ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 

Κυρίου. καὶ τὰ ἱερὰ γράμματα, τὰ 5 εἰς Θεὸν τάχιον ἀναφέροντα, ἐπιμεχῶς κατατρίψας καὶ ἐκ νεαρᾶς 

ἡλικίας ποθήσας τὸν Χριστόν, ἐμίσησε τὸν κόσμον. Καὶ τάχιον τῶν γονέων ἐκτμηθεὶς ? διεσκόρπισε τὸν 

πλοῦτον εἰς πτωχοὺς καὶ χήρας" καὶ ὀρφανούς. Καὶ ἀποτινάξας ἑαυτὸν πάσης βιωτικῆς ἰλύος, ἀνελθὼν 

πρὸς τὸ ὄρος ἡσύχαζεν, ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ καὶ τοὺς δύο μαθητὰς αὑτοῦ ᾿Αγάπιον καὶ Τιμόθεον. Γενό- 

μενος δὲ καὶ ἱερεὺς ἀξίως τὸ τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα ἐτίμησε. "End δὲ οἱ ὃ ἀπειθεῖς ὁ καὶ αἱμοβόροι 

ἕλληνες ἔσπευδον καταπροδοῦναι τοῦτον τοῖς ἄρχουσιν, ἀφεὶς τὴν Ρώμην κατέλαβε τὴν Σικελίαν σὺν 

τοῖς δυσὶ μαθηταῖς αὑτοῦ. Καὶ χρονοτριβήσας ἐκεῖσε, πολλοὺς τῇ ἐνδικούσῃ αὐτῷ χάριτι κατεφώτισεν 

εἰς θεογνωσίαν μεταβιβάσας. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ πόλις οὐ δύναται κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη, ὡς 

γέγραπται, οὐδὲ αὐτὸς διέλαθε τὸν ἐκεῖσε ἄρχοντα. Διὸ καὶ κρατήσας αὐτὸν σὺν τοῖς δυσὶ μαθητ αἷς 

αὐτοῦ, ὡς εἶδε μετὰ παρρησίας ὁμολογήσαντα τὸν Χριστὸν Θεὸν ἀληθινόν, πρῶτον μὲν ἔτυψε, 

μάστιγάς διαφόρους ἐπιθεὶς αὐτοῖς ἴ, καταπορφυρώσας τὰ σώματα αὐτῶν " ἔπειτα δὲ κατὰ πόλιν 

περιάγων αὐτούς, ποικιλοτρόπως καὶ ἀπανθρώπως ἤκιζε, πῆ μὲν τὰς τῆς Σικελίας πόλεις ἐκφοβῶν δι᾽ 

αὐτῶν, πῆ δὲ ἴδιον πάθος ἐκπληρῶν ἐκ τῆς τιμωρίας ὃ αὐτῶν, Οἱ δὲ ἅγιοι μάρτυρες ἐνισχύοντο εἰς τὰ 

τ οὗτος ὁ ἅτιος μάρτυς Mv. — ? om. Mv, — ὃ ἀπορραγεὶς Mv, — * χεῖρας M. — 5 om. Mv. --- ὃ ἀπαθεῖς Mv. — 7 καὶ 

add. Mv. — 5 διὰ τῆς μαρτυρίας Mv. 
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εἴκοσιν. Μαθὼν δὲ τὴν κατάσχεσιν αὐτῶν, Oéobo- 

τίων ὃ αὐτῶν ἀδελφὸς καταλιπὼν ὁ τὰς ἐν τοῖς 

ὄρεσι μετὰ τῶν ληστῶν διατριβάς, ἦν γὰρ τοῖς 

τρόποις αὐτῶν κοινωνῶν, ἦλθε θεάσασθαί τε duo 

καὶ αὐτοὺς ἀσπάσασθαι. Καὶ ἰδὼν ἀνακρινομένους 

αὐτούς, προσεγγίσαι μὲν οὐκ ἐτόλμησε. "Ev τινι δὲ 

γενόμενος τόπιυ, καθ᾽ ἑαυτὸν ἐλογίζετο τὸ ποίας 

ἄρα τεύξονται κληρουχίας oi ἀδελφοί" καὶ διαθερ- 

μανθεὶς ὑπέστρεψεν καὶ ὡμολόγησεν ἑαυτὸν χρι- 

ΜΗ͂ΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἀρχιε- 

πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοῦ 

θεολόγου. Οὗτος ὁ τρισμακάριος καὶ μέγας Γρη- 

τόριος ó θεολόγος 5 ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου καὶ Οὐάλεντος. "Q3 

πατρὶς μὲν ἦν ἡ δευτέρα τῶν Καππαδοκῶν ἤγουν 

fj ἐπίγειος, οὐράνιος δὲ fj ἄνω Ἱερουσαλήμ’ πατέ- 

ρες δὲ αὐτῷ εὐπατρίδαι τε καὶ δίκαιοι, Γρηγόριος 

καὶ Νόννα, oi τὰ εἴδωλα πρότερον δι᾽ ἄγνοιαν 

ἐσέβοντο. Γεννήσαντες δὲ τὸν ἅγιον Γρηγόριον, 

ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 4 bi ὕδατος καὶ πνεύ- 

ματος ἀνεγεννήθησαν, καὶ γνήσιος μύστης καὶ 

ἀρχιερεὺς Ναζιανζοῦ ὁ πατὴρ τοῦ ἁγίου καθίστα- 

ται, Ἀναχθεὶς δὲ ὁ μέγας Γρηγόριος καὶ εἰς μέτρον 

ἡλικίας ἰὼν καὶ πᾶσαν Tiv ἐγκύκλιον παίδευσιν, 

ὡς οὐχ ἕτερος, μετελθὼν ἐξηγητὴς καὶ διδάσκαλος 

τοῦ κατ᾽ αὐτὸν γεγένηται βίου. Ἔν οἷς τὸν μέγαν ὃ 

Βασίλειον καὶ Γρητόριον τὸν πατέρα καὶ τὸν ἀδελ- 

φὸν Καισάριον καὶ Γοργονίαν τὴν ἀδελφὴν λόγοις 

ἐπιταφίοις τιμᾷ" ὅθεν οἱ περὶ αὐτοῦ τι συγ- 

στιανὸν ὅ ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ᾿Αῤιανοῦ * τοῦ 

τυράννου Τ' καὶ ἐπιπηδήσας κατέβαλλεν αὐτὸν 

ἀπὸ ὃ τοῦ θρόνου. Εὐθέως “οὖν ἥλοις πυρωθεϊσιν 

διελαύνεται κατὰ τῶν πλευρῶν καὶ κατὰ τῆς 

γαστρός" καὶ τοῦ βίου δέχεται πέρας ξίφει τὴν 

κεφαλὴν ἐκτμηθείς ?. ΤΤαῦλος δὲ καὶ ἸΤαυσήριος 

βληθέντες ἐν τῷ ποταμῷ διήνυσαν τὸ μαρτύριον. 

8. Koi! μνήμη τοῦ ἁγίου “Ἰωάννου τοῦ 

βαπτιστοῦ, πλησίον τοῦ Ταύρου. 

AYTQ ΚΕ', 

γράψαντες οὐκ ἄλλοθεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν αὐτοῦ λόγων 

ἔλαβον ὧν ὃ εἶπον τὰς ἀφορμάς. | Τοσοῦτον. οὖν 

μόνον εἰπεῖν ἀναγκαῖον ἦ, ὅτι, εἰ ἔδει γενέσθαι ἐν 

ἀνθρώποις εἰκόνα τινὰ καὶ στήλην κατὰ μέρος ἐκ 

πασῶν συγκειμένην τῶν ἀρετῶν, τοῦτο ἦν ὁ 

μέγας Γρηγόριος. Βίου γὰρ λαμπρότητιϑ τοὺς κατὰ 

πρᾶξιν εὐδοκίμους ὑπερβαλὼν ἢ ἐπὶ τοσοῦτον 

εἰς 1? θεωρίαν "' προήχθη, ὡς πάντας ἡττᾶσθαι τῆς 

σοφίας αὐτοῦ τῆς τε ἐν λόγοις τῆς τε ἐν δόγμασι" 

ὅθεν καὶ τὴν θεολόγος προσηγορίαν ἐκτήσατο. 

Μετετέθη δὲ τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον ἐκ Καππα- 

δοκίας ἐπὶ τὴν Κιωνσταντινούπολιν παρὰ Κων- 

σταντίνου τοῦ φιλοχῤίστου βασιλέως τοῦ πορφυ- 

ρογεννήτου, xoi κατετέθη ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων 

καὶ πανευφήμων ἀποστόλων, ἔνθα καὶ ἡ σύναξις 

αὐτοῦ ἐπιτελέϊται. Οὗτος ὁ ἅγιός πατριαρχεῖον 

ὁρίζει 13 εἶναι τὴν ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, 

ἧς καὶ προέστη ἔτη δώδεκα μέχρι τῆς δευτέρας 
συνόδου, καὶ δευτέραν εἶναι τῆς πρεσβυτέρας 

Ῥώμης ταύτην διεκελεύσατο. Ἦν δὲ κατὰ τὸν 

— * καταλοιπὸν S, — 5 ἑαυτὸν χριστιανὸν om. Sa. — 9 Ἀρριανοῦ S, om. Sa. --- ἴ τοῦ τυράννου om. Sa. — 8 ἐπὶ Sa, — 
ὃ τμηθεὶς Sa. 

8. — 1 τῇ αὐτὴ ἡμέρα Sa. 
1. — 1 ἀρχιεπισκόπου Κπόλεως om. Sa. — ? θεολόγος Γρηγόριος Sa. — ὃ τούτω Sa, — ὁ πατρὸς τοῦδε Sa, — 5 μέγα 

S. — δ ὦ Sa. — ἴ ἀναγκαῖος Sa. — 9 Sa, λαμπρότητα S. — ? ὑπὲρ βαλλὼν.8. 
πατριαρχεῖον Sa. 

10 om. Sa, — 11 θεωρίας Sa. 12 δρίζει 

αἰώνια ἀποβλέποντες ἀταθά. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ κατασφάξας αὐτοὺς τοῖς ξίφεσιν ?, εἰς πῦρ ἐναπέρριψεν. 
Οὐκ ἐλυμήνατο δὲ τοὺς ἀληθεῖς 10 στρατιώτας τὸ καθόλου τὸ πῦρ, ἀλλὰ σώους καὶ ἀσπίλους διεφύ- 
λαξεν" οὗς καὶ λαβόντες πιστοί τινες ἐν τῇ αὐτῇ νήσῳ τῆς Σικελίας ἀξίως ἐκήδευσαν. --- Μακεδο- 
γίου, --- Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου (cf. Ian. 292), — 
Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἑρμοτένους koi Μάμα. --- Φίλωνος ἐπισκόπου γενομένου Καλπασίου. --- Φιλίππου 
τοῦ πρεσβυτέρου. --- Βάρσιμος σὺν τοῖς δυσὶν ἀδελφοῖς αὐτοῦ E. τ. --- Ἑλλάδιος κομενταρήσιος £. t. — 
Ζωσιμὰς ἐν εἰρήνῃ v. — 8, — Mv:1.9, — Βαβύλα κτλ, --- Μακεδονίου. --- Ἡ ἀνακομιδὴ κτλ. -- 
Ἑρμογένους καὶ Μηνᾶ. --- Φίλωνος. --- Φιλιππικοῦ πρεσβυτέρου. --- Βαρσίμου κτλ. — Ἑλλάδιος, — 
Ζωσιμᾶς. — 3 (... πλησίον τοῦ Τάφου). --- Mr: 1. 
SYNAXARIA SELECTA. Sa:1.9. — $b:1.9. — XL: 1. add. : καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν ἁγίων 

Ἀποστόλων τῶν μεγάλων, ἔνθα τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον Κωνσταντῖνος ὁ φιλόχριστος καὶ πανευσεβὴς 
βασιλεὺς ἡμῶν κομίσας ἐξ ᾿Αριανζοῦ τῆς Καππαδοκῶν χώρας κατέθηκεν. --- P:1. — 8,: 1. 9. — ^ 
Db : 1. 2. — ᾿Ανακομιδὴ .Ocobópou xoi "luci. — F:1.9,.— Fa:1.2.— B:1.— Ba:1 (ΞΞ 5). 
2 (— S). — Ἡ ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου καὶ παραδόξον σεισμοῦ (Ian. 269. — 0:1. — Cb: 1. --- Qe: 
1.— €d:i:lpnropíou τοῦ θεολότου. Οὗτος γέγονεν ἐκ τῆς χώρας τῶν Καππαδοκῶν, πόλεως 
Ναξιανζοῦ, υἱὸς Γρηγορίου καὶ Νόννας, ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίου υἱοῦ Κωνσταντίνου τοῦ 
μετάλου καὶ διήρκεσε μέχρι τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου. Οὗτος τεννηθεὶς ἐξ ἀποκαλύψεως 
καὶ αὐξηθείς, διὰ λόγων ἐπιθυμίαν καὶ γνώσεως πρῶτον μὲν παρεγένετο εἰς Καισάρειαν“ καὶ μαθὼν 
ἱκανῶς ἀπῆλθεν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν, εἶτα πλέων ἐπὶ ᾿Αθήνας. Καὶ κλύδωνος μεγάλου γενομένου, 
ὑπέσχετο τῷ Θεῷ, εἰ διασωθείη, τοῦ βαπτισθῆναι" ὃ καὶ ἐποίησε. Μανθάγοντος δὲ αὐτοῦ παρεγένετο 
καὶ ὁ μέγας Βασίλειος" καὶ συνηγωνίζοντο ἀμφότεροι εἴς τε ἀρετὴν καὶ μαθήματα" εἶτα ὑπέστρεψαν εἰς 
τὴν οἰκείαν πατρίδα. Καὶ ὁ μὲν ἅγιος Βασίλειος γέγονεν ἐπίσκοπος Καισαρείας, ὁ δὲ θεολόγος ἐπίσκοπος 
—5 τοῖς ξίφεσιν κατασφάξας αὐτοὺς Mv, -- τὸ Χριστοῦ add. Mv. 

lan. 94 

law. 95, 

f. 148". 

Tan, 94. 

Is. 95. 



las. 25. 

lax. 95. 

las. 96. 

423 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 494 

τύπον τοῦ σώματος τὴν ἡλικίαν μέτριος, ὕπωχρος 

βραχὺ μετὰ τοῦ χαρίεντος, σιμός, ἐπ᾽ εὐθείας τὰς 

ὀφρῦς, ἥμερον βλέπων καὶ προσηνές, θάτερον τῶν 

ὀφθολμῶν, ὃς ἦν δεξιός, στυγνότερος, ὃν καὶ 

οὐλὴ 18 κατὰ τὸν κανθὸν ᾿ συνῆγε, τὸν πώγωνα 

οὐ βαθύς, δασὺς δὲ ἱκανῶς, φαλακρός, λευκὸς 

ταῖς θριξί, τὰ ἄκρα τῆς γενειάδος 75 ὥσπερ κεκα- 

πνισμένα ὑποφαίνων. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις 

καὶ ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ 15 μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τῷ 

μαρτυρείῳ τῆς ἁγίὰς ᾿Αναστασίας, ἐν τοῖς Δομνί- 

vou ἐμβόλοις. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ἸΤουπλίου. Οὗτος ἐκ βουλευτικῆς συμμο- 

ρίας ὡρμᾶτο, πόλεως Ζεύτματος, κειμένης παρὰ 

τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ ὑψηλὸν δὲ ὄρος καταλαβὼν 

οὐ πλείοσι τριάκοντα σταδίοις ἀφεστηκὸς τῆς 

προειρημένης πόλεως, μικρὸν ὃ κελλίον ᾧκοδό- 

μησε. ITávra δὲ ὅσα πατρόθεν ἐδέξατο πένησι 

διένειμε, ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἀσκήσει βιοτεύων. 

Τῆς φήμης τοίνυν τῆς τούτου ἀρετῆς πανταχοῦ 

διαβοωμένης, παρεγένοντο πολλοὶ πρὸς αὐτὸν 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου “Ξενοφῶντος καὶ τῆς 

συμβίου καὶ τῶν δύο τέκνων αὐτῶν ᾿Αρκαδίου 

καὶ Ἰωάννου *. Ὁ ὅσιος Ξενοφῶν ἦν συγκλη- 

τικὸς ἐν Κωνσταντινουπόλει πλουτῶν μὲν καὶ τὴν 

ἔξωθεν περιουσίαν, πλουτῶν δὲ ἔνδοθεν τὴν κατὰ 

Θεὸν εὐσέβειαν. ᾿Αποστείλας δὲ τοὺς δύο υἱοὺς 

αὐτοῦ εἰς Βηρυτὸνϑ πόλιν μίαν τῶν κατὰ Φοινίκην 

ἐπὶ μελέτῃ καὶ μαθήσει νόμων, ἐπεὶ. τῷ κατὰ 

θάλατταν ναυατίῳ ἐχρήσαντο, ἐξῆλθεν ἅμα τῇ ὁ 

γυναικὶ εἰς τὴν αὐτῶν ζήτησιν. Οὗς ἀνευρὼν ἐν 

Ἱεροσολύμοις τὸ μοναχικὸν σχῆμα ἠμφιεσμένους 

καὶ ἀκριβῶς ἀναγνωρίσας, γέροντός τινος σημεια- 

φόρου προειπόντος αὐτοῖς τὰ ὀνόματα καὶ περὶ 

τῶν ἀγζώνων αὐτῷ κοινωνήσαντες 5 τῶν ἀσκητι- 

κῶν. Οἷς καὶ κελλία μικρὰ οἰκοδομῆσαι κελεύσας, 

συχνῶς αὐτοὺς ἐπεσκέπτετο, μή τι πέρα ὃ τῆς 

χρείας τῶν κελλίων * ἐναπόκειται. Ἀλλὰ γὰρ καὶ 

αὐτὸν τὸν ἄρτον ζυγοῖς ἐστάθμιζε, καὶ εἰ περιτ- 5 

τόν | mvi τοῦτον εὗρε, γαστρίμαργόν τε ἀπεκάλει 

' καὶ εἰς κόρον quiócopkov: εἰ δὲ καὶ πιτύρων 5 

ἀποκεκριμένον * τὸ ἄλευρον ἐθεάσατο, ὡς συβαρι- 

τικῆς τρυφῆς τοῖς τοῦτο δεδρακόσιν᾽ ἀπολαύειν 

ἐλοιδορεῖτο. Καὶ νύκτωρ δὲ ἐξαπιναίως παρὰ τὴν 10 

ἑκάστου θύραν ἀφικνούμενος, εἰ μέν τινα εὗρε 

προσευχόμενον, σιτῇ πάλιν ὑπεχώρει εἰ δέ τινα 

ὑπνοῦντα ἤσθετο, τῇ χειρὶ τὴν θύραν ποατάσσων 

πολλὰ τὸν ὑπνοῦντα τῇ Macon ἔβαλλεν "* ὡς ἐκ 

τῆς τούτου συχνοτέρας 8 ἐπισκέψεως πολλοὶ εἰκό- 15 

veg τινὲς ἔμπνοες, τὴν αὐτοῦ τοῦ ὁσίου ὅλην ἐνα- 

πομαξάμενοι ἀρετήν, γεγόνασι. Ὧν ἐστι Θεότεκνος 

καὶ Ἀφθόνιος, οἵ καὶ μετὰ τὴν αὐτοῦ τελευτὴν τὴν 

τῶν ἀδελφῶν ἐπιμέλειαν καὶ προστασίαν ἐδέξαντο. 

Οὕτως οὖν ὁ θεῖς ἸΤούπλιος καλῶς ἀγωνισάμε- 90 

νος, ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ παρέθετο. 

AYTQ Κς΄. 

τῶν ἑνὶ ἑκάστῳ συμβάντων ἀκριβῶς διδάξαντος 

καὶ τὸν γνωρισμὸν δ μεσιτεύσαντος ἀμφοτέροις, 

ὑπέδυ καὶ αὐτὸς μετὰ τῆς γυναικὸς τὸν μονήρη 25 

βίον. Καὶ ἐπὶ τοσοῦτον προῆλθον" ἀρετῆς αὐτός τε 

καὶ fj τυνὴ καὶ οἱ παῖδες, ὡς καὶ θαύματα ἐκτελεῖν 

καθ᾽ ἑκάστην. Πλὴν ἀλλ᾽ ὁ μὲν ᾿Αρκάδιος καὶ 

Ἰωάννης τῷ τέροντι τούτῳ μαθητευόμενοιβ ἐν τῇ 

ἐρήμῳ ἐτελειώθησαν" ὁ δὲ μακάριος Ξενοφῶν καὶ 80 

ἥ αὐτοῦ σύμβιος ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μεγίστου Tépov- 

τὸς ἀποκαρέντες διεχωρίσθησαν, Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ 

πανερήμῳ ἤσκησεν, ἡ δὲ παρά τισι γυναιξὶ σεμναῖς 

καὶ παρθένοις’ καὶ οὕτως ἀμφότεροι ἐτελειώθησαν 

μέχρι τέλους εὐαρεστήσαντες τῷ Θεῷ. 35 

15 οὐλὴν Sa. — 1* καθὸν 88. — Y Y:veldbac S. — 15 om. Sa. . 

2. — 1 δὲ add. S, Sa, — ? κοινωνήσοντες Sa. — ὃ πέρας Sa. — * τοῖς κελλίοις Ba. — 5 πιττύρων S. — δ corr. prius ἀπο- 

κεκρυμένον S, ἀποκεκρυμμένον Sa. — 7 ἔβαλεν Sa. — ὃ συτχνοτέρας S. » 

1. — 1 Ἰωάννου καὶ Ἁρκαδίου Sa, — ? πλέον add. Sa. — ? corr. prius Bnpurüv S. — * αὐτοῦ add. Sa. — 5 ἀναγνω- 

ρισμὸν Sa, — 9 Sa; προῆλθεν S, — * Ἰωάννης καὶ Apkábioc Sa. — ὃ μαθητευόμενος Sa. 40 

Xociuuv!, Εἶτα τοῦ πατρὸς τηράσαντος, ἐδίδασκεν ἀντ᾽ ἐκείνου εἰς Ναξζιανζόν " εἶτα διὰ τὴν. τῶν 

Ἀρειανῶν αἵρεσιν ἠναγκάσθη ἐλθεῖν εἰς τὸ Βυζάντιον. Καὶ εὑρὼν τὴν πόλιν ὅλην ἀρειανίζουσαν, 

πλὴν ἀνδρῶν ὀρθοδόξων δεκατεσσάρων; τοσοῦτον ἠγωνίσατο λογογραφῶν τὴν -εὐσέβειαν, ὥστε καὶ 

πατριάρχης προχείρισθῆναι παρὰ τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου. Ἐπεὶ δέ τινες τῶν ἐπισκόπων κατεγόγγυσαν 

αὐτοῦ διὰ φθόνον, μηδὲν μελλήσας συνταξάμενος καὶ καταλιπὼν τὴν πρόσκαιρον δόξαν, ἀπελθὼν ἐν 45 

ἰδίῳ κτήματι, ᾿Αριανζῷ λετομένῳ, ἡσύχαζεν ἀρετῆς ἐπιμελούμενος, ἧς οὐδέποτε ἀφιστατο, καὶ λόγους 

θεολογίας συττραφῶν, δι᾽ ὧν καὶ τὴν θεολόγου προσηγορίαν ἐκτήσατο. Οὕτω δὲ διατελῶν ἐν βαθυ- 

τάτῳ γήρᾳ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, ἐπανακομισθέντος τοῦ τιμίου αὐτοῦ λειψάνου καὶ τεθέντος ἐν 

τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις παρὰ Κωνσταντίνου τοῦ ἀοιδίμου καὶ φιλοχρίστου βασιλέως τοῦ Πορφυρο- 

γεννήτου. Ἦν δὲ κατὰ τὸν τύπον κτλ. --- M : 1. 2. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μάρῃ (Febr. 192). — 50 

Μεδούλη μετὰ τῆς συνοδίας αὐτῆς m. τ. — Τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠσαΐου πλησίον τοῦ ἁτίου Aaupev- 

τίου, --- Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Δημητρίου. — ᾿ΑἈπολλὼς ἐν εἰρήνῃ τ. --- Mv : 1. 2. — Μάρου. — 

Μεδούλη. --- Ἠσαΐου. --- Δημητρίου τοῦ σκευοφύλακος. — ᾿ἀπολλώς. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2.3. — 8b : 1. 9.8.— H:2,1. — P: 1. — Τῶν ὁσίων πατέρων 

ἡμῶν Δομετίου. καὶ ΤΤαφνουτίου. --- 2: τοῦ γενομένου σεισμοῦ ἐν τῷ Ἑξακιονίῳ, Ἕωθεν μέντοι 55 

συντρέχομεν ἐν τῷ σεβασμίῳ οἴκῳ τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ... — 98: 1.2.3. — Db: 

23.— F:1.2,8. — Fa:1.2.3, — B:2.1.— Ba:1.2(—S). — G:2.1. — Cb:2.1.—€e: 

ΤΣασήμων Cd. 

f. 144. 

f. 144r, 

f, 145. 
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2. τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν 1 τῆς μετὰ 

φιλανθρωπίας ἐπενεχθείσης ἡμῖν φοβερᾶς ἀπειλῆς 

τοῦ σεισμοῦ, ἧς παρ᾽ ἐλπίδα ἐρρύσατο. ἡμᾶς ὁ 

Κύριος, γενομένου εἰς τὰ τελευταῖα τῆς βασιλείας 

.5 τοῦ νέου Θεοδοσίου υἱοῦ Ἀρκαδίου καὶ Εὐδοξίας, 

μηνὶ ἰαννουαρίῳ εἰκοστῇ ἕκτῃ, ἡμέρᾳ κυριακῇ, 

ὥρᾳ δευτέρᾳ τῆς ἡμέρας" ἐν f κατέπεσον τὰ τείχη 

τῆς πόλεως καὶ μέρος πολὺ τῶν οἰκημάτων, 

κατεξαίρετον δὲ ἀπὸ τῶν Tpuabiciuv! ἐμβόλων 

10 ἕως τοῦ χαλκοῦ Τετραπύλου, Καὶ ἐπεκράτει ὁ 

σεισμὸς ἐπὶ. μῆνας τρεῖς" ἔνθα ὁ (βασιλεὺς λιτα- 

γεύων πανδημεὶ μετὰ δακρύων ἔλεγε". « Ῥῦσαι 

» ἡμᾶς, Κύριε, τῆς δικαίας σου ὀργῆς καὶ τῶν 

» παραπτωμάτων ἡμῶν διὰ τῆς μετανοίας ἐσά- 

15.» λευσας τὰρ τὴν γῆν καὶ συνετάραξας διὰ τὰς 

» ἡμῶν ἁμαρτίας 5 τοῦ δοξάζειν: σε τὸν μόνον 

» ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν.» 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ. ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Συμεώῴνου τοῦ ἐπονομαζομένου παλαιοῦ, 

90 MHNI T9 

1. Ἢ ἀνακομιδὴ τοῦ τιμίου λειψάνου ! τοῦ ἐν 

ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 

ἐκ Κομάνων τῆς ᾿Αρμενίας, ἐν τοῖς χρόνοις γενο- 

μένη Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, μετὰ τριάκοντα ? 

95 τρεῖς χρόνους τῆς αὐτοῦ κοιμήσεως, ἐπὶ τοῦ 

ἐν ἁγίοις πατριάρχου Πρόκλου. ᾿Ανακομισθὲν 

γὰρ τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει καὶ ὃ κατετέθη ὑπὸ τὸ θυσιαστήριον 

τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἔνθα καὶ fj σύναξις αὐτοῦ 

80 τελεῖται“. ΄ 

2. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 

5. — ! Τρωαδησίων S. — ? ἁμαρτίας ἡμῶν Sa. 

8. — ! βραχυτάτω Sa. — ? ἀναψυχῆς ἀνθρωπίνης Sa. 

Οὗτος ó μακάριος Συμεώνης ἐκ παιδόθεν τὸν épn- 

μικὸν ἠσπάσατο βίον" καὶ ἐν ἄντρῳ τινὶ βραχεῖ ? 

διαιτώμενος, οὐδὲ μιᾶς “ἀνθρωπίνης ἀναψυχῆς 5 

ἀπήλαυνε" μόνας γὰρ τὰς ἐδωδίμους τῶν βοτανῶν 

τροφὴν ἐποιεῖτο. Ἐκ τούτων τῶν πόνων τῶν 

ἀσκητικῶν πλείονα, καὶ τὴν ἄνωθεν ἐπεσπάσατο 

χάριν, Tloré ἐπὶ τὸ Σίναιον ἐπεθύμησεν ᾿ὄρος 

γενέσθαι᾽ καὶ ἔνδον τοῦ σπηλαίου, ἐν ᾧ ποτε Μωῦ- 

σῆς κατεκρύβη, γενόμενος καὶ ἑπτὰ ἡμέραις ἄσιτος 

προσκαρτερήσας, οὐ πρότερον ἀνέστη, ἕως οὗ 

θείας ἐπήκουσε φωνῆς κελευούσης ἀναστῆναι καὶ 

τὰ προτεθέντα αὐτῷ τρία μῆλα καταφατεῖν. Ἐπεὶ 

δὲ ἀνέστη, πρηνὴς γάρ κείμενος προσηύχετο, καὶ 

τὰ τρία μῆλα ἐκεῖνα εὑρὼν προθύμως κατέφαγε, 

ἐπανελθὼν ἀπὸ τοῦ ὄρους καὶ δύο οἰκοδομήσας 

μοναστήρια, τῆς ἐπιπόνου ζωῆς τὸ τέλος ἐδέ- 

ξατο' καὶ πρὸς τὸν ἀγήρω καὶ ἄλυπον μετετά- 

ξατο βίον, παράδοξά τινα πρότερον ἐργασάμενος 

θαύματα. 

AYTQ KZ'. 

Χριστοῦ μαρτύρων 'Avaviou πρεσβυτέρου xoi 

Tiérpou κλειδοφύλακος καὶ ἑτέρων ἑπτὰ στρα- 

τιωτῶν, παθόντων ἐν Φοινίκῃ ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως i, Πρὸς. ὃν ὁ ἅγιος 

"Avavíag ἀχθεὶς καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας καὶ 

τὰ εἴδωλα μυκτηρίσας, τύπτεται ῥάβδοις καὶ σού- 

βλαις διαπύροις 2 τὸν νῶτον συγκαίεται" καὶ ὄξει 

καὶ Gori τοῖς καταφλεχθεῖσιν ἐπιπάσσεται μέλεσι 

καὶ bv εὐχῆς κατασείει τόν τε ναὸν καὶ τὰ εἴδωλα 

καὶ εἰς τὴν γῆν κατάγει. Εἶτα βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ 

λαμβάνει θείαν τροφήν“ ἔνθα τὸν δεσμοφύλακα 

1. — ! τοῦ τιμίου λειψάνον om. Sa, — ? καὶ add. Sa. — * om. Sa. — ὁ ἐπιτελεῖται Sa. 

2. — 1 τοῦ βασιλέως om. Sa, — ὃ πεπυριυμέναις Sa. 

35 9. 1. — Cd : 9 (— S, add. : ἔκτοτε οὖν ἐπικρατήσαντος τοῦ ἔθους, ἑορτάζει ἡ ἁγία ἐκκλησία τὴν τούτου 

ἀνάμνησιν). -- 1. — M: 1; 9. 8. — Ἀνανίου καὶ ἸΤέτρου (fan. 372), --- Ἀμμωνᾶς ἐν εἰρήνῃ τ. ----Ὁ ὅσιος 

Γαβριὴλ ἐν εἰρήνῃ τ. --- ΟἱἨ ἅγιοι δύο μάρτυρες ἐν Φρυγίᾳ βάκλοις τυπτόμενοι τ. --- Mv : 1.2. 3. — 

?Kyavíou καὶ Πέτρου. — ᾿Αμωνᾶς. — Γαβριήλ. --- Δύο μάρτυρες. — Mr : 1. 

Sb : deest. H:1.2.44 — P:2.1. — Τῶν ἁγίων SYNAXARIA SELECTA. 8a : 1.2. 3. 4. 

40 μαρτύρων Tlokuxpovíou, Bapbavíou xoi Ἑρμογένους. --- Da : 1(— F).2.3. — Db:1.2.3. — F:1: 

Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνστοντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου. Οὗτος ó μακάριος καὶ θεῖος 

ἱεράρχης διὰ τὸ καθαρὸν τοῦ βίου καὶ τοῦ μὴ ὑπερορᾶν τὸ δίκαιον μηδὲ αὐτοὺς βασιλεῖς ἀδικοῦντας 

ὑπερορίζεται. Καὶ πρῶτα μὲν elg Κουκουσὸν ! πολίχνιόν τι σαπρόν, εἶτα εἰς ᾿Αραβισσόν, εἶτα εἰς 

Πιτυοῦντα, χωρία οὐ μόνον ἔρημα καὶ τῶν: ἀναγκαίων ὄντα ἐπιδεῆ, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν γειτονούντων 

45 ᾿Ισαύρων πολιορκούμενα. Ἐν τούτοις τοῖς τόποις γενόμενος καὶ πολλοὺς πρὸς θεογνωσίαν ἐπιστρέψας 

καὶ πάμπολλα θαύματα κατεργασάμενος, μεθίσταται τοῦ βίου, TTérpou καὶ Ἰωάννου τῶν ἀποστόλων τῷ 

μεγάλῳ ἐπιστάντων Ἰωάννῃ καὶ τὴν πρὸς τὰ ποθούμενα ἐνδημίαν αὐτῷ ἐκκαλουμένων. ᾿Αλλὰ καὶ Βασι- 

λίσκος καὶ Λουκιανὸς οἱ θεῖοι μάρτυρες ἐπιστάντες τὴν μεθ᾽ ἑαυτῶν μετάθεσιν μηνύουσιν" καὶ κατα- 

τίθεται ἐν Κομάνοις. Ἐπεὶ δὲ τὰ τοῦ φθόνου νέφη διεσκέδαστο, Πρόκλου τὴν ἀρχιερωσύνην δεξαμένου 

80 καὶ Θεοδοσίου υἱοῦ ᾿Αρκαδίου τὴν βασιλείαν ὑποζωσαμένου, ἀνακομίζεται τὸ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθων 

τιμίων πολὺ τιμιώτερον σῶμα τοῦ παμμάκαρος Ἰωάννου καὶ τοῖς ποθοῦσιν ἀποκαθίσταται. Μεθ᾿ ὅσης 

τῆς ἡδονῆς ὅ τε βασιλεὺς καὶ fj ἱερὰ σύγκλητος καὶ τὸ περίλοιπον τοῦ πλήθους τὴν τούτου παρουσίαν 

ὑπεδέξαντο, μαρτυρεῖ καὶ ἡ διαπόντιος αὐτῶν ἀπαντὴ καὶ ἡ τῆς νυκτὸς ἐκείνης ὑμνῳδία καὶ λαμπρο- 

φορία καὶ fj λοιπὴ πνευματικὴ ἀγαλλίασις, Τῆς τιμίας τοίνυν σοροῦ εἰς τὸν ναὸν τῆς ἁγίας Εἰρήνης 

t5 ἐνεχθείσης καὶ τοῦ ἁγίου σώματος ἐκείνου ἐπὶ τοῦ θρόνου τεθέντος, τὸ πλῆθος τοῦ ναοῦ ἐβόησεν 

1 Κουκουσσιν Ε΄, 

Tax. 26. 

lax. 27. 

lax. 26. 

Tax. 27. 



law. 27. 

lax. 97. 
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πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν μεθιστᾷ, μεθ᾽ οὗ ἐπὶ 

τοῦ ἡγεμόνος Μαξίμου τὴν διὰ τῆς θαλάσσης 

ὑφίσταται τελευτὴν μετὰ καὶ ἑτέρων ἑπτὰ στρα- 

τιωτῶν. Οῦς πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἐφείλ- 

κυσαν, παραδόξως ἐκ χαλεπωτάτων πρώην ἄλλων 

διασωθέντες κολάσεων, e 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Xpi- 

στοῦ μαρτύρων Κλαυδίου, Ἀστερίου, Νέωνος, 

τῶν αὐταδέλφων, καὶ Νεονίλλης, Οὗτοι οἱ ἅγιοι 

χώρας τῶν Ἰσαύρων πόλεως Λαρανδῶν ? ὥρμην- 

ται ὃ ἐν ταῖς ἡμέραις Διοκλητιανοῦ γνωριζόμενοι. 

Διαβληθέντες δὲ ὑπὸ τῆς αὐτῶν μητρυιᾶς, παρί- 

στανταὶ τῷ τῆς χώρας ἄρχοντι" καὶ ἐρωτηθέντες ", 

ó μὲν Κλαύδιος ῥάβδοις τὸν νῶτον ξαίνεται, τὰς 

χεῖρας ὄπισθεν δεσμευθεὶς πρὸς ὕψος ἀναρτᾶται, 

πυρὶ τοὺς πόδας καὶ τὰ στέρνα καταφλέγεται, 

πλήκτροις ὁ τῶν πλευρῶν τὸ δέρμα ἀποσύρεται, 

ὀστράκοις τραχέσι τὰς πλευρὰς ὃ ἀνατρίβεται, 

παπύροις ἐλαίῳ ἀρδευθεῖσι καὶ ἀναφθεῖσι κατα- 

καίεται καὶ τῇ εἱρκτῇ ἐναπορρίπτεται. Ὁ δὲ Ἀστέ- 

ριος τοὺς ὀδόντας συνθλᾶται, ἐξ ἄκρων τῶν ὥμων 

δεσμεῖται καὶ ἐπὶ ξύλου ἀναρτηθεὶς ξέεται 5 σφο- 

δρῶς τὰς πλευράς, τὰς κνήμας σχοινίοις λεπτοῖς 

περισφίγγεται, ἐξ ἄκρων ποδῶν ἀναρτᾶται, ἄνθραξι 

πυρὸς τοὺς πόδας κατακαίεται, νεύροις ὠμοῖς τὸν 

γῶτον κατακόπτεται καὶ τὴν γαστέρα, καὶ ἐν τῷ 

δεσμωτηρίῳ ἀπορρίπτεται. Ὁ δὲ Νέων ἐπ᾽ ἀνθρά- 

κων πυρὸς ῥίπτεται καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἱκανῶς συρεὶς 

καὶ καταφλεχθεὶς τῇ εἱρκτῇ κατακλείεται" τῇ δὲ 

ἑξῆς δεσμεῖται χεῖρας καὶ πόδας ὃ ἅγιος Κλαύδιος 

καὶ ἀναρτᾶται τῆς ἄντυγος καὶ δεινῶς χεῖρας καὶ 

πόδας ἐξαρθρωθεὶς τῇ εἱρκτῇ βάλλεται. Καὶ ó 

ἅτιος ᾿Αστέριος ὁμοίως ἐξαρθρωθεὶς καὶ πεπυρω- 5 

μένοις ὀβελίσκοις τοὺς μη!ροὺς κατακαεὶς τῇ 

εἱρκτῇ ἐναπορρίπτεται. Ὃ δὲ ἅγιος Νέων νεύροις 

ὠμοῖς κατακοπεὶς τὴν ἀπόφασιν σὺν τοῖς Ouv- 

ἄθλοις δέχεται. OT ἔξω τειχῶν ἐνεχθέντες καὶ τὴν 

εὐχὴν πληρώσαντες, διὰ τῆς τομῆς καὶ τοῦ ξίφους 10 

πρὸς τὰ ποθούμενα βραβεῖα μετέστησαν. Típoa- 

αχϑεῖσα δὲ καὶ fj γενναία Νεονίλλα, ἥτις ὑπῆρχε 

γένους βουλευτικοῦ πόλεως ΤΙαμφυλίας, χηρείαν 

ὑποστᾶσα ἐτῶν εἴκοσι τεσσάρων καὶ ἐρωτηθεῖσα 

καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσασα, ῥαπίσμασι τὰς 15 

σιατόνας τύπτεται, εἰς τοὔδαφος ῥίπτεται λεπτοῖς 

ἱμᾶσι τοὺς πόδας σφίγγεται καὶ τείνεται καὶ ξέεται 

σφοδρῶς, τὰ πέλματα ἴ τῶν ποδῶν. ἐκκόπτεται M 

ἐξ ἄκρων τριχῶν δεσμεῖται xoi. ξύλῳ ἀναρτᾶται, 

ξυρῷ τὰς τρίχας περιαιρεῖται, ζώννυται τραχύτα- 39 

τὸν ῥάκος, ὑπτία ἁπλοῦται καὶ τείνεται, λώρους 

ἀποσπᾶται τοῦ σώματος, πυρὸς ἐπ᾿ ἐδάφους 

ὑποστρωθέντος τὰ σπλάγχνα: καὶ τὴν κοιλίαν 

καταφλέτεται" καὶ τελευταῖον σάκκῳ -ἐμβληθεῖσα 

ὑπὸ * τὸν τῆς θυλάσσης βυθὸν ἀκοντίζεται, ἐν d) 25 

καὶ τὸν ἀγῶνα τετέλεκε. 

4. Koi! μνήμη τῆς εὐσεβοῦς βασιλίσσης Map- 

κιανῆς ἐν τοῖς ἁτίοις ᾿Αποστόλοις. 

8. — ! Λαρενδὼν 8,.- ὃ ἁρμῶντε S, (χώρας - ὥρμηνται) om. Sa. — 3 καὶ παρρησία τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντες 

Ταέλματα Sa, — 3 ἐκκοπεῖσα Sa. — ἐπὶ Sa. 90 
add. 88. —* πλήκτοις 8. — ὃ πληγὰς 88. — 9 Ἑξαίνεται Sa. 

4. — 1 τὴ αὐτὴ ἡμέρα Sa, — ? εὐσεβεστάτης Sa. 

« Ἀπόλαβέ σου τὸν θρόνον, ἅγιε.» Ἔπειτα βασιλικῷ ὀχήματι & τιμία σορὸς ἐποχουμένη πρὸς τὸν 

περιώνυμον φέρεται τῶν ἀποστόλων ναόν, ἔνθα δὴ καὶ καταλαβόντες ὁ μὲν ἅγιος εἰς τὴν ἱερὰν καθέ- 

ὃραν ἀνενεχθεὶς xoi τῷ θείῳ θρόνῳ ἐνιδρυθεὶς καὶ μυστικῶς τὰ μεμυκότα χείλη κινήσας καὶ εἰρήνην 

ἐπειπὼν τῷ ποιμνίῳ τῇ ἑτοιμασθείσῃ σορῷ ἐναπετέθη, ἥτις καὶ ὑπὸ γῆν κέκρυπται κάτωθεν τῆς ἁγίας 85 

τραπέζης. Τῆς ἱερᾶς δὲ καὶ θείας μυσταγωγίας τελεσθείσης, θαυμάσια μεγάλα ἐτελοῦντο. Ἀνὴρ γάρ τις 

νόσῳ χαλεπωτάτῃ κατεχόμενος καὶ ὁ xpóvoc αὐτῷ τῆς ἀρρωστίας πολὺς καὶ fj νόσος ἄρθρησις καὶ τὸ 

πάθος ἀκινησία καὶ σώματος ὅλου πάρεσις καὶ πᾶσαν ἰατρῶν ἀπέτνωστο θεραπεία. Οὗτος ἅμα τῷ 

ψαῦσαι τῆς σοροῦ καὶ τοῦ πάθους εὐθὺς ἀπολύεται καὶ τοιαύτην παρὰ νεκροῦ σώματος δέχεται χάριν, 

ὡς καὶ κινεῖσθαι καὶ ἐργάζεσθαι καὶ τελείαν ἀπολαβεῖν τὴν ὑγίειαν καὶ εὐχαριστεῖν τῷ Θεῷ vd ἁγίῳ. 40 

Οὕτως οἶδεν Θεὸς τοὺς δοξάζοντας αὐτὸν ἀντιδοξάζειν. --- 2. 8, -- ἘΔ: 1. 3. 8. - Β : 9. 1..- Ba: 

1(- F)2 (Ξ- 5). 3 (ΞΞ 5. -τ α: 3,1.— Συμεὼν τοῦ λετομένου παλαιοῦ (lan. 265). — Qb:1.— 

Ce:2 . 1. — Συμεών. --- Cd :9: Ἀνανίου πρεσβυτέρου, ἸΤέτρου κλειδοφύλακος καὶ ἑτέρων ἑπτὰ στρα- 

τιωτῶν, παθόντων ἐν τόπῳ λεγομένῳ Φοινίκῃ ?. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως καὶ 

Μαξιμιανοῦ ἡγεμόνος. "Q καὶ παραστὰς ὁ ἅγιος ᾿Ἀνανίας ὡμολότησεν ἑαυτὸν χριστιανὸν εἶναι. Καὶ 4$ 

ἐκδυθεὶς εἰσήχθη εἰς τὸν ναὸν τῶν εἰδώλων τοῦ προσκυνῆσαι αὐτά’ εἶτα στηλιτεύει αὐτὰ καὶ τύπτεται 

ῥάβδοις koi καίεται σούβλαις τὰ ψύα καὶ ὄξει καὶ ὅλατι καὶ τριχίνοις ὑφάσμασι κατατρίβεται καὶ 

προσεύχεται" καὶ ἔπεσεν ὅ τε ναὸς καὶ τὰ εἴδωλα, Εἶτα ἐμβάλλεται ἐν φρουρᾷ, διαμένει ἄτροφος ἐπὶ 

ἑπτὰ ἡμέρας καὶ τρέφεται παρὰ Θεοῦ τροφῇ οὐρανίῳ, Ὃ καὶ ἰδὼν TTérpog ὁ κλειδοφύλαξ προσέπεσεν 

αὐτῷ καὶ βαπτίζεται. Μεταστάντος δὲ τοῦ ἡγεμόνος, ἦλθεν ἕ τερὸος ἡγεμὼν Μαξιμῖνος ὀνόματι" καὶ 90 

ἐξετάσας τοὺς ἁτίους δεσμεῖ ἐπὶ τροχοῦ καὶ τιμωρεῖ" εἶτα ἐπιτίθησιν ἐπὶ ἐσχάρας, καὶ εὐχομένων αὐτῶν 

ἐψυχράνθη τὸ πῦρ, ἀγγέλων παρισταμένων αὐτοῖς *. Ὃν καὶ ἰδόντες οἱ τιμωροῦντες τοὺς ἁγίους ἑπτὰ 

στρατιῶται " ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ xoi βαπτίζονται παρὰ τοῦ ἁτίου ᾿Ἀνανίου. Καὶ οὕτω μετ᾽ αὐτοῦ 

τε καὶ τοῦ Πέτρου λίθοις δεθέντες καὶ ϑαλάσσῃ ἐμβληθέντες πέρας τοῦ βίου δέχονται. --- 1.— M : 1. — 

Sequitur : TTepi δέ γε τῆς éEoplag αὐτοῦ ... Φέρε δὴ κτλ. — ἃ, — Κλαυδῖνος ἐν εἰρήνῃ v. — Tlérpoc ὁ 5$ 

Αἰτύπτιος εἰς βαθὺ γῆρας ἐλθὼν ἐν εἰρήνη v. --- Ἡ ἐν Κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τῆς ἀπόκρεω, μνήμη τῶν 

κεκοιμημένων. — Mv : 1. Sequitur : ἸΤερὶ δέ τε τῆς ἐξορίας αὐτοῦ. --- 4. — Κλαυδῖνος. --- Πέτρος. — 

Κυριακὴ κτλ. --- Mr : 1. 

— ? Φοίνικι Cd, — 3 abrob. Cd. — * στρατιώτας Cd. 
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MHNI TQ AYTQ KH. 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν "E p poti τοῦ 

Σύρου. Οὗτος γέγονεν. ἐξ ἀνατολῶν, Σύρος τὸ τένος, 

ἐκ προγόνων τὴν εὐσέβειαν διδαχθείς, ἐν τοῖς χρό- 

5 νοῖς Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου. Ἠσπάσατο δὲ ἐξ 

ἀρχῆς τὸν ἐρημικὸν βίον’ ib λέγεται θεόθεν ἐκχυθῆναι 

χάριν, δι᾽ ἧς πάσης κατανύξεως πλεῖστα συγγράμ- 

ματα ἐκτεθεικὼς πολλοὺς πρὸς ἀρετὴν καθωδήγησε 

καὶ τύπος τῆς ἐφεξῆς ἀσκητικῆς γέγονεν ἀγωγῆς ἢ. 

10 Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τῆς 

ἁτίας ᾿Ακυλίνης ἐν τοῖς Φιλοξένου, πλησίον τοῦ 

Φόρου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ταλλαδίου. Οὗτος ὁ μακάριος ἐν ὄρει τινὶ 

i5 οἰκίσκον βραχὺν δειμάμενος, ἐν τούτῳ ἑαυτὸν 

καθεῖρξε 1, ᾿Αγρυπνίᾳ δὲ καὶ διηνεκ εἶ ? προσευχῇ 

καὶ νηστείᾳ τὸν ἑαυτοῦ βίον κατακοσμήσας, θαυ- 

ἡ μάτων χάριν θεόθεν ἔλαβεν. Ἐμπόρου γάρ τινος 

MHNI Τῷ 

90. 1. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς ἐπανόδου τῶν 

λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου 

1. -- ! λόγου διδασκαλικοῦ add. Sa, --- 5 διαγωγῆς Sa. 

χρυσίον ὅτι πλεῖστον ἐπιφερομένου καὶ ὑπὸ 

ἀνδροφόνου τινὸς ἀναιρεθέντος, τὸ σῶμα αὐτοῦ 

παρὰ τοῦ ἀναιρήσαντος παρὰ τὴν θύραν τῆς. κέλ- 

Ang τοῦ ὁσίου προσερρίφη. Ὡς δὲ ἡ ἡμέρα ἐτγέ- 

vero ὃ καὶ φανερὸν τὸ πραχθὲν ἦν, πάντες εὐθύνας 

τὸν ὅσιον τῆς [ τοῦ ἐμπόρου σφαγῆς εἰσεπράτ- 

τοντο, ΠΕεριστοιχισθεὶς δὲ ὑπὸ τοσαύτης πληθύος 

καὶ προσευξάμενος, τὸν “μὲν νεκρὸν ἀνέστησεν " 

αὐτὸς 565 ἀναστὰς “τῷ δακτύλῳ τὸν φονέα 

ἐδείκνυ καὶ τὸν ὅσιον τοῦ μύσους ἐλεύθερον ἀπε- 

κατέστησε 9. Οὗτος ὁ θεῖος ΤΤαλλάδιος * καὶ πάλαι 

ἀξιάταστος ὧν καὶ ἀξιαγαστότερος δὲ ἐκ τούτου 

τοῦ θαύματος γεγονώς, ἐν εἰρήνῃ πρὸς τὸν Θεὸν 

μετὰ τῶν τῆς ἀρετῆς φορτίων ἐξεδήμησε, συγ - 

γράμματα ἀξιομνημόνευτα τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ 

καταλελοιπὼς εἰς ὠφέλειαν τῶν ἐντυγχανόντων 

αὐτοῖς 9. 

ΑΥ̓ΤΩ KO'. 

τοῦ θεοφόρου. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ 

ἁγιωτάτῃ ! μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

2. — ! καθεῖρξεν ἑαυτὸν Sa. — ? δὲ διηνεκεῖ καὶ Sa, — * προσεγένετο Sa. — * οὖν Sa, — 56 add. Sa. — 5 ἀποκατέστη- 
σεν Sa. — * ἸΤαλάδιος Sa, — 3 αὐτῆς S; Sa. 

35 1.—l0m.Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. 56: 1. 9. — Sb: deest. — H : 1. — P : 1. — Ἰακώβου τοῦ ἡσυχαστοῦ. — 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Πλουτοδώρου. --- Da : 1 (— F). — Ἰακώβον τοῦ ἀσκητοῦ (-- F). — 2. - Μνήμη 

τῆς εὐσεβεστάτης Μαρκιανῆς τῆς βασιλίσσης ἐν τοῖς ᾿Αποστόλοις (Ian. 372). — Db: 1. — Ἰακώβου 

τοῦ ἀσκητοῦ. --- 2. --- Μαρκιανῆς. --- TF: 1. — Ἰακώβου τοῦ ἀσκητοῦ. --- 2. — Μγνήνη τῆς εὐσεβοῦς 

30 βασιλίσσης Μαρκιανῆς ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις (lan. 375). — Εὰ :1: Ἐφραῖμ τοῦ Σύρου. Οὗτος 

ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, Σύρος τὸ γένος ... Des. : πλήρης ἡμερῶν γενόμενος 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, πάμπολλα συττράμματα τῇ ἐκκλησίᾳ καταλείψας λότου καὶ μνήμης ἄξια. — 

Ἰακώβου τοῦ ἀσκητοῦ. Οὗτος ὁ ὅσιος πᾶσι τοῖς βιωτικοῖς ἀποταξάμενος, ᾧκησεν ἔν τινι σπηλαίῳ ἐπὶ 

εἴκοσι ἔτη, πλησίον κωμοπόλεις τινος καλουμένης Πορφυριώνης !, πᾶσαν ἄσκησιν μετερχόμενος. 

85 Τούτῳ ποτὲ τῷ ὁσίῳ γύναιον ἑταιρικὸν ὑπό τινῶν ἀκολάστων ὑποβληθὲν αἰσχρῶς τε ἐπιπηδῆσαν εἰς 

ἀσέλγειαν ἐξεκαλεῖτο. Ὃς τοῦτο τὸ γύναιον τὴν τοῦ μέλλοντος πυρὸς ὑπομνήσας ὃ τιμωρίαν τῷ 

Χριστῷ μεταγνὸν ? προσάγει. Ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς διαφεύγει τοῦ πονηροῦ τὰς ἐνέδρας, συνέβη καὶ τοῦτον 

πτώματι μεγάλῳ περιπεσεῖν, ἵνα * ὑποτύπωσις τένηται " πᾶσι τοῖς ἁμαρτάνουσιν καὶ ὁδηγὸς πρὸς 

μετάνοιαν. ᾿Ανὴρ γάρ τις τῶν ἐνδόξων, θυγάτριον ὑπὸ δαίμονος ἐνοχλούμενον ἔχων, τῷ ὁσίῳ πρὸς 

40 αὐτοῦ θεραπευθησόμενον προσάγει, Ὃς εὐξάμενος παραχρῆμα τοῦτο τοῦ δαίμονος ἐλευθεροῖ, Φοβη- 

θέντος δὲ τοῦ πατρός, μή ποτε πάλιν ὁ δαίμων ἐνοχλήσῃ τῇ κόρῃ, αὐτήν * τε σὺν ἀδελφῷ κομιδῇ νέῳ 

πρὸς τὸν μονοχὸν καταλιμπάνει. "Hrruv δὲ ὃ, μοναχὸς ἐπιθυμίας γενόμενος, φεῦ τοῦ πτώματος, 

διαφθείρει τὴν κόρην. Εἶτα τί γίνεται; ἵνα μὴ ἔκφορος fj μυσαρὰ πρᾶξις γένηται, κτείνει μὲν τὸ γύναιον, 

εἶτα καὶ τὸν ἀδελφόν’ τὰ δὲ σώματα τῷ παραρρέοντι ποταμῷ προσεπιρρίπτει. "Qc δὲ παντελιῶς τῆς 

45 ἑαυτοῦ δωτηρίας ἀπέγνω, ὥρμησε τοῦ εἰς τὸν κόσμον ἀπελθεῖν. “Ὅθεν ἀπιόντος αὐτοῦ, κατὰ τὴν ὁδὸν - 

συνήντησεν αὐτῷ μοναχός τις τῶν εὐλαβῶν" οὗ ταῖς παραινέσεσιν εἴξας, ἑαυτὸν εἰς τάφον ἐνέβαλεν, 

πᾶσαν σκληραγωγίαν ὑπομένων. Αὐχμοῦ ἴ δέ ποτε πολλοῦ κατὰ τὴν χώραν γενομένου, τῷ ἐπισκόπῳ τῆς 

΄πόλεως ὁ Θεὸς ἐπισκήπτει, ὡς, εἰ μὴ Ἰάκωβος ὁ εἰς τὸν τάφον ἐγκεκλεισμένος προσεύξηται, ó αὐχμὸς οὐ 

λυθήσεται. Τότε δὴ πανδημεὶ πρὸς αὐτὸν παραγενόμενος ὁ ἐπίσκοπος καὶ πολλὰ παρακαλέσας, ἐπεὶ πει- 

80 σθεὶς προσηύξατο, ὄμβρος κατερρύηϑ πολὺς καὶ τὴν γῆν ἐμέθυσεν. Ἐντεῦθεν χρηστὰς λαβὼν τὰς ἐλπίδας 

6 ὅσιος. καὶ τεκμήριον μέγιστον τὴν τῶν ὄμβρων φορὰν ἐσχηκὼς προσέθηκεν τῇ σκληραγωγίᾳ σκληρα- 

γωγίαν καὶ τοῖς δάκρυσι δάκρυα, Καὶ οὕτως ἐν πολιτείᾳ καλῇ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τῷ Θεῷ παρέθετο, πάμ- 

πολλὰ μετὰ θάνατον ποιήσας θαυμάσια. --- 2, — Μαρκιανή. --- B: 1:.- Ba :1 (— F).2 (— S). — Mop- 

κιανῆς (— S). ---- Ἰακώβου τοῦ ἀσκητοῦ (— F). — 6:1. — Ὁ : 1. —Ce:1. — 0d :1. — M: 1, 3. - 

85 Ἰακώβου τοῦ ἀσκητοῦ. --- Aso μάρτυρες μήτηρ καὶ θυγάτηρ ξ. τ. --- Χάρις τοὺς πόδας ἐκκοπεῖσα T. — 

*H ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τῆς ἀπόκρεω, ὅτε μνήμην ἄγομεν τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου 

καὶ σωτῆρος ἡμῶν. --- Mv : 1. 2. — Ἰακώβου. — Δύο μάρτυρες. --- Χάρις. --- Κυριακὴ κτλ, — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 9, 3. 4, 5. Sb : deest. — H : 1. & —— P: 1. & — Da: 1 (— Fa). 

2.9. — Db:1.2.3. — F:1.2. 3. — Fa: 1: Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς ἐπανόδου τῶν λειψάνων τοῦ ἐν 

60  iTloppupióvnc Fa. — ? ὑπομνήσαντι Fa. — ? 70070) τὸ τύναιον .... μεταγνῶντι Fa, — ὁ ἣν Fa, — " févviyeai Fa, — 
5 αὐτή Fa. — 7 óxjio Fa. — 9 πολοῦ Fa, — ? κατερύει Fa. 

lax. 28, 

lax, 29. 

Tax. 28. 

lax. 29, 



Tan. 29. 

Iis. 30. 

jax, 29. 

las. A. 
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2. Kai! ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρ- 

τύρων τῶν ἐν τοῖς Σαμοσάταις τελειωθέντων ?, 

Φιλοθέου3, Ὑπερεχίου, Ἀβίβου, 'louMa- 

νοῦ, Ῥωμανοῦ, Ἰακώβου καὶ Παρητγορίου. 

Οὗτοι στρατευσάμενοι Χριστῷ τῷ Θεῷ ἀντέστη- 

σαν τῷ ἐχθρῷ διὸ τὴν πλάνην στηλιτεύσαντες 

ῥοπάλοις τοὺς βραχίονας καὶ τοὺς μηροὺς κατα- 

θλῶνται συσχεθέντες, ἔπειτα ἀφειδῶς ξέονται καὶ 

ἁλύσεις βαρείας κατὰ τοῦ τραχήλου δεξάμενοι τῇ 

eipxríj ἐναποτίθενται" καὶ ἐξενεχθέντες ἐκεῖθεν αὖθις 

ξέονται 4, καὶ ἀναρτηθέντες καὶ τὰς κάρας ἥλοις 

. προσηλωθέντες τὰς ψυχὰς τῷ Θεῷ ἀπέδωκαν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Αφραάτου. Ὃς fv ἐπὶ τῆς βασιλείας Οὐά- 

λεντος, παρὰ Πέρσαις καὶ γεννηθεὶς καὶ τραφεὶς 

καὶ τὰ ἐκείνων νόμιμα διδοχθείς. Tv ὁμοφύλων 

δὲ τὴν ἀσέβειαν βδελυξάμενος, τὴν Ἔδεσαν!: κατα- 

λαμβάνει, καὶ ἔξω τειχῶν οἰκίδιον εὑρὼν ἑαυτὸν 

ἐν ἐκείνῳ καθεῖρξεν. Ἐκεῖθεν τὴν 5 ̓Αντιόχειαν 

καταλαβὼν 3 καὶ πρὸ τοῦ ἄστεος ἔν τινι καταχθεὶς 

φροντιστηρίιῃ. τῆς οἰκείας ἐπεμελεῖτο ψυχῆς, 

σύνοικον λαβεῖν μὴ ἀνασχόμενος πώποτε, μηδὲ 

αὐτὸν τὸν ἄρτον παρά τινος δεξάμενος τὸ σύνο- 

λον ἢ ὄψον ἢ ἱμάτιον. “Ὅθεν καί τις ᾿Ανθέμιος 

ὕπατος ἐν Περσίδι παρὰ βασιλέως πρεσβευτὴς 

ἀποσταλεὶς χιτῶνα τῷ ὁσίῳ παρὰ Πέρσαις ὕφα- 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἱππολύ- 

τοῦ πάπα Ῥώμης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Κενσουρί- 

vov, Αὔρας, τῆς xoi Χρυσῆς ἑρμηνευομένης, 

Φήλικος", Μαξίμου, Ἑρκουλίου, Βενερίου, 

2. — 1 τῇ αὐτῇ ἡμέρα Sa, — ? (τῶν - τελειωθέντων) ont. 

σμένον προσέφερεν, ὁ δὲ οὐκ ἐδέξατο λόγοις 

αὐτὸν ἀποβουκολήσας. Ἀλλὰ καὶ τῷ δυσ] σεβεῖ 

Οὐάλεντι τὴν ἐκκλησίαν ταράττοντι καὶ ἀρειανίζειν 

πάντας ἀναγκάζοντ εἰς ὁμιλίαν ἐλθών, σοφωτάτοις 

λότοις * καὶ παραδείγμασι τοῦτον ἐξέπληξε" ᾧτινι 

ὁσίῳ εὐνοῦχός τις, τῷ βασιλεῖ παραδυναστεύων, 

θάνατον ἠπείλησεν. “Ὃς οὐκ εἰς μακρὰν ἔτισε τῆς 

θρασύτητος δίκην, ἐν βαλανείου πυέλῳ ἑαυτὸν 

ἀκοντίσας καὶ τὴν ψυχὴν ἐν αὐτῷ αἰσχρῶς ἀπορ- 

ρήξας. Οὗ γενομένου, ὁ βασιλεὺς ἐξοστρακίσαι 

τὸν ἅγιον παρῃτήσατο᾽ καὶ ἵππον δὲ αὐτοῦ θυμη- 

ρέστατον δεινῶς ἔχοντα ἐθεράπευσε, καὶ γυναικὸς 

εἴξας παρακλήσει δι᾽ ἐπιδόσεως ἐλαίου τοῦ ταύτης 

ἀνὸρὸς τὴν εὔνοίαν ὅ ἐπεσπάσατο" καὶ ἀκρίδος 

ἐπινεμομένης τὴν χώραν ἅπασαν, ἀγρότον τινὸς 

δυσωπηθεὶς παρακλήσεσιν, ὕδωρ εὐλογήσας καὶ 

ἐπιδοὺς αὐτῷ καὶ τὰς αὐτοῦ χώρας διαρραντίσαι ὃ 

ἐκ τοῦ ὕδατος προστάξας τῆς τούτων λύμης 

10 

15 

ἀβλαβεῖς * διετήρησεν. Ταῦτα καὶ ἕτερα ὁ ἀοίδιμος ἡ 

᾿Αφραάτης ἐπιτελέσας ὁσίως. τε βιώσας τῷ ἀγω- 

νοθέτῃ τὴν ψυχὴν ἐναπέθετο. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρῶν Σαρβήλου ἱερέως καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ 

Βεβαίας. 

5. Καὶ τοῦ ἁγίου  Βαρσιμαίου 3 ἐπισκόπου 

᾿Εδέσης ?. 

AYTQ A. 

Στυρακίου, Μηνᾶ, Κομόδου 8, Ἑρμοῦ, Maó- 

ρου, Εὐσεβίου, Ῥουστικοῦ, Μοναγρίου f, 

Ἀμανδίνου, Ὀλυμπίνου, Κύπρου, Θεοδώρου 

τριβούνου, Μαξίμου πρεσβυτέρου, ᾿Αρχελάου 

Sa. — 5 om. Sa. — * (καὶ τοὺς - ξέονται), Sa. in arg. manu 

vec. ; prima vero mam ita. : καὶ ἁλύσεις βαρείας κατὰ τοῦ τραχήλου δεξάμενοι τῇ εἱρκτῆ ἐναποτίθενται καὶ ἐξενεχθέν- 

τες ἐκεῖθεν αὖθις ξέονται. 

8.— τ Ἔδεσσαν S. Cf. Sept. δ᾽. — ? εἰς Sa. — ? ἔρχεται Sa. — * λόγοις σοφωτάτοις Sa, — ὃ ἐπ᾿ αὐτὴν add, Sa, — 

$ ἀρούρας ῥαντίσαι Sa. — " ταύτας add. Sa. 
5. — ! αὐτοὺς φωτίσαντος Sa. — ? Βαρσίμου S, Βαρσιμαίου Sa. Cf. Jan. 30, — 8 Ἐδέσσης Sa. 
1. — ! Φίληκος S, Sa. — ? Ἑλκουλίου Sa, — ὃ Sa, Κομωδοῦ S. — * Mvarpiov Sa. 

ἁτίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου. "Oc διάδοχος τῶν ἀποστόλων γενόμενος .. — Des. : οὗ 

δὴ χύώριν ἑορτὴν χαρμόσυνον fj ἐκκλησία πανητυρίζει. --- 9. 8. — B: 1. & --- Ἱππολύτου (lan. 307). — 

Ba: (— F. 9 (-- S.3(- 8). ἃ. — €: 1.4 — Ἱππολύτου πάπά Ῥώμης. — Ἰακώβου τοῦ 

ἡσυχαστοῦ. — Cb : 1, 4 : Σαρβήλου 1 ἱερέως καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Βεβαίας παθόντων ἐν 

Ἐδέσῃ ?. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Τραϊανοῦ βασιλέιυς. Ἦν δὲ ὁ ἅγιος Σάρβηλος τῆς δαιμονικῆς ἀπάτης καὶ 

τῶν ἀκαθάρτων θυσιῶν ἱερεύς. Καί ποτε ἑορτῆς ἀγομένης τοῖς δαίμοσιν, αὐτὸς κατὰ τὸ ἔθος ἐξ ἀρχῆς 

τῶν ἀθεμίτων παρὰ Βαρσιμαίου τοῦ ἐπισκόπου Ἐδέσης διαλεχθεὶς καὶ λοιδορηθεὶς ὡς πολλοῖς αἴτιος 

ἀπωλείας, κατενύγη τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι καὶ τοῖς λόγοις τοῦ ἐπισκόπου πεισθεὶς προσέρχεται τῇ τοῦ 

Χριστοῦ πίστει μετὰ τῆς ἰδίας ἀδελφῆς Βεβαίας, καὶ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου βαπτίζοντοι, “Ὅθεν εἰς ἐξέτα- 

σιν ὁ ἅτιος Σάρβηλος τῷ Λυσίᾳ καθίσταται" καὶ πρῶτον μὲν ῥαβδίξεται, εἶτα σπαθίζεται καὶ μετ᾽ ὀλίτον 

τὴν ὄψιν ξέεται καὶ ἐν διαφόροις τοῦ σώματος μέλεσι πυρὶ κατακαίεται, καὶ τέλος τὸν τοῦ μαρτυρίου 

στέφανον κομίζεται ὀργάνῳ τινὶ βληθεὶς καὶ ἀποθλιβείς, πριζόντων αὐτὸν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τῶν 

δημίων, εἶτα ἀποτεμνόντων τὴν κεφολήν. Συνετμήθη δὲ καὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ, τοῦτο τοῦ ἡγεμόνος 

προστάξαντος. --- (6: 1. 4. — Ἱππολύτου. --- Ἰακώβου. Cd : 1. 4. Ἱππολύτου. --- Ἰακώβου. — 

M : 1, 9, — Σιλουανοῦ ἐπισκόπου, Λουκᾶ διακόνου καὶ Μωκίου (Febr. 62). — 4,5. 8. — Mv:1.2,— 

Σιλβανοῦ xrÀ, — 4& 0. 3. — Mr : d. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. 2.3.-— 8b: 1.2.3. — H: 2. 8. 

Ῥώμης καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων ig! μαρτύρων}. --- ToO ἁτίου μάρτυρος TIeprirrou.— 3.— Da : 1.2 3.— 

Db : Ξενοφῶντος κτλ. (lan. 261). — 1. 2. 8. — ** : d. 2, — Θεοδούλης (Ian. 189). — 3.— Fa:1.2.— 

Θεοδούλης. --- 3. — B: 2,3. — Ba i1 (- Sj. 2 (— 8). 3 (— S. — 0:2.3. — Cb: 9, — €e:32.3. 

P:9. 1 (Ἱππολύτου ἐπισκόπου 

? Σαρβίλλου Ch, — ὃ Ἐδέσση Cb. 
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διακόνου, Κυριακοῦ ἐπισκόπου, ἑτέρου Μαξί- 

μου πρεσβυτέρου, καὶ Σαβίνου. Οὗτοι ὑπῆρχον 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Κλαυδίου, ἡγεμονεύοντος Βικα- 

ρίου τοῦ καὶ Οὐλπίου Ῥωμύλου. Καὶ ὁ μὲν Κεν- 

σουρῖνος πρῶτος ὑπῆρχε τῆς συγκλήτου βουλῆς, 

μάτιστρος τὴν ἀξίαν. Ὃς διαβληθεὶς καὶ ἐρωτηθεὶς 

καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας, ἐν εἱρκτῇ ἀποτίθεται. 

Θαυμάτων δὲ πολλῶν ἐκεῖσε γενομένων καὶ νεκροῦ 

ἀναστάντος, ἅπαντες οἱ ἐκεῖσε παρατυχόντες 

στρατιῶται τῷ Χριστῷ πιστεύουσιν" οἵ Kai? τὰς 

κεφαλὰς ἀφῃρέθησαν. ᾿Αχθεῖσα δὲ ἡ μακαρία 

Χρυσῆ ἀναρτᾶται τῆς ἄντυγος, βουνεύροις τὰς 

πλευρὰς ξαίΐνεται, εἰς τοὔδαφος ὑπτία ταθεῖσα 

ῥοπάλοις ! τύπτεται, λαμπάσι πυρὸς τὰς πλευρὰς 

κατακαίεται καὶ τῇ ? εἱρκτῇ ἐναπορρίπτεται" κἀκεῖ- 

θεν μεθ᾽ ἡμέρας ἐξενεχθεῖσα λίθοις τὰς σιαγόνας 

θλάττεται καὶ σφαίραις μολιβδίναις τὰ νῶτα κατα- 

θραύεται “ εἶτα λίθου ἐξαρτηθέντος τῷ ταύτης 

αὐχένι, ἐν τῷ τῆς θαλάττης βυθῷ ἀκοντίζεται καὶ 

πληροῖ τὸ μαρτύριον. Ὁ δὲ μακάριος Σαβῖνος 

σφαίραις βαρείαις κατὰ τοῦ αὐχένος τύπτεται, 

ξύλῳ ἀναρτᾶται, βουνεύροις αἰκίζεται, λαμπάσι 

πυρὸς τὰ σπλάγχνα ὑποκαίεται: καρτερῶν ὅ δὲ 

ταῖς βασάνοις καὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστῶν τὸ πνεῦμα 

ἀπέδοτο. Ταῦτα μαθὼν ὁ μέτας Ἱππόλυτος καὶ 

πρὸς τὸν ἡγεμόνα παραγενόμενος καὶ παρρησίια- 

σάμενος, ῥαπίσματα κατὰ κόρρης δέχεται, Καὶ 

ἄλλαις δὲ πλείσταις καὶ ποικίλαις βασάνοις προσο- 

μιλήσας, τελευταῖον χεῖρας καὶ πόδας συνδεθεὶς 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Κύρου καὶ 

Ἰωάννου καὶ τριῶν γυναικῶν Θεοδότης, Θεοκ- 

τίστης, Εὐδοξίας καὶ τῆς τούτων μητρὸς Αθα- 

νασίας. Οὗτοι ῖ ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ 

— 5 om. Sa, --- ὃ ἐγκαρτεριῶν Sa, — 7 θαλάττης Sa. 

τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης 7 κατακοντίζεται. Koi 

οὕτως τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τῷ Θεῷ παρέθετο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος 

Βαρσιμαίου ἐπισκόπου Ἐδέσης τοῦ φωτίσαν- 

rog Σάρβηλον καὶ Βεβαίαν ?, Οὗτος ?, ὡς «προγέ- 

γραπται “», ψυχικῆς σωτηρίας τῷ Σαρβήλῳ παραί- 

τιος γεγονώς, διεβλήθη πρὸς τὸν ἡγεμόνα Λυσίαν" 

καὶ ὁμολογήσας τὸν Χριστὸν ἐτύφθη σφοδρῶς. Εἶτα 

γραμμάτων βασιλικῶν καταφοιτησάντων παυθῆναι 

τὸν διωγμὸν διαγορευόντων, ἀφείθη τῆς φρουρᾶς 

καὶ ἐν τῇ ἰδίᾳ γενόμενος ἐκκλησίᾳ καὶ τῷ Θεῷ 

εὐαρεστήσας, ἐν εἰρήνῃ πρὸς αὐτὸν ἐξεδήμησεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Θεοφίλου τοῦ νέου. Οὗτος τέγονεν ἐπὶ Κων- 

σταντίνου καὶ Εἰρήνης τῶν ὀρθοδόξων βασιλέων, 

ἐν αὐτῇ τῇ μεταλοπόλει καὶ φὺς καὶ τραφείς. Καὶ 

αὐξηθεὶς καὶ ἐπὶ τὰς μεγίστας ἀρχὰς προελθών, 

εἶτα τοῦ κατὰ τῶν ᾿Αγαρηνῶν στόλου στρατηγὸς 

αἱρεθεὶς καὶ χερσὶ καὶ μηχανήμασι πολλοὺς αὐτῶν 

κατατωνισάμενος, ἐπεὶ οἱ βαρβαρικαὶ νῆες ὑπερεῖ- 

xov πλήθει πυλλῷ, κυκλωθεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν Guve- 

λήφθη. Καὶ πολλὰ προτραπεὶς τὴν πίστιν μετα- 

βάλλεσθαι 2, μήτε ταῖς κολακείαις εἴξας μήτε ταῖς 

ἀπειλαῖς οἷς ἑώρα τῶν σὺν αὐτῷ ἀποτμηθέντων 

πολλούς, τότε μὲν ἀπαχθεὶς εἰς τὴν βάρβαρον ὃ 

εἱρκτῇ παρεφόθη. Τεσσάρων δὲ χρόνων διελθόν- 

θων, ἐν oig καθεῖρκτο, θυσίας αὐτοῖς ^ πότε 

μυσαρᾶς τελουμένης ?, κοινωνῆσαι μὴ | πεισθείς, 

ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν. 

AYTQ ΛΑ΄. 

βασιλέως, ὁ μὲν Κῦρος ἐκ rfjg? ᾿Αλεξανδρέων 

πόλεως, ὁ δὲ Ἰωάννης ἐξ Ἐδέσης ?. Διὰ ὁ τὸν 

ἐπικρατοῦντα οὖν ὃ διωγμὸν καὶ τοὺς χριστιανοὺς 

ἐκπορθοῦντα τὸν πρὸς ᾿Αραβίαν " θαλάσσης " 

2. — 1 Ἐδέσσης Sa. — ὃ (τοῦ - Βεβαίαν) om. Sa, — 3 ὁ μακάριος add. Sa. — * Sa, om. S. 
8. — τ προκριθεὶς Sa. — 5 μεταβαλέσθαι xai Sa, — ὃ βαρβάρων χώραν Sa. — ὁ Sa, αὐτῆς S. — * ἐπιτελουμένης Sa. 

1. — ! οἱ ἅγιοι add. 88. — ? τῶν adi. Sa, — 9 Ἐδέσσης S, Sa. Cf. Sept. δ΄. — ὁ δὲ add. Sa. — ^ oim. Sa. — ὃ Ἀραβείαν. 

S, Sa. — * θάλασσαν Sa. 
7 

σα: 9. 8: Θεοφίλου τοῦ νέου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης τῶν ὀρθοδόξων βασι- 

λέων ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως, εἷς τῆς συγκλήτου. Στρατηγὸς δὲ ἀποσταλεὶς ὑπὸ τῶν βασιλέων ἐν 

τῷ θέματι τῶν Κιβυρραιωτῶν, ἔλαχε τῷ πλόψ ἀνελθεῖν τὸ τῶν Σαρακηνῶν ἔθνος πρὸς πόλεμον. Ἔχων 

δὲ συμμαχίαν καὶ ἑτέρους τρεῖς στρατηγοὺς λόγον δεδιυκότας αὐτῷ συναποθανεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, πῤῶτον 

ἐξελθὼν καὶ διακόψας αὐτοὺς ἀπήρξατο τῆς μάχης. Οὗτινος τὴν ἀνδρείαν ἰδόντες οἱ στρατηγοὶ καὶ 

φθονήσαντες, ἐάσαντες αὐτὸν ἔφυγον. Μαχησάμενος οὖν ἐπὶ πολύ, εἶτα "μόνος ὑπολειφθεὶς καὶ 

κατασχεθεὶς ἐν τῷ μέσῳ μετὰ τοῦ ὑπ᾽ αὐτὸν λαοῦ τοῦ ὄντος ἐν τῷ δρόμωνι, ἐκρατήθη καὶ κατη- 

ναγκάσθη εἰς τὴν ἄθεον πίστιν αὐτῶν μετατραπῆναι. Ὃ δὲ ἐνέπτυσεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτῶν καὶ 

ἐχλεύασε τὴν ἄθεόν πίστιν αὐτῶν᾽ εἶτα ἐβλήθη ἐν τῇ φυλακῆ. Χρόνου δὲ τετραετοῦς παρελθόντος, ἐν 

καιρῷ τῆς μιαρᾶς θυσίας αὐτῶν ἐξαγαγόντες οἱ Ἄραβες, προέτρεπον συνεορτάσαι αὐτοῖς. Ὃ δὲ βδελυ- 

ξάμενος αὐτοὺς καὶ μιαροὺς ἀποκαλέσας καὶ τὸν Χριστὸν ἀνακηρύξας Θεὸν ἀληθινὸν καὶ δημιουργὸν 

τοῦ παντός, τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη᾽ καὶ: ἐτάφη παρὰ τῶν ἐκεῖσε χριστιανῶν évr(uug. — M : 1.9. — 

Ζήνωνος (Febr. 108). — Μνήμη τῆς παναγίας Θεοτόκου πέραν ἐν Γεωρτίᾳ, --- Mv: Μνήμη τῶν ἐν 

ἁτίοις πατέρων ἡμῶν καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων Βασιλείου τοῦ μετάλου, Γρηγορίου τοῦ θεολόγου 

καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, — 1. 2. 3. — Mr : Βασιλείου, Γρητορίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό- 

μου. — 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.9.3. — Sb: 1.2.3. — H: 1. 2 (.. Διοδώρου, Σαραπίωνος, 

Tionig). — 3. — P : 1. 2 (.. Διοδώρου, Σαραπίωνος, Tlammíac). — 3. — Da: 1. 2 (.. Διοδώρου ...). --- 

8. (.: Τρυφώνης). — Db:1.2.3. — F:1.2.3. — Βὰ : 1. 2 (.. Διοδώρου, Σαραπίωνος xoi TTara- 

Β:1. 2. ὃ. Ba:1(« 5). 2(— 8). 3 (— S). — 6:1. 2 (.. Νικηφόρου, Κλαυδιο- 

SYNAXAHIUM, 25 

πίου ..,). — 3. 

lan. 30. 

f. 147». 

law. 81. 

law. 30. 

lax. 31. 
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τόπον καταλαβὼν koi τὸ μοναχικὸν μεταμφιασά- 

μενος σχῆμα, ἐν αὐτῷ κατοικεῖ *. Ὃ bE? Ἰωάννης 

ἐν τοῖς 10 Ἱεροσολύμοις τενόμενος καὶ περὶ τῶν 

θαυματουργιῶν τῶν παρὰ τοῦ ἁγίου Κύρου ἀκού- 

σας --- καὶ γὰρ ἦν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλα- 

κίαν ἐξιώμενος --- παρατίνεται εἰς Ἀλεξάνδρειαν. 

Κἀκεῖθεν κατὰ φήμην ἔνθα διέτριβεν ἀπελθὼν 

συνῆν μετ᾽ αὐτοῦ. Συλληφθείσης δὲ γυναικός τινος 

οὕτω καλουμένης ᾿Αθανασίας μετὰ τῶν τριῶν 

αὐτῆς θυγατέρων ὑπὲρ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ 

μελλουσῶν παρίστασθαι τῷ δικάζοντι, δείσαντες 

οἱ ἅγιοι, μή τι πάθωσιν οἷα πάσχειν γυναῖκας εἰκὸς 

καὶ τοῦ ἀγῶνος τὸ μέγεθος καταπτήξωσιν, παρα- 

γενόμενοι ἐθαρσοποίουν αὐτὰς καὶ πρὸς τοὺς 

ἄθλους ἐπήλειφον.. Συγκατασχεθέντες οὖν καὶ 

αὐτοὶ καὶ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν Θεὸν 

ὄντα 11 ἀληθινὸν ὁμολογήσαντες 12 καὶ αἰκισμοῖς 

ὑποβληθέντες πολλοῖς, ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀπετμή- 

θησαν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυ- 

ρείῳ αὐτῶν τῷ ὄντι ἐν τοῖς Σφωρακίου 13, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων ἑπτὰ 

μαρτύρων Οὐϊκτωρίνου, Οὐΐκτορος", Νικη- 

φόρου, Κλαυδίου, Διοδώρου 5, Σαραπίωνος 

«xoi?» Παπίου παθόντων ἐν Κορίνθῳ ὁ. Οὗτοι 

ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 

ὁμολογίαν συλληφθέντες καὶ ἀχθέντες ̂  Τερτίῳ ὃ 

τῷ ἀνθυπάτῳ ἐν Κορίνθῳ ὃ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἑλλά- 

bog" διέποντι ὃ --- ὥρμηντο γὰρ ἐκ Κορίνθου οἱ 

ἅτιοι — μετὰ πλείστας * αἰκίας καὶ ἀνυποίστους 

διαφόρους ἐδέξαντο τελευτάς. Οὐϊκτωρῖνος γὰρ 

xoi Οὐϊκτωρ καὶ Νικηφόρος ἐν ὅλμῳ βληθέντες καὶ 

τὰ μέλη θλασθέντες ἀπέδωκαν τὰς ψυχάς. Ὁ δὲ 

Κλαύδιος τμηθεὶς χεῖρας καὶ πόδας τοῦ βίου 

μετέστη καὶ ὁ Διόδωρος τὸ διὰ πυρὸς ἐδέξατο 

τέλος, Σαραπίων δὲ τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. Ὁ δὲ 

Tiomíog καταποντισθεὶς διήνυσε τὸ μαρτύριον. 

8. 1 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Τρυφαίνης. Αὕτη ἦν ἐκ πόλεως Κυζίκου τῆς ἐν 

τῷ Ἑλλησπόντῳ 1 κειμένης, θυγάτηρ Ἀναστασίου 

τινὸς συγκλητικοῦ καὶ μητρὸς Σωκρατίας τινὸς 

χριστιανῆς. Κατέστη δὲ εἰς τὸ μαρτύριον, οὐχ ὑφ᾽ 

ἑτέρων ἀχθεῖσα, ἀλλ᾽ αὐτὴ ἑαυτὴν προσενεγκοῦσα, 

Δημοτελοῦς γὰρ ἑορτῆς ἀγομένης τῷ Διονύσῳ 2 

μέσον ἑαυτὴν καταστήσασα, διεχλεύαζε rà αἰσχρὰ 

καὶ διέσυρεν, οἷς τὸν θεὸν ὃ οἱ ἄφρονες τιμᾶν 

ᾧοντο, καὶ ἀποστῆναι τῶν ματαίων ἐδίδασκε καὶ 

ἐπιστροφὴν αὐτοῖς ἐκ Θεοῦ πεμφθῆναι ἐπηύ- 

χετο. Ὅθεν προστάξαντος Καισαρείου * ἡγεμόνος, 

καμίνῳ πυρὸς ἐμβάλλεται. Ῥυσθεῖσα δὲ mopa- 

δόξως ἐκεῖθεν, ἐπὶ μετεώρου κρεμᾶται καὶ ἄνωθεν 

κάτω ῥιφεῖσα τοῖς ὑποκειμένοις ἥλοις ἐμπείρεται. 

Εἶτα θηρίοις εἰς βορὰν προβάλλεται * καὶ ὅσα μὲν 

τῶν ὠμοβόρων καὶ ἀνθρώπους εἰδότων κατεσθίειν 

θηρίων, ταύτης οὐχ ἥψαντο. Εἷς δέ τις ταῦρος 

μέτιστος σφόδρα καὶ ἄγριος ἄτακτόν τι σκιρτήσας 

καὶ τῇ μάρτυρι ἐναλλόμενος, διέσχισε ταύτην διαρ- 

ρήξας ἔνθα προσέβαλλε *. Λέγεται δὲ ἐν ᾧ τόπῳ 

τὸ αἷμα αὐτῆς ἐρρύη -προελθεῖν πηγὴν ὕδατος 

διειδοῦς ": ἐξ ἧς αἱ μετὰ τὸ τεκεῖν γυναῖκες ἀπο- 

ροῦσαι γάλακτος ἀρυόμεναι καὶ μεταλαμβάνουσαι, 

εὐθὺς τοῖς νεογνοῖς τὸ γάλα προχέουσι. Καὶ οὐ 

μόνον γυναιξὶ τοῦτο τὸ δῶρον fj μάρτυς χαρίζεται, 

ἀλλὰ καὶ ὅσα τῶν ἀλόγων τῆς θηλείας φύσεως 

μετέχουσι καὶ γάλακτος ὑστεροῦνται; ἐκ τούτου 

τοῦ ὕδατος ποτιζόμενα γάλα αὐτάρκως καὶ αὐτὰ 

τοῖς νεογνοῖς προχέουσι. 

— 8 τὴν κατοίκησιν ἐποιεῖτο Sa. — ? ἅτιος add. Sa, — 19 om. S3, — xai add. Sa, — 12 ὁμολογοῦντες Sa. — 15 Σπα- 

paxíou S, Φωρακίου Sa. Cf. Sept. 231. 

2. — ! Οὐικτουρίνου, Obikrupoc S. — ? Θεοδώρου S, sed infra Διόδωρος. — 3 om. S. — “παθόντων ἐν Κορίνθῳ om. 

Sa. — ^ ἐν Κορίνθῳ add. Sa. — 9 Τερεντίωῳ Sa, — Ἶ τῆς Ἑλλάδος ἀρχὴν Sa. — 9 παρεδόθησαν add. Sa, — ὃ δὲ add. Sa. 

8. — 1 Ἐλισπόντω Sa. — ? Διονυσίω Sa. — ὃ τὸ θεῖον Sa. — * Καισαρίου τοῦ Sa. — 5 ῥυφεῖσαν 8, — ὃ προσέβαλε 

Sa, — Τ᾿ διοδοῦς Sa. 

δώρου ..). --- 3. — Cb : 1.2. 3. — Ce : 1. 3, mutil. — Cà: 1.2: Οὐϊκτωρίνου !, Odixcopoc, Nuxn- 

φόρου, KAavbrobdrpou, Zapaníuvoc «xdi 2» ΠΤαπία παθόντων ἐν Κορίνθῳ. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ 
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Δεκίου τοῦ βασιλέως, ἐκ πόλεως Κορίνθου, ὑπατεύοντος Τερτίου 8, Ὥτινι προσαχθέντες καὶ ἐρωτη- ΄ 

θέντες καὶ ὁμολοτήσανϊες τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, διαφόροις βασάνοις αἰκισμῶν καὶ τιμωριῶν 

ὑπέμειναν ἀλγηδόνας. Οὐϊκτωρῖνος τὰρ τυφθεὶς καὶ τὸν δεξιὸν ὀρυχθεὶς ὀφθαλμὸν καὶ χεῖρας καὶ πόδας 

ἀκρωτηριασθεὶς καὶ εἰς ὄλμον ὁ ἐμβληθεὶς καὶ τὰ μέλη κατακλασθεὶς ἐτελειώθη. Νικηφόρος δὲ 

τουμβισθεὶς καὶ τῷ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ τῶν πλευρῶν βλύζοντι αἵματι φοινιχθεὶς καὶ ἐκ τριχῶν 

κρεμασθεὶς καὶ τοὺς δακτύλους συντριβείς, βουληθέντων τῶν δημίων ποτίσαι αὐτὸν οἶνον εἰδωλό- 

θυτον, δραμὼν «εἰσῆλθε καὶ αὐτὸς εἰς τὸν ὅλμον ὁ καὶ τριβεὶς ἀπέδωκε τὴν ψυχήν. Ὁ δὲ Κλαυδιανὸς 

κρεμασθεὶς καὶ τὰς σιαγόνας θλασθεὶς xoi τμηθεὶς χεῖρας καὶ πόδας, ἀπέστη τοῦ βίου. Ὁ δὲ Διόδωρος 

καταξανθεὶς τὸ σῶμα xoi ὀβελίσκοις ὅ κατατμηθεὶς πυρὶ τελειοῦται. Σαραπίων bé κατὰ κεφαλῆς 

κρεμασθεὶς βάκλοις συντρίβεται’ εἶτα κρεμάμενος τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. Παπίας δὲ μετὰ τὸ αἰκισθῆναι 

τὰς χεῖρας κοπεὶς καὶ ἥλοις λεπτοῖς καθηλωθεὶς καὶ λίθῳ προσδεθεὶς βυθῷ καταποντίζεται. --- 8. -- 

M:L2.3. — Mv:129.3, — Mr :1. 

1 Οὐικτορίνου Cd. — * our. Cid. — ? Τερτίνου Cd. — ὁ κόλμον Cd. — 5 βελίσκοις Cd. 
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MHN ΦΕΒ 

ἡμέρας ἔχει κη΄ κατὰ δὲ 

POYAPIOZ 

τέσσαρας χρόνους κθ΄" 

& ἡμέρα ἔχει ὥρας 1o καὶ fj νὺξ ὥρας iy^ 

ΕΙΣ THN 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τρύφωνος. 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ Σαμψάδου κώμης τῆς Φρυγῶν 

ἐπαρχίας, ἐπὶ τῆς βασιλείας Γορδιανοῦ, ἐν τῷ 

διακοσιοστῷ πέμπτῳ ἔτει ἀπὸ τῆς Αὐγούστου 

βασιλείας - ἔτι δὲ κομιδῇ 8 νέος ὁ ὧν καὶ τῇ fju- 

κίᾳ κατάλληλον ἐπιτήδευμα μετιὼν — χήνας γὰρ 

ἔβοσκεν, dic φασιν, --- Πνεύματος ἐπλήσθη ἁγίου 

καὶ ἦν πᾶσαν νόσον ἰώμενος καὶ δαίμονας ἐξελαύ-- 

νῶν. Ἐθεράπευσε δὲ καὶ τὴν τοῦ Γορδιανοῦ βασι- 

λέως θυγατέρανϑ ὑπὸ δαίμονος κρατουμένην ἔνθα 

λέγεται ὑποδεῖξαι τὸν δαίμονα τοῖς παροῦσιν ὡσεὶ 

κύνα | μέλανα, τὰς πονηρὰς ὁ πράξεις διαγγέλ- 

Aovra ἑαυτοῦ ?, καὶ πολλοὺς ἐπὶ τῷ θαύματι πρὸς 

τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν μεταγατεῖν, Ἐπὶ δὲ τοῦ 

βασιλέως Δεκίου, ὃς Φίλιππον διεδέξατο τὸν κρα- 

τήσαντα μετὰ Γορδιανόν, διεβλήθη ᾿Ακυλίνῳ τῷ 

ἐπάρχῳ τῆς ᾿Ανατολῆς, ὅτι μὴ λατρεύει, φησί, 

τοῖς δαίμοσιν. Ἀχθεὶς δὲ πρὸς αὐτὸν ἐν Νικαίᾳ καὶ 

ὁμολογήσας τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα, πρῶτον σπα- 

θίζεται, εἶτα ἵπποις δεσμεύεται καὶ ἐλαύνεται 

χειμῶνος ὥρᾳ κατὰ δυσβάτων καὶ δυσπροσόδων * 

χωρίων. Καὶ μετὰ τοῦτο ὅ τυμνὸς ἐπάνω σιδηριῦν 

ἥλων σύρεται- ἔτι δὲ μαστιχθεὶς καὶ λαμπάσι 

πυρὸς τὰς πλευρὰς ἐκκαείς, τὴν διὰ ξίφους ἀπό- 

φασιν δέχεται" ἣν προφθάσας τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 

παρέθετο. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρ- 

τυρείῳ αὐτοῦ τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ σεπτοῦ ἀποστο- 

λείου τοῦ ἁτίου καὶ πανευφήμου. ἀποστόλου 

Ἰωάννου τοῦ .θεολόγου, πλησίον τῆς ἁγιωτάτης " 

μετάλης ἐκκλησίας. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ΤΤέτρ ου τοῦ Γαλάτου. Οὗτος παρὰ Γαλάταις 

τοῖς ! πρὸς τῇ Ἀγκύρᾳ τραφείς, ἐν ἑπτὰ μὲν ἔτεσι 

τοῖς τονεῦσι συνῆν᾽ ἔπειτα δὲ ἱστορίας ἕνεκα τὰ 

Ἱεροσόλυμα καταλαμβάνει, ἐκεῖθεν eig? Ἀντιόχειαν 

"Fit. — ! (kará - χρόνους! oim. Sa, 

- 1. — ! κόμης Kauydbou Sa. — ? ἐνενηκοστῶ Sa. — 5 om. 
τ δυσπροόδων S, Sa. — " τούτων S, * τοῦ Θεοῦ add. 

9. — ! τῆς S, τοῦ Sa, — 5 τὴν add. 5 ἢ Θεοδωρίτου S. 

ΠΡΏΤΗΝ. 

παραγίνεται. Καὶ τάφον εὑρὼν ἐν αὐτῷ εἰσέδυ, 

ὑπερῶον ἔχοντα“ καὶ δρύφακτον προβεβλημένος, 

br οὗ τοὺς ἀνιόντας ἐδέχετο, δι᾿ ἡμερῶν δύο 

ἄρτου βραχέος καὶ ὕδατος μετρίου ἀπογευόμενος. 

Ἰάσατο δὲ πρῶτον διὰ προσευχῆς τινα, ὃν καὶ 

σύνοικον ἐποιήσατο. ᾿Αλλὰ καὶ τὴν μητέρα τοῦ 

μακαρίου Θεοδωρήτου 8, ἐπισκόπου Κύρου, εὖλα- 

βεστάτην οὖσαν καὶ θεάρεστον. ὀφθαλμιῶσαν 

ἰάσατο, καὶ ὀψοποιόν τινα ὑπὸ δαίμονος ὀχλού- 

μένον ἐθεράπευσε. Καὶ ἕτερον ὁ ἄγροικον ToO 

αὐτοῦ ὃ ἠλευθέρωσε πάθους Ὁ, καὶ τὸν στρατηγὸν 

τῆς πόλεως παρθένον τινὰ βιάσασθαι βουλόμε- 

vov τῆς ἐγχειρήσεως διεκώλυσε, πηρώσας τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. Καὶ τὴν προρρηθεῖσαν μητέρα 

Θεοδωρήτου δυστοκοῦσαν καὶ κινδυνεύουσαν τοῦ 

θανάτου ἐλυτρώσατο. ᾿Επὶ ἐνενήκοντα οὖν καὶ δύο 

χρόνους θεαρέστως βιώσας, ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχὴν 

χερσὶ Θεοῦ παρέθετο, τὰ τῶν πόνων ἔπαθλα 

κομισάμενος. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Βενδι- 

νιανοῦ !, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου, Οὗτος 

μαθητὴς τνήσιος γεζονὼς τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Αὐξεντίου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει ἡσυχάσαντος τῷ διακει- 

μένῳ μὲν ὁ πλησίον Χαλκηδόνος, ὀνομαζομένῳ δὲ 

τῆς 'O£eiuc, μετὰ i τὴν τοῦ διδασκάλου. πρὸς 

Κύριον ἐκδημίαν eig ῥατάδα 3 πέτραν ὑποδὺς ἐν 

. αὐτῇ  ᾧκοδόμησεν οἰκίσκον σμικρότατον᾽ καὶ ἐν 

αὐτῷ ἐπὶ bÓo? καὶ τεσσαράκοντα χρόνοις ἀσκήσας 

καὶ πᾶσαν ἀρετὴν εἰς ἄκρον κατορθώσας, ἐν τῷ 

μέλλειν πρὸς Κύριον ἐκδημεῖν προγνοὺς τὸν ἕαυ- 

τοῦ θάνατον καὶ διητησάμενος τὸν βίον τοῦ ἀγίου 

Αὐξεντίου τῷ μέλλοντι αὐτὸν δ συγγράψασθαι 

συττραφεῖ, τὸ τόνυ προσερείσας τῇ τῇ, τὴν ψυχὴν 

παρέθετο τῷ Θεῷ. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

Sa. — ! νήπιος Sa. — ? θυγατέρα Sa. — 9 αὐτοῦ add. Sa. — 
Sa. t 
— * ὀχλούμενον ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πάθους add. Sa, —* om. Sa 

8. — ! Βενδιανοῦ Sa, dicitur Βενδημιανὸς in. Aet. S. Stephani iun.; Analecla graeca, p. 417. — 3 δὲ S. — 8 padob 
S2. — ὁ ταύτη Sa. — δυσὶ Sa, — 9 αὐτῷ S. 

SYNAXARIA SELECTA, Sa :1, 2.3 (egitur ad. caleem libri; hie vero scriptum est ζήτει εἰς τὸ 

τέλος 10v βίον τοῦ ἁτίου Βενδιανοῦ). --- 4. 5. — Ἑ : 1. 3 (Βενδεμιανοῦ), --- P : 1.3. — Da : 1.9. — 
Db: 1.2, — F : 1. 2. 3 (BevbeuiavoO). — Koi τὰ ἐζκαίνια τοῦ Σωτῆρος ἐν ᾿Αρμουλαδῇ, — Fa:1. 

B:1.3. — Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Σωτῆρος ἐν ᾿Αρμολαδῇ. 5). 8. -- Βα : 1, 8. 
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ἡμῶν xoi ὁμολογητοῦ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου 

Θεσσαλονίκης, ὁρμωμένου τῆς Ἀθηνῶν πόλεως. 

MHNI Τῷ 

4. Ἡ ἀπαντὴ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σαράκοντα ἡμερῶν διελ- 

θουσῶν μετὰ τὴν σωτήριον τοῦ δεσπότου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐνανθρώπησιν καὶ τὴν ἐκ. τῆς 

ἁγίας ἀειπαῤθένου κόρης ἄνευ ἀνδρὸς γέννησιν. 

Κατὰ ταύτην δὴ τὴν σεβασμιωτάότην ἡμέραν προσ- 

ἤχθη τῷ ἱερῷ ὁ κύριός ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς 

παρά τε τῆς πανάτνου μητρὸς καὶ Ἰωσὴφ τοῦ 

δικαίου κατὰ τὴν συνήθειαν τοῦ σκιώδους καὶ 

νομίμου ? γράμματος. "Ore καὶ ὁ γηραιὸς Συμεὼν 

καὶ πρεσβύτης, ὃς ἦν ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

κεχρηματισμένος μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ ὅ τὸν 

χριστὸν Κυρίου *, δεξάμενος αὐτὸν εἰς τὰς ἰδίας 

ἀγκάλας καὶ τῷ. Θεῷ εὐχαριστήσας καὶ ἀνθομολο- 

γησάμενος" « Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, ἔξε- 

»" βόησε, δέσποτα.» Ὃς καὶ μετὰ περιχαρείας τοῦ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Συμεὼν τοῦ 

δεξαμένου | ἀγκάλαις τὸν Κύριον xoi Ἄννης τῆς 

προφήτιδος σήμερον γίνεται, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν 

σύναξις ἐν τῷ * ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου * Ἰακώβου 

τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, τῷ ὄντι ἐν τῷ σεβασμίῳ 

4. — ! τῶν add. Sa. 
5. — ! udptupos add. Sa. 

5. Koi ἄθλησις τῆς ἁγίας καὶ xoMuvíkou! 

Ἁγνῆς τῆς Ῥωμαίας. 

ΑὙΤΩ Β΄. 

τῇδε βίου μετέστη, τῶν ἐπιγείων ἀντολλαξάμενος 

τὰ οὐράνια. Ἡ δὲ τοιαύτη σύναξις “τελεῖται ἐν τῷ 

σεβασμίῳ οἴκῳ τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῷ ὄντι ἐν 

Βλαχέρναις. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

ἸΤερπετούας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ Σατύρου, 

Ῥευκάτου 1, Σατορνίλου, Σεκούνδου καὶ 

Φηλικιτάτης ". Αὕτη ἦν ἐκ πόλεως Θουβριτα- 

γῶν 3 τῆς ᾿Αφρικῆς᾽ συνελήφθη ὁ δὲ ὑπὸ τῶν΄ 

ἀπίστων καὶ ἤχθη τῷ χιλιάρχῳ μετὰ τῶν εἰρημέ- 

γῶν νεανίσκων κατηχουμένων, Etye δὲ καὶ βρέφος 

ὑπομάζιον καὶ ἀδελφὸν ὀνόματι Δεινοκράτην. Τῇ 

οὖν ἁτίᾳ ἸΤερπετούᾳ ἅμα τῇ Φηλικιτάτῃ 5 ἀφίεται 

δάμαλις ἀγρία. Εἶτα μετὰ τῶν λοιπῶν ἁγίων ὑπὸ ᾿ 

τοῦ ὄχλου μαχαίραις ἀναιροῦνται *. 

AYTO Γ΄. 

ναῷ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Χαλκοπρα- 

τείων “. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρὼν ᾿Αδριανοῦ καὶ Εὐβούλου. Οὗτοι τὸ γένος 

εἷλκον ἀπὸ τῆς Βανέας 1" πόθῳ δὲ τῷ πρὸς τοὺς 

1. — ! τεσσαράκοντα Sa, — ? νομικοῦ Sa, --- ὅ ἕως ἂν εἴδει Sa. — ὁ καὶ αὑτὸς add. Sa. 

2. — 18$, Βα, al. Ῥεουκάτου, latine Revocatus, — ? Φιληκειτάτης S, Φιληκιτάτης Sa. — ? S, Sa, legendum Θουβουρ- 

βιτανῶν. — * συνελλήφθη S. — ὃ Φιλικιτάτη S, Φιληκιτάτη Sa. — δ ἀναιρεῖταί Sa. 

1. — ! σήμερον viverat om. Sa. — ὃ σεπτῶ add. Sa. — ὃ ἀποστόλου add. Sa, —.* πλησίον τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης 

ἐκκλησίας add. Sa. 

2. — ! Βλανίας Sa. 

. τῆς ᾿Αφρικῆς, ἐν Βλαχέρναις. --- Da : 1. 2. 

γλῶτταν ἐκτμηθεὶς T. — Περπετούας κτλ. (Febr. 35). — Mv : 1. 2.3. 4. — Τιμόθεος, — Θείων. --- 

Καρίων. --- ΤΙερπετούας . — Mb : 1. 2. 3. — Τιμοθέου, Θείωνος. — Καρίωνος. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.9. — H : 1. 9, — P: 1. 9: Περπετούας ... ἐκ πόλεως Θουβριτανῶν 

Db:1.2. ZF:1.2. — Fa:1.2. —B:1.2. — Ba: 

1 (2 8). (— S). — Bd: 1. 2, — Βλασίου τοῦ βουκόλου (Febr. 35). — G: 1, — €:1.2. — Qb:1.2: 

Tiepmevoóag xoi τῶν σὺν αὐτῇ μαρτύρων Σατύρου, Ῥευκάτου, Σατορνίλου καὶ Φηλικιτάτης ̓. 

Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Θουβριτανῶν *. τῆς ᾿Αφρικῆς. Κρατηθεῖσα δὲ παρὰ τῶν ἑλλήνων, προσήχθη 

τῷ χιλιάρχῳ μετὰ νεανίσκων κατηχουμένων Σατύρου, "Peuxürou, Σατορνίλου ?, Σεκούνδου xoi Φηλικι- 

τάτης.. Τῇ δὲ ἁγίᾳ TTeprreroóq. ἦν βρέφος ὑπομάζιον καὶ ἀδελφὸς ὀνόματι Δεινοκράτης *. Τιμωροῦνται 

οὖν τιμωρίαις ἀφορήτοις παρὰ τοῦ χιλιάρχου, εἶτα ἐμβάλλονται εἰς φυλακήν. Καὶ ὁρᾷ ἡ ἁγία Περπετούα 

κλίμακα χαλκῆν φθάνουσαν ἀπὸ τῆς εἰς οὐρανόν, ἥτις &E ἑκατέρων τῶν μερῶν εἶχεν ἐμπεπηγμένα πᾶν - 

εἶδος κολαστηρίων, ξιφῶν, δοράτων, μαχαιρῶν, ὀβελίσκων, καὶ δράκοντα ὑπὸ τὴν κλίμακα κωλύοντα 

τοὺς ἀναβαίνοντας. Εἶδε δὲ Σάτυρον ἀναβάντα καὶ στραφέντα καὶ λέγοντα πρὸς αὐτήν: «ἸΠερπετούα 

» νύμφη, περιμένω Ge. » Ἦν δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς Δεινοκράτης * ἐν ἑτέρᾳ φυλακῆ" καὶ ὁρᾷ περὶ αὑτοῦ 

ὅτι παρίστατό φιάλη: ὕδατος καὶ ἀρυόμενος ἔπινεν ἐξ αὐτοῦ" καὶ ἔγνω ὅτι μετέστη ἀπὸ κολάσεως εἰς 

ἀνάπαυσιν. Εἶτα παραστᾶσα μετὰ τῶν ἁγίων τῷ χιλιάρχῳ, αὐτὴ μὲν μετὰ Φηλικιτάτης ὑπὸ δαμάλεων 

ἀγρίων ἐκερατίσθη, εἶτα ὑπὸ τῶν “δημίων ἐσφάγη μετὰ τῶν λοιπῶν ἁγίων". καὶ οὕτω παρέδωκαν 

τὰ πνεύματα ἑαυτῶν ἐν Κυρίῳ. --- Ce : initio mutil. 2. — Cd :1.2.— R:1.— Κὶ : 1.2. — M: 1. — 

Mv : 1. — ᾿Αγαθοδώρου. — Mb : 1. 9, — Τῶν ἁγίων μαρτύρων. TTaokou καὶ Σίμωνος. — ToO ὁσίου 

Κλαυδίου. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa :1.2.3. — H : 1 (.. τῷ ὄντι ἐν τῷ σεβασμίῳ ναῷ τῆς ὑπεραγίας 

Θεοτόκου πλησίον τῆς ἁτιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας). --- P : 1.2: ᾿Αδριανοῦ τοῦ ἐν Καισαρείᾳ. — 

Da:1.2.3.— Db:1.2.2. — F:1.2.3. — Fa:1.2.8. —8:1.2. — Βα: 1. 3 (Ξ- 5). 8 (— S). 

Bd: 1.2. — G : 1. 8 (τοῦ ἁγίου μάρτυρος βουκόλου). --- € : 1. 2 (Ἀδριανοῦ). --- Cb : 1 : Συμεὼν τοῦ 

δεξαμένου τὸν Κύριον ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτοῦ καὶ Ἄννης τῆς προφήτιδος. Οὗτος ἦν δίκαιος, εὐλαβής, 

1 Φιλικητάτης Cb, — ? Θουβριτάνων Cb, οὐ. supra ad S, — * Σατουρνίλου Cb. — ὁ “Δημοκράτης Cb. 
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ὁμολογητὰς τοῦ Χριστοῦ ἑλκόμενοι eic? Καισά- 

ρειαν ἀφίκοντο. Φωραθέντες δὲ διὰ τὸ τῆς παρ- 

ρησίας καθαρὸν χριστιανοὶ 8 εἶναι, προσάγόνται 

Φιρμιλιανῷ τῷ ἄρχοντι, καὶ αὐτίκα πληγὰς κατὰ 

τῶν νώτων καὶ τῶν πλευρῶν δέχονται καὶ ἑτέραις ὁ 

μείζοσι βασάνοις ὑπόβάλλονται. Ὡς δὲ οἱ μὲν εἰς 

τὴν τοῦ Χριστοῦ ὁμολογίαν ἀκλινεῖς ἵσταντο, ὁ δὲ 

τῷ θυμῷ ἐξεκαίετο, θηρίοις αὐτοὺς εἰς βορὰν προ- 

δίδωσιν ὅ. Καὶ: ὁ μὲν μακάριος ᾿Αδριανὸς λέοντι 

παραβληθεὶς ἀνδρικώτατα τὸν ἀγῶνα διεξῆλθε; 

ἔπειτα ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. Ὁ δὲ ἅγιος 

Εὔβουλος πολλὰς παρακλήσεις καὶ θωπείας ὑπο- 

μείνας καὶ μὴ πεισθείς, τὸν αὐτὸν θῆρα καταγωνι- 

σάμενος καὶ τὰ ἴσα τῷ προτέρῳ παθών, ὕστατος 5 

τοὺς ἄθλους ἐπεσφραγίσατο. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Βλασίου τοῦ βουκόλου. Οὗτος ἐκ Καισαρείας τῆς 

Καππαδοκίας ἕλκων τὸ γένος, γονέων οὐκ ἀγενῶν 

ἀλλὰ τῶν εὖ γεγονότων ὑπῆρχεν, ἐκ τῆς τῶν 

βοσκημάτων πληθύος τῆς περιουσίας αὐτῶν αὐξα- 

νομένης᾽ ἐξ ὧν καὶ δαψιλεῖς παρεῖχον τοῖς πένησι 

τὰς εὐεργεσίας. ᾿Επεὶ δὲ διωγμοῦ γενομένου ὡς 

χριστιανὸς ὁ μακάριος ἐζητεῖτο Βλάσιος καὶ οὐχ 

ηὑρίσκετο !, ὄρη καὶ νάπαι 3 καὶ βουνοὶ ἐξηρευ- 

vüvró. Ὅπερ μαθὼν ὁ γενναῖος καὶ ιὕσπερ ἐπὶ 

δεῖπνον κεκλημένος βασιλικόν, προθύμως ἑαυτὸν 

δίδωσι τοῖς διώκουσι καὶ ὡς εὐεργέτας ξενατεῖ. 

Ὥς δὲ τῷ δικαστῇ παρέστη καὶ ἠρωτήθη, ἐξεῖπε 

καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὴν πίστιν καὶ τὸ ἐπιτήδευμα᾽ καὶ 

αὐτίκα αἴρεται ἐκ τεσσάρων καὶ τείνεται καὶ νεύ- 

poic? ὠμοῖς μαστίζεται. Εἶτα κουφίζει ὁ * Θεὸς 

τὰς ὀδύνας ἀὐτῷ δ καὶ θεραπέύει τὰς πληγάς. Οὗ 

MHNI TO 
1. Μνήμη τοῦ ἐν áyíoig πατρὸς ἡμῶν Ἰσιδώ - 

γενομένου, τοητείαν τοῦτο καλέσας ὃ ὁ ἡγεμὼν 

λέβητι μεγίστῳ ὕδατος καχλάζοντος πλήρεϊ τὸν 

ὅγιον ἐμβάλλει. Καὶ ἦν θαῦμα καὶ ἔκπληξις τὸ 

ὁρώμενον, ἄνθρωπος ὡς ἱμάτιον ἀναβαλλόμενος | 

τὸ πῦρ, ἐξ οὗ καὶ ἐφθέγγετο. Καὶ τί μετὰ ταῦτα; 

ἡμέρας πέντε τῷ λέβητι ἐνδιατρίβειν ὁ ἅγιος κατα- 

κρίνεται" ἄγγελοι δὲ αὐτῷ θαρρεῖν ἐγκελευσάμε- 

voi? τὴν ἐκ τοῦ πυρὸς βλάβην ἀπεσκέδαζον. “Ὅθεν 

οἱ τὸν ἅγιον τοῦ λέβητος ἐξενεγκεῖν προσταγέντες 

στρατιῶται ζῶντά τε αὐτὸν ἰδόντες καὶ τοῖς ἀγγέ- 

λοις συμψάλλοντα, χριστιανοὺς ἑαυτοὺς ἀνεκή- 

ρυξαν. Τοῦτο: μαθὼν ὁ ἡγεμὼν ἑτέρους στρατιῴ- 

τὰς ἐξέπεμψεν: ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ παραγενόμενοι 

χριστιανοὺς ἑαυτοὺς ἀνηγόρευσαν 8, Εἶτα xoi 

αὐτὸς ὁ ἡγεμὼν ἐλθὼν ? καὶ τὸν ἅγιον ἐν τῷ τοῦ 

λέβητος βράσματι θεασάμενος καὶ ὑποτοπάσας 

ἐψύχθαι τὸ ὕδωρ, τὰς ὄψεις αὐτοῦ ἀντλῆσαι 

προσέταξε. Καὶ τούτου γενομένου, μετὰ τῶν 

ὄψεων καὶ τὴν ψυχὴν ἀπεβάλετο 126. Ὁ δὲ τοῦ 

Χριστοῦ μάρτυς πάντας τοὺς πιστεύσαντας ἐκ τοῦ 

λέβητος ἐκείνου περιρραντίσας !* εἰς τὸ τῆς ἁγίας 

Τριάδος ἐβάπτισεν ὄνομα. Ἐγγὺς δὲ τῆς ἐπαύλεως 

τῶν ἑαυτοῦ γενόμενος βοῶν τῇ τε μητρὶ καὶ τοῖς 

ἰδίοις ἐπισκήψας τὰ προσήκοντα, τὸ πνεῦμα τῷ 

Ἐξ, 3. 

f. 190. 

Θεῷ παρατίθησιν ?, Oi δὲ παρατυχόντες τῇ ἁγίᾳ - 

αὐτοῦ 18 τελειώσει, εἶδον ὡς "5 περιστερὰν φωτο- 

εἰδῆ καὶ λευκὴν τοῦ σώματος ἀναπτᾶσαν τοῦ μάρ- 

Tupoc καὶ πρὸς οὐρανὸν ἀνελθοῦσαν᾽ διὸ καὶ τὸ 

ἱερὸν αὐτοῦ σῶμα ἐν 15 αὐτῷ τῷ τόπῳ κατατίθε- 

ται. Koi fj αὐτοῦ ῥάβδος παρὰ τῷ θυσιαστηρίῳ 

πήγνυται" ἥτις προστάγματι θείῳ βλαστήσασα καὶ 

δενδρωθεῖσα τὸ θυσιαστήριον 16 κατεσκίασεν. 

ΑΥ̓ΤΩ, Δ΄. 

τὸ γένος, εὐγενῶν καὶ θεοφιλῶν «τονέων 3» υἱὸς 

βου τοῦ Πηλουσιώτου 1, Ὃς Αἰγύπτιος ὑπάρχων ἐγνωρίζετο, συγγενὴς ὧν Θεοφίλου 3 καὶ Κυρίλ- 

— ? om, Sa, — 8 Sa, χριστιανοὺς S. — t ἑτέροις Sa. — ῦ ἐκδίδωσι Sa, — 9 ὕστατον Sa. 
8. — ! εὑρίσκετο Sa. ;— ? xai ἐρημίαι add. Sa. — * βουνεύροις Sa. — * om. Sa. — " αὐτοῦ Sa. — δ καλέσας corr. in 

marg. Sa, — ? ἐνκελευσάμενοι S. — 3 (τοῦτο - &uyópeucav) om. Sa. — 9 ἀνελθὼν Sa, — 19 &neBdAAero S. — !! περὶ 
βαντίσας S, — 12 παρατίθεται Sa. — 13 αὐτοῦ ἀν, Sa. — 1 ὡσεὶ Ba. — 15 om. Sa, — 15 Sa, τῶ θυσιαστηρίῳ S. 

1. — 1 8a, ἸΤηλωσιώτου S. — ? Sa, om. S. — ? Θεοφίλλου S. - 

ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος καὶ προσδεχόμενος λύτρωσιν τῶν κακῶν Ἱερουσαλήμ. 
Προσεδρεύων γὰρ ἐν τῷ ναῷ καὶ προσκαρτερῶν προσηύχετο τῷ Θεῷ, ὅπως τὸ διὰ τῶν προφητῶν 
κηρυττόμενον σωτήριον τοῦ Θεοῦ κατιδεῖν, Καὶ ἀποσταλεὶς ἄγγελος τοῦ Θεοῦ ἐχρημάτισεν αὐτῷ καὶ 
εἶπε μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἰδεῖν τὴν δόξαν Κυρίου, τουτέστι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐνανθρωπήσαντα καὶ 
ἐλθόντα 00: σῶσαι τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Ὁμοίως καὶ Ἄννα ἡ προφῆτις τὰ ὅμοια προσευχομένη, 
προσεδέχετο καὶ αὐτὴ τὴν τοιαύτην δόξαν. “Ὅθεν ἰδὼν ὁ Συμεὼν ὅπερ ἐπόθει, καὶ κρατήσας ἐν ταῖς 
ἀγκάλαις αὐτοῦ καὶ εἰπών" « Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι 
» εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς 
» ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ cov Ἰσραήλ,» καὶ προφητεύσας περὶ τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦ 
θανάτου αὐτοῦ, καὶ ὅτι ῥομφαία διελεύσεται λύπης τὴν καρδίαν τῆς ἀχράντου Θεοτόκου ὁρώσης τὸν 
υἱὸν ἐπὶ σταυροῦ κρεμάμενον, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. Ὁμοίως καὶ & προφῆτις Ἄννα ἐν βαθυτάτῳ γήρει 
πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. --- Ge: 1.3 (Ἀδριανοῦ). --- Cd : 1.9 (Ἀδριανοῦ). --- R:1.9.3.— K:1.2:8.— 
M :1. 3, 3. — Ὁ προφήτης ᾿Αζαρίας ὁ υἱὸς ᾿Αδδὼ ἐν εἰρήνῃ τ. (Febr. 82). --- ΤΤοῦλος καὶ Σίμων oí 
μάρτυρες E, v. — Κλαύδιος ἐν εἰρήνῃ τ. ", — Mv: 1. 9. 3, --- ᾿Αζαρίας. --- ἸΤαῦλος καὶ Σίμων. --- Κλαύ- 
διος. --- Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κατὰ τὸ σάββατον τοῦ τυροφάγου, μνήμη τῶν δικαίων ψυχιῶν. — Mb: 
1.2.3. — Mr : 1. ᾿ 

SYNAXARIA SELECTA. 88: 1. 9, 8, --- K : 9 (Παπία κτλ.) — 1. — Τοῦ ὁσίου Κλαυδίου, -- P : 

* lineas tres del, corr. M. 

Fzs. 4. 

Fzn. 3. 

Luc. 2, 90-32. 

Fes. 4. 



Fen. 4. 

f. i5. 

Fb. ἀν 
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Àou τῶν τῆς ᾿Αλεξανδρέων ἐκκλησίας ἐπισκόπων. 

Οὗτος τράμμασι“( τῆς τεῦ θείας γραφῆς καὶ τῆς 

ἔξω εἰς ἄκρον ἐξησκημένος, πάμπολλα. συγγράμ- 

Haro λόγου καὶ μνήμης ἄξια τοῖς φιλομαθέσιν 

καταλέλοιπεν. Καταλιπὼν 5 γὰρ παντοῖον πλοῦτον, 

γένος λαμπρόν, εὐδαιμονίαν βίου, καταλαμβάνει τὸ 

ἸΠηλούσιον ὄρος καὶ τὸν μοναχικὸν * ὑπεισέρχεται 

Bíov: ἐκεῖσέ τε 8 σχολάζων καὶ τῷ Θεῷ ἐντυγχά- 

vuv, ἅπασαν Tijv οἰκουμένην τοῖς θείοις αὐτοῦ 

λότοις διδάσκων ἐφώτιζεν, ἁμαρτάνοντας ἐπιστρέ- 

quy, τοὺς κατορθοῦντας ἐπιστηρίζων, τοὺς ἀπει- 

θοῦντας τῷ τμητικῷ τῶν θείων ἐλέγχων αὐτοῦ * 

πρὸς ἀρετὴν διεγείρων, ἀλλὰ καὶ βασιλεῖς πρὸς τὸ 

τῆς οἰκουμένης 15 συμφέρον ὑπομιμνήσκων καὶ 

νουθετῶν, καὶ ἁπλῶς πᾶσι τοῖς αὐτὸν ἐρωτῶσι 

τὰς τῆς θείας. γραφῆς ῥήσεις σοφώτατα διερμη- 

νεύων. Λέγεται δὲ εἶναι τὰς τούτου ἐπιστολὰς 

ὡσεὶ * χιλιάδας δέκα. Οὕτως ἄριστα 1: βιώσας καὶ 

κατὰ Θεὸν πολιτευσάμενος, ἐν γήρᾳ βαθεῖ κοταλύει 

τὸν βίον. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

ἸΠαππίου !, Διοδώρου καὶ Κλαυδιανοῦ. Οὗτοι 

ὑπῆρχον ἐκ τῆς Ἀτταλέων πόλεως τῆς Παμφυλῶν 

ἐπαρχίας, κατὰ τοὺς χρόνους Δεκίου τοῦ βασι- 

λέως, ἐπιτήδευμα μὲν ἔχοντες τὸ κτηνοτροφεῖν, 

θρησκεύοντες δὲ καὶ προσκυνοῦντες τὸν Χριστὸν 

ὡς ἀληθινὸν ὄντα Θεόν, Διά voi τοῦτο καὶ ὑπὸ 

TloumAiou τοῦ ἡγεμόνος Παμφυλίας συλλαμ- 

βάνονται, καὶ μὴ πεισθέντες τὴν εἰς Χριστὸν 

ἀπομόσασθαι πίστιν, ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀφαι- 

ροῦνται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Νικολάου τοῦ ὁμολοτητοῦ καὶ Στουδίτου. 

Οὗτος ὁ ὅσιος ἔφυ μὲν ἐκ τῆς τῶν Κρητῶν 1 

γήσου. Τὸν συγγενέα δὲ αὐτοῦ Θεοφάνην βουλό- 

μενος θεάσασθαι, τὴν Κωνσταντινούπολιν κατα- 

λαμβάνει. Καὶ τοῦτον. συτγκατειλεγμένον τῇ ἀδελ- 

φότητι τῶν Στουδίου εὑρών, καὶ αὐτὸς τὸν μονήρη 

βίον ὑποδύεται, Διὰ πάσης δὲ παιδεύσεως bic- 

θὼν καὶ τῆς μοναχικῆς ἀγωτῆς τὰ ὶ σύμβολα ἀκρι- 

βέστατα διδαχθείς, χειροτονεῖται πρεσβύτερος" εἰς 

γὰρ τὸ ἀκρότατον 5 τῆς ἀρετῆς ἔφθασεν. Τί τὸ 

ἐντεῦθεν; ἐξορίαν σὺν 8 Ocobdipu τῷ τῆς μονῆς 

προεστῶτι ὁ θεῖος Νικόλαος κατακρίνεται" κἀκεῖ- 

θεν ἀνακληθέντες βουνεύροις  τύπτονται παρὰ 5 

Λέοντος τοῦ θηριωνύμου καὶ μισοχρίστου, ὅτι 

προσκυνητοὶ τῶν θείων εἰκόνων. τυγχάνουσιν " 

εἶτα φρουροῦνται, καὶ αὖθις ἐρωτηθέντες, μαστί- 

Tovro καὶ τῇ εἱρκτῇ δεσμευθέντες ἐναπορρίπτον- 

ται. Τρισὶ δὲ ἔτεσι τῇ φρουρᾷ προσκαρτερήσαντες 19 

καὶ “λιμῷ καὶ δίψει καὶ τυμνότητι προσπαλαί- 

σαντες *, ἐν τῇ Σμυρναίων ἐκπέμπονται' κἀκεῖσε 

μαστιχθέντες καὶ τῇ φρουρᾷ ἐμβληθέντες, ξύλῳ 

τοὺς πόδας ἐμβάλλονται. Εἴκοσι δὲ μηνῶν | παρῳ- 151. 

χηκότων, τελευτᾷ τὸν βίον «ὁ Λέων"» καὶ πρὸς τὰ 15 

ἐκεῖθεν δικαιωτήρια παραπέμπεται. Τότε ot μακά- 

ριοι τοῦ Χριστοῦ ὁμολογηταὶ ἀνεθέντες τὴν Χαλ- 

κηδόνα καταλαμβάνουσι, καὶ τὸν τρισόλβιον Νικη- 

φόρον πατριάρχην κατασπασάμενοι, διῆγον ἄμφω" 

καὶ μετὰ μικρὸν ἐν τῇ Προύσῃ περιορίζονται, 20 

Μιχαὴλ τοῦ Καίσαρος: τοῦτο προστάξαντος" εἶτα 

ἐν τῷ ᾿Ακρίτῳ, ἐν ᾧ καὶ ὁ πολύαθλος Θεόδωρος 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Ἀλλὰ Μιχαὴλ τοῦ ἄνακτος 

τὸν βίον ἀπολιπόντος καὶ Θεοφίλου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 

τῆς βασιλείας δραξαμένου, πάλιν κατὰ τῶν εὐσε- 25 

βῶν βαρὺς ἀνερριπίζετο πόλεμος... Καὶ αὐτοῦ δὲ 

τοῦ Θεοφίλου τὸν βίον καταστρέψαντος καὶ Oco- 

δώρας τῆς εὐσεβεστάτης καὶ Μιχαὴλ τοῦ ταύτης 

υἱοῦ τῆς βασιλείας ἐπειλημμένων καὶ εἰρήνης 

σταθηρᾶς γενομένης, ἐπεὶ Βασίλειος ὃ ἐκ Μακεδο- 80 

vía τὴν βασιλείαν διεδέξατο, τὸν ὅσιον τοῦτον καὶ 

πολύαθλον. Νικόλαον πολλαῖς παρακλήσεσιν. πεί- 

σας, ἡγούμενον τῶν Στουδίου καθιστᾷ. Τοσού- 

τοὺς οὖν καὶ τηλικούτους ἀγῶνας ὁ τρισόσιος 

διανύσας, καὶ ὑπὸ τῆς πολλῆς κακουχίας τρυχω- 35 

θεὶς ἑβδομήκοντα καὶ πέντε χρόνους τελέσας, ἐν 

εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ἐν Εἰρῃνουπόλει, ἑνὸς τῶν 

ἁτίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ. 40 

— * τὴν παίδευσιν Sa, — δον, Sa. — ὃ καταλοιπὸν S, — * Sa, μοναχόν S. — ὃ δὲ Sa, — θείων αὐτοῦ "λόγων ἐλέγχων 

Sa. — 1? τῇ οἰκουμένη Sa. — 5: ἀρίστως Sa. 
2. — ! ΤΠαπίου Sa. 
8. — ! κριτῶν Sa, — 5 ἄκρον Sa. — ὃ τῷ μεγάλῳ add. Sa. — * προσταλαιπυιρήσαντες Sa. — 5 Sa, om. S. 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας καὶ καλλινίκου μάρτυρος 

᾿ἈἈγάθης. Αὕτη ἣν ἐκ πόλεως ΤΤανόρμου, τῆς κατὰ 

Σικελίαν, ὥρᾳ σώματος καὶ ἀφθορίᾳ καὶ κάλλει 

5. ψυχῆς διαλάμπουσα καὶ πλούτῳ κομῶσα, Κατὰ δὲ 

τοὺς χρόνους Δεκίου τοῦ βασιλέως, Κυντιανῷ τῷ 

ἡγεμόνι προσάγεται καὶ πρῶτον. μὲν παραδίδοται 

᾿Αφροδισίᾳ τινὶ γυναικὶ τοῦ μετατεθῆναι παρ᾽ 

αὐτῆς τῆς εἰς Χριστὸν πίστειυς. Ὡς δὲ κραταίως 

10 αὐτῆς εἴχετο καὶ μᾶλλον ἐπεθύμει τὸν διὰ μαρτυ- 

ρίου θάνατον ὑποστῆναι, αἰκίζεται σφοδρῶς καὶ 

τὸν μαστὸν ἐκκόπτεται᾽ ὃν ἐπιστὰς ὁ πανεύφημος 

: ἀπόστολος τοῦ Κυρίου Tférpocg ἐν τῇ φρουρᾷ 

| κατέστησεν ὑγιῆ. Εἶτα ἐπ᾽ ὀστράκου κεκομμένου 

15 σύρεται καὶ πυρὶ καταφλέγεται᾽ καὶ βληθεῖσα ἐν 

τῇ φυλακῇ τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ ! παρέθετο. Τελεῖται 

δὲ fj αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῆς τῷ 

ὄντι ἐν τῷ Τρικόγχῳ ?. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου. Ἄβρα- 

30 μίου τοῦ Ἰ]Πέρσου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Σαβωρίου ! 

E βασιλέως ἸΤεῤσῶν, πόλεως ? ᾿Αρβὴλ ἐπίσκοπος ?. 

Φωραθεὶς δὲ ὅτι τὸν Χριστὸν σέβεται, καὶ προσαχ- 

δ 1515. θεὶς ᾿Αδελίφωρᾷ τῷ ἀρχιμάγῳ καὶ μὴ πεισθεὶς 

τὸν Χριστὸν ἀθετῆσαι, μᾶλλον δὲ καὶ ἄγνοιαν 

35 καταγνοὺς τοῦ τε ἀρχιμάγου καὶ αὐτοῦ τοῦ βασι- 

λέως, τέμνεται τὴν κεφαλήν. 

38. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βουκό- 

80 λοὺ ἐπισκόπου Σμύρνης. Οὗτος ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας 

445 MENSIS FEBRUARIUS M6 

AYTQ Ε΄. 

ἡμῶν Θεοδοσίου. Ὃς ! ᾿Αντιοχεὺς div τὸ γένος, 

λαμπροτάτων καὶ περιφανεστάτων «γονέων ?» 

υἱὸς γέγονεν" ἐν δὲ τῷ πρὸς Κιλικίας 8 ὄρει, τῷ 

πλησιάζοντι τῇ Ῥοσῷ καλουμένῃ πόλει, τῇ πρὸς 

Κιλίκων κόλπῳ κειμένῃ, νάπην εὑρὼν πρὸς θάλασ- 

cav ἀποκλίνουσαν, ἐν αὐτῷ οἰκίσκον βραχύτατον 

ᾧκοδόμησε νηστείαις καὶ χαμευνίαις συντόνοις 

σχολάζων. Τὸ ἔνδυμα δὲ αὐτοῦ ἐκ τριχῶν ὑπῆρχε, 

ἀλλὰ καὶ σιδήρου βαρὺ φορτίον ἐν τῷ ἑαυτοῦ 

αὐχένι ἐβάσταζε καὶ τῇ ὀσφύϊ καὶ ταῖς χερσίν. Ἐκ 

τῶν τοιούτων δὲ πόνων πολλῆς ἔτυχε παρὰ τῷ 

Θεῷ χάριτός τε καὶ παρρησίας. Ἐκ πέτρας γὰρ 

ξηρᾶς καὶ ἀνίκμου ὕδωρ ῥυῆναι πεποίηκεν. Οὕτω 

πολυθρυλλήτου γεγονότος, οἱ τὸν κόλπον ἐκεῖνον 

τὸν Κιλίκιον παραπλέοντες καὶ ναυτιῶντες ὅ τὸ 

Θεοδοσίου ὄνομα ἐπικαλούμενοϊ τῆς ζάλης ἠλευ- 

θεροῦντο. Γέγονε δὲ αὐτὸν καὶ εἰς ᾿Αντιόχειαν 

παρατενέσθαι, διὰ τὸ κατατρέχειν τοὺς Ἰσαύρους 

τὴν τῶν Κιλίκων χώραν᾽ ἐν fj πολλὰ ἀγωνισάμενος 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου 

᾿Αζαρίου 1, Οὗτος ἦν υἱὸς ᾿Αδδιῷ ἐκ γῆς Σεμ- 

Ba0à?- ὃς ἀπέστρεψεν ἐξ Ἰσραὴλ τὴν αἰχμαλωσίαν 

Ἰούδα 3" καὶ θανὼν ἐτάφη ἐν ἀγρῷ αὐτοῦ, 

5. Καὶ ' μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ἸΤολυ- 

εὐκτοῦυ τοῦ νέου ἐπισκόπου Κιυυνσταντινουπόλεως. 

AYTQ «΄. 

σματος υἱοὺς ἡμέρας καθιστᾷ, μυρίων θηρίων 

ἀνημέρων αὐτοὺς περισώζων. Αὐτὸς δὲ πρὸ τοῦ 

1.2.—Da:1.2, 3(— F). —Db:1.2.3.— δ: 1.9. 8..--- Fa:1.2.3. — B:2.1. — Ἀβραμίου τοῦ 45 

Πέρσου (Febr. 5?), — Ba : 1(— 5). 2(— 8). 3(— S. — Bd:2.1.8. — G6:1.8. — 0:2. 1. — Cb: 
᾿Αδριανοῦ τοῦ ἐν Καισαρείᾳ μαρτυρήσαντος. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Δεκίου βασιλέως, ἐκ τῆς Σαταλέων 
πόλεως τῆς ΤΙαμφύλων * ἐπαρχίας, ἐπιτήδευμα μὲν ἔχων τῇ τέχνῃ κτηνοτρόφος, χριστιανὸς δὲ τὴν. 
θρησκείαν, Συλλαμβάνεται ? οὖν ὑπὸ ΤΠουπλίου τοῦ ἡγεμόνος τὴς Παμφυλίας. Καὶ ἐρωτηθέντες ὧμο- 
λόγησαν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν, Καὶ ἀναγκασθέντες * ἀρνήσασθαι. αὐτόν, οὐκ 90 

ἐσάλευσαν τὸν νοῦν τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ὕβρεσιν ἔβαλλον τὸν ἡγεμόνα. Ξίφει οὖν 

τούτων ἐκτέμνει τὰς κεφαλάς" καὶ κηδεύονται ὑπὸ χριστιανῶν ὅ (cf. Feb. 9". 4*), — 1. — Ce: 

Cá : 2. 1, — Koi μάρτυρος Κλαυδίου. --- R : 1.9.3. — K: 1.9. 3. — M : 1.3. — Ἀβραμίου ἐπισκόπου 

2.1.— 

Ἀρβήλ (Feb. 55). — 4; — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ocoxrícrov. — Ἰάσιμος ὁ θαυματουργὸς ἐν εἰρήνῃ 
T. — Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τῆς τυροφάγου, ὅτε μνήμην ποιούμεθα τῆς ἐξορίας τῶν πρωτο- 55 
πλάστων. --- Mv : 1. 3, — ᾿Αβραμίου. --- 4. — Θεοκτίστου. --- Ἰάσιμος. --- Κυριακὴ τῆς τυροφάτου. --- 
Mb: 1. 2. 3. — Ἀβραμίου. --- Ἰασίμου, τοῦ αὐτοῦ μαθητοῦ. -- Mr : 1. 

! Κεσαρεία Cb. — ? TTapgiluv Ch. * supple c, c. μετ᾿ ἄλλων. — "ἀναγκασθεὶς Ch. — 5 αὐτῶν ταῖς πρεσβείαις σῶσον 
ἡμᾶς ὁ Θεὸς di εὔσπλαγχνος add. Ub. 

᾿ 

Ὁ 

ἑαυτὸν καθαγνίσας, δοχεῖον γέγονε τοῦ ἁγίου τὸν βίον μεταλλάξαι, τὸν μακάριον Πολύκαρπον 

ΤΙνεύματος" ὃν εὑρὼν δόκιμον καὶ ἄξιον! ὁ πανεύ- ἐν ταύτη τῇ πόλει ποιμένα καὶ διδάσκαλον τῶν 

φημος καὶ φιλούμενος ὑπὸ Χριστοῦ θεῖος Ἰωάννης λογικῶν 5 προβάτων προχειρισάμενος, μεθίσταται 

ὃ θεολόγος ἐπίσκοπον καὶ ποιμένα εὔχρηστον προ- τοῦ βίου. Καὶ ὑπὸ γῆν τοῦ τιμίου αὐτοῦ σώματος 

35 χειρίζεται τῆς Σμυρναίων μεταλοπόλεως, "Oc ὑπὸ τεθέντος, φυτὸν ἐκ τῆς γῆς ἀναβλαστῆσαι ὁ Θεὸς 

τοῦ ἁτίου Πνεύματος λαμπαδουχούμενος, τοὺς ἐποίησε, παρέχων ἰάσεϊς μέχρι τῆς σήμερον. 

ἐν σκότει πλάνης φωτατωτεῖ καὶ διὰ τοῦ βαπτί- 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

1. — ! τῷ Θεῶ τὸ πνεῦμα Sa. — ? lege quae add. Sa. inter Synaxaria selecta, 
9. — Ἰ τοῦ Sa, — ὃ ἐκ πόλεως ὀνομαζομένης Sa. — ? τὴν ἀξίαν add. Sa. 

40 — 8. — 3 οὗτος Sa. — ? Sa, om. S. — ὃ Κιλικίαν Sa, — ὁ αὐτῆ Sa. — 5 ναυτιλλόμενοι Sa. 
4. — ! Ζαχαρίου Sa. — ?8, Sa, αἱ, Συβαθά, Συμβαθᾶ, Nrerus, Vit. prophet, pp. 30, 31. — 3 "laóba Sa. 
5. — ! τῇ αὐτῇ ἡμέρα Sa. 
1. — ! δεξιὸν Sa. — 5 τοῦ Χριστοῦ add. Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa:1, des.: Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῆς τῷ 
45 ὄντι ἐν τῷ Τρικόγχῳ καὶ πέραν ἐν τῷ κάστρῳ τῶν Ῥῶς. -- 3. 9, 4. 6. — 9. 1. — P:2.1.— Da: 

1.2, 8. — Db : 1. 3. — Βουκόλου (Febr. 67), — 9. — F : 1. 4 (Ζαχαρία). --- 2.3. -- Fa: 1.48.3. — 
: B:1.—Ba:1(—$).2(—$).3(—8). — Bd:1.— G:1.— 0:2. 1. — αν: 9. 1. — Ce :2, 1, 
v €4:2.1. — R:1.8. &(Zayopío). — X :1.2. — M : 1. — Θεοδούλης (Ian. 189). —'H ἐν τῷ ἁτίῳ 

πάσχα ἀρχὴ τῆς μ’, ἤτοι τῇ δευτέρᾳ τῆς πρώτης ἑβδομάδος. Mv : 1. — Θεοδούλης. — 3. 4. — 'H 
50 ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κτλ. — Mb:1. — 'H ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα τῆς τυροφάγου, ὅτε μνήμην ποιοῦμεν 

τῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου. --- 8, 4. 5. — Θεοδούλης. — Mr : 1. 
SYNAXARIA SELECTA. Β6: 1.9. 3. 4. δ. 6, — E: 8 (Ἰουλιανοῦ ἐν Ἐδέσσῃ). — 3. 4, 2 (Σιλουανοῦ 

ἐν ᾿Εμέσσῃ). --- 6. — P : 2 (Ἰουλιανοῦ ἐπὶ τῆς βασιλείας Νουμεριανοῦ), --- 3.5. 4. 2 (Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν 
Ἐμέσῃ). --- Da. :1.2.2. — Db:2.3. — F:1.2.3.4,5. Fa :1.29.3.4,5.— B: 2 (Ἰουλιανοῦ). --- 

55 3. 2 (Σιλβανοῦ, Λουκᾶ καὶ Μωκίου). --- Μνήμη τοῦ ἁγίου Φαύστου ἐπισκόπου. -- 1. — ΒΒ: 1 (-- S) 
2 (— S, mutil). — Bd : 2 (Ἰουλιανοῦ). --- 3. — Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Νέστορος. -- 2 (Σιλουανοῦ 
ἐπισκόπου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ διακόνων). --- 1. --- 6 : 1. 3. -τἰα :9 (Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν Ἐμέσῃ). --- 3. — 

EN 2 (Σιλουανοῦ ἐπισκόπου, Λουκᾶ διακόνου xoi Μοκίμου ἀναγνώστου). --- 4. ὅ, 6 (Φωτίου πατριάρχου 
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Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν Ἐμέσῃ!!, Οὗτος ἦν ἐξ Ἐμέσης 

τῆς πόλεως, ἐν ἀκμῇ τῆς ἡλικίας τὰ πρὸς Θεὸν 

εὐσεβῶν, δοκῶν μὲν ἐπιμελεῖσθαι διὰ τῆς ἰατρικῆς 

τῶν ἀνθρωπίνων σωμάτων, πλείω δὲ ποιούμενος 

πρόνοιαν τῶν ψυχῶν οὐχ ἧττον γὰρ ἦν τούτων 

ἢ ἐκείνων ἰατρός. Συλληφθέντων οὖν Σιλουανοῦ 

τοῦ ἐπισκόπου καὶ Λουκᾶ διακόνου καὶ Μωκίου 

ἀναγνώστου, κατὰ τοὺς καιροὺς Νουμεριανοῦ τοῦ 

βασιλέως, παρὰ τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ κατα- 

δικασθέντων θηρίοις γενέσθαι βοράν, ὁ ἅτιος 

ἸΙουλιανὸς ἀπαγομένους" αὐτοὺς καταλαβὼν ἠσπά- 

σατο᾽ διὸ συλληφθεὶς xol αὐτός, μετὰ τὴν ἀναίρε- 

σιν αὐτῶν τῇ τοῦ ξίφους τιμωρίᾳ καθυπάτεται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁτίας μάρτυρος 

Φαύστης καὶ τῶν σὺν αὐτῇ Εὐϊλασίου καὶ 

Μαξίμου 1. Αὕτη ἣν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασι- 

λέως, ἐκ πόλεως Κυζίκου. Τυχοῦσα δὲ γεννητόρων 

πλουσίων καὶ εὐγενῶν, μετὰ τὴν αὐτῶν ἀποβίωσιν 

ἐν πολλῇ περιουσίᾳ κατελείφθη ", Οὔτε δὲ τὸ ὃ 

νέον τῆς ἡλικίας οὔτε ἡ τοῦ πλούτου ἀπάτη τῶν 

σπουδαίων αὐτὴν ἀπέστησε πράξεων, ἀλλ᾽ ἐν 

ἀφθορίᾳ καὶ νηστείᾳ καὶ προσευχῇ ἑαυτὴν συνεῖχε. 

Τῆς δὲ περὶ αὐτὴν ὁ φήμης μέχρι τοῦ βασιλέως 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ! ITapOevíou ἐπισκόπου 

Λαμψάκου. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταν- 

τίνου τοῦ μετάλου, υἱὸς Χριστοφόρου ? διακόνου 

τῆς κατὰ Μελιτόπολιν ἐκκλησίας, γραμμάτων μὲν 

ἄπειρος πᾶσαν δὲ τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν μετιέναι 

σπουδάζων: καὶ προκάλυμμα ταύτης τὴν τῶν 

ἰχθύων ποιούμενος ἄτραν, τοῖς αἰτοῦσιν αὐτῶν ? 

5. — τ Ἐμέσση S, Sa, — ? ἀπαγόμενος Sa. 

διαδοθείσης, ἀπεστάλη παρ᾽ 5 αὐτοῦ Εὐϊλάσιός τις 

τῶν ἐπιφανιῶν, τοῦ πεῖσαι αὐτὴν θῦσαι τοῖς θεοῖς 

ἢ μὴ πεισθεῖσαν τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης παραδοῦ- 

ναι. Ὁ δὲ πᾶσαν πεῖραν βασάνων αὐτῇ προσατα- 

qv, ὡς εἶδεῖ παραδόξως τε ἐξ αὐτῶν σωθεῖσαν 

καὶ θαύματα κατεργασαμένην, ἐπίστευσε τῷ Χρι- 

στῷ " καὶ αὖθις πέμπεται ἐπὶ τὸν Εὐϊλάσιον καὶ 

τὴν ἁγίαν μάρτυρα Μαξιμῖνος ὁ ἔπαρχος ἀμφοτέ- 

ρους δὲ δειναῖς βασάνοις ὑποβαλών, διὰ τῶν 

θαυματουργιῶν καὶ προσευχῶν τῆς μάρτυρος 

προσῆλθε καὶ αὐτὸς τῷ Χριστῷ καὶ ἐν τῷ τηγάνῳ, 

ὃ κατὰ τῶν ἁγίων αὐτὸς κατεσκεύασε, αὐθαιρέτως 

ἐμβάς, μετ᾽ αὐτῶν ὃ τὸν τοῦ μαρτυρίου δρόμον 

διήνυσε. 

4. Τῇ αὐτῇ «ἡμέρᾳ "» koi? ἄθλησις τῶν ἁγίων 

μαρτύρων Φαύστου καὶ Βασιλείου τοῦ ἐν τοῖς 

Δαρείου. 

5. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου ! Βαρσανουφίου, 

6. Καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιε- 

πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου. Τελεῖται 

δὲ ἡ αὐτοῦ ! σύναξις ἐν τῷ προφητείῳ τοῦ ἁγίου 

προφήτου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῷ | ὄντι ἐν 

τοῖς Ἠρεμίας. 

AYTQ Z'. 

μετεδίδου. Τοσαύτη δέ τις ἦν κρυπτομένη ἐν αὐτῷ 

εὐσέβεια καὶ ἀρετή, ὡς καὶ χάριν παρὰ Θεοῦ 

λαβεῖν, δαίμονας ἀπελαύνειν καὶ παντοίας νόσους 

ἰᾶσθαι. Ἐπιμέλειαν δὲ ποιησάμενος τῆς τῶν τραμ- 

μάτων μαθήσεως, χειροτονεῖται πρεσβύτερος ὑπὸ 

Φιλίππου͵ τοῦ ἐπισκόπου Μελιτοπόλεως᾽ καὶ αὖθις 

ἐπίσκοπος τῆς Λαμψάκου ὑπὸ ᾿Ασχολίου ὁ μητρο- 

8. — ! Μαξιμίνου Sa. --- 5 κατελλείφθη S. — ὃ τὸν S. 
εἶδε Sa. — * μετ᾽ αὐτῶν om. Sa. 

4. —? om, S. — * om. Sa. 
5, -- 1 πατρὸς ἡμιῶν add. Sa. 

6. — ! αὐτῶν Sa. 

4 αὐτῶν Sa. — ὃ πρὸς Sa, 8 βασάνων πεῖραν Sa. — ? καὶ 

1, — ! δσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Sa. — ? Χρηστοφόρου 8. -- ὃ αὐτῷ S, αὐτὰ Βα, --- 4 Ἀχολίου Sa. 

Κωνσταντινουπόλεως, manu ree. del). — ΟἿ : 9 (Ἰουλιανοῦ). --- 3. 2: Σιλουανοῦ ἐπισκόπου xoi 

Λουκὰ διακόνου καὶ Μωκίου ἀναγνώστου, Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Νουμεριανοῦ ἐκ τῆς 40 

χώρας τῶν Ἐμεσηνῶν 1. Καὶ ὁ μὲν ἅγιος Σιλουανὸς ἐπίσκοπος ἦν τῆς αὐτῆς πόλεως, ὁ δὲ Λουκᾶς 

διάκονος, ὁ δὲ Μώκιος ἀνατνῴστης. Ofnveg διδάσκοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν Χριστὸν Θεὸν 

ἀληθινὸν κηρύττοντες, ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν τοῦ διαβόλου ὑπηρετῶν, καὶ παρέστησαν τῷ τῆς Συρα- 

κούσης ἡγεμόνι, ἐκεῖσε τότε ἐνδημοῦντι. Ἐρωτηθέντες δὲ καὶ ὁμολογήσαντες τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ 
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καὶ δεσπότου καὶ πολλὰς βασάνους ὑπομείναντες, ψῆφον παρ᾽ αὐτοῦ δέχονται, ὥστε κατὰ τὴν τότε 45 

τῶν Ἐμεσηνῶν 1 κρατοῦσαν συνήθειαν θηρίοις παραδοθῆναι. ᾿Αποτομένων δὲ αὐτῶν, ἰδὼν αὐτοὺς ὁ 

καλλίνικος μάρτυς Ἰουλιανός, ὁ παρ᾽ αὐτῶν διδαχθεὶς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, προσελθὼν ἡσπάσατό 

τε αὐτοὺς καὶ ἐπηύξατο τελειῶσαι τὸ μαρτύριον, Οἱ δὲ ἅτιοι κατὰ τὴν τοῦ ἄρχοντος ὁ ψῆφον ἐπὶ τοῦ 

σταδίου ἀποχθέντες καὶ προσευξάμενοι, θηρίων αὐτοῖς ἐπαπολυθέντων, ἐπλήρωσαν τὴν εἰς Χριστὸν 

ὁμολογίαν, παραθέμενοι τὰ πνεύματα αὐτῶν τῷ Θεῷ. — Ce: 9. mulil. — σᾷ : 2 (Ἰουλιανοῦ, dein. 50 

Σιλουανοῦ x3.) — 3.4.5.1. — R:1.9, 3. 6. — Τῶν ἁτίων χιλίων μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ 

μαρτυρησάντων (Febr. 123. — πὶ τ 1.9.8. — M : 1.2.3. — Mv: 1.2.8. — πὸ: 1. 5. 8, ἄς — 

9 (ZikovavoO τοῦ ἐν Ἐμέσιῃ). --- 5. 6. — Mr : 1. 

SYNAXAHIA SELECTA, Sa: 1. add, : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ εὐκτηρίῳ αὐτοῦ τῷ ὄντι 

ἐν τῷ ᾿Οξεοβαφίῳ. --- 9. 3. 4. 5. — H : Τῶν ἁγίων χιλίων μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ (Feb. 127). — 55 

1.4.5. — P : Τῶν ἁγίων γ΄ μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρησάντων. Οὗτοι ὑπῆρχον οἰκέται τῶν 

δ᾽ προτικτόρων, ὑφ᾽ ὧν κατεσχέθησαν ἐκ προστάγματος Διοκλητιανοῦ βασιλέως (Feb, 12). — 1.4 

(Σαραπίωνος τῆς Κύπρου). — ὃ. — Da: 1. 9. — Τῶν ἁτίων τριῶν μαρτύρων. --- Db:1.2. — Τῶν 

: Ἐμεσινῶν Ch, — * ἄρχον Gb. 

I i52. 
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πολίτου Κυζίκου. Πολλὰ δὲ θαύματα ἐκτελέσας, --- 

καὶ τὰρ ὑπὸ ταύρου τὸν ὀφθαλμὸν ἀνδρός τινος 

ἐκκοπέντα ἰάσατο, καὶ μόνῃ σφραγῖδι καρκῖνον 

αὐτῷ ἡ 2 βρῶσις koi πόσὶς" κακοπαθείᾳ δὲ πάσῃ 

καὶ σκληραγωγίᾳ κατατήκων 8 ἑαυτοῦ τὸ σῶμα *, 

τὸ πεινῶντα θρέψαι ὃ καὶ γυμνητεύοντι 9 περιβό- 

πάθος 5 οὕτω λεγόμενον ἀπό τινος τΤυναικὸς λαιὸν χαρίσασθαι τρυφὴν καὶ κόρον ὑπελάμβανεν, 

5 διεσκέδασε, καὶ τὸν λυττήσαντα κύνα καὶ κατα- ὅθεν καὶ τὸ ἑαυτοῦ περιβόλαιον πολλάκις “δεδω- 

σχόντα αὐτὸν φυσήματι ἀπενέκρωσε, καὶ τὸν κὼς γυμνὸς émovüer καὶ ὁπόταν τὰς εὐχὰς τῷ 

ἀπὸϊ τῆς ἁμάξης συμπατηθέντα καὶ διαρραγεί- Θεῷ ἀνέπεμπε, τοῦ ἐδάφους | οἱ πόδες ἀφιστά- 

σης αὐτῷ τῆς τασίρὸς τεθνηκότα αὖθις ἀνεζώύωσε, μένοι Τ ὡσεὶ 8 πῆχυν ἕνα, ἄψαυστοι τῆς τῆς ἐδό- 

καὶ ἀπὸ τοῦ ἐπιτρόπου τῆς γαμετῆς τὸ ἀκάθαρτον κουν φαίνεσθαι. Ἐπεὶ δὲ τὸν μονήρη βίον ὑπέδυ, 

10 ἀπήλασε πνεῦμα, καὶ ἐνεργεῖν τοῖς βαφεῦσι τὰ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὅσην ἐγκράτειαν καὶ κακουχίαν 

πρόσφορα παρεσκεύασεν, ἀποδιώξας τὸν éuqui- μετὰ ταῦτα ὁ μακάριος ἐπεδείξατο. Οὗτος οὖν τὰς 

λεύοντα δαίμονα, .--- καὶ πολλὰ ἕτερα ἐνερτήσας παραλίους πάσας διαμείψας «πόλεις 19» καὶ πολλοῖς 

παράδοξα καὶ περὶ τῶν ἐσομένων προευτὼν πρὸς αἴτιος σωτηρίας διὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ τελεσθέντων 

Κύριον ἐξεδήμησε ὃ, θαυμάτων τενόμενος, ὕστερον ἀφεὶς τὰς μεταβάσεις 

i 43. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς τὸν τοῦ Στειρίου χῶρον κατολαμβόνει, καὶ ἕβδο- 

ἡμῶν Λουκᾶ τοῦ ἐν Ἑλλάδι κειμένου. Οὗτος ὁ μον" ày αὐτῷ διανύσας ἔτος 13, προέγνω τὴν αὐτοῦ 

ὅσιος τῆς Ἑλλάδος ἐστὶν βλάστημα καὶ ἐντρύ- τελευτὴν καὶ πᾶσι προειπὼν τέλει 18 τοῦ βίου ἐχρή- 

φημα. Οἱ δὲ τούτου πρόγονοι ἐξ Αἰγίνης ὥρμηντο σατο, τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τῷ Θεῷ ἐν εἰρήνη ἀποδούς. 

τῆς νήσου᾽ οἵ τὰς συνεχεῖς ἐφόδους τῶν ᾿Αγαρη- 3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

?0 νῶν μὴ φέροντες μετανάσται τίνονται καὶ τὴν ἡμῶν ἸΤέτρ ου τοῦ ἐν Μονοβάτοις ἀγωνισαμένου. 

Ἑλλάδα καταλαμβάνουσιν, ἐν fj καὶ γεγέννηται ? 4. Καὶ τοῦ ὁσίου ποτρὸς ἡμῶν ᾿Απρίωνος 

Λουκᾶς ὁ μακάριος. Ὃς ἐκ παιδόθεν οὐ μόνον ἐπισκόπου Κύπρου. 

κρέατος ἀλλὰ καὶ ψοῦ καὶ τυροῦ ἀποχὴν ἐποιή- 5. Καὶ τοῦ ἁτίου μάρτυρος Θεοπέμπτου καὶ 

cao: ἄρτος δὲ κρίθινος καὶ ὕδωρ καὶ ὄσπριον ἦν τῆς συνοδίας αὐτοῦ. 

95 .. MHNI ΤΩ AYTQ H'. 

4. Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου προφήτου Λευΐ’ ἐγεννήθη δὲ ἐν Γαλαάδ, ἦλθεν δὲ ἀπὸ τῆς 5 

Ζαχαρίου, οὗ ἐστιν καὶ μαΐου τῇ ἑξκαιδεκάτῃ!, Χαλδαίων τῆς ἤδη προβεβηκώς᾽ καὶ ἐκεῖ ὧν πολλὰ 

ἑνὸς τῶν ἑξκαίδεκα προφητῶν" ὃς ἑρμηνεύεται τῷ λαῷ προεφήτευσε καὶ τέρατα πολλὰ εἰς ἀπό- 

μνήμη Θεοῦ. Οὗτος ἦν ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς δειξιν ἔδωκεν. Οὗτος εἶπε τῷ Ἰωσεδὲκ ὅτι" « Γεν- 

30 - δ κκοπέντος S, Sa. — 9 in marg. add. Sa. — * ὑπὸ Sa. — ὃ lege quae add. Sa inter Synaxaria selecta. 

2. — 1 γεγένηται S. — ? om. 88. — ? Sa, κατῆκον S. — ὁ σωμάτιον Sa. — ὃ θρίψαι Sa, — δ γυμνητεύοντα S. — ? ági- 

σταντο Sa. — 5 καὶ ὡσεὶ Sa. — ὃ ἄπαυστοι Sa, — !* Sa, om. 8. — 1! ἑπτὰ Sa, — 15 ἔτι Sa. — 19 Sa, τέλος S. 

1. — τ(οὗ - ἐξκαιδεκάτῃ) om. Sa, — 5 τῶν add. Sa. 

ἁγίων τριῶν μαρτύρων. --- Ε΄ : 1. 2. 4 — Τῶν ἁτίων χιλίων τριῶν μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ. --- Fa: 1. 

9. 4, --- Τῶν ἁτίων χιλίων τριῶν. — Β΄: Τῶν ἁγίων χιλίων τριῶν. --- 1. & (Ἀρίωνος). --- Ba: deest, — 

$5 Bd: Τῶν ἁγίων χιλίων τριῶν, In margine add. manus rec. : καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδί»- 

ρου΄ ζήτει εἰς τὴν η΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός. — 1. 2 (Λουκᾶ τοῦ ἐν τῷ Στειρίῳ). — G: 1.— €: Τῶν ἁγίων 

«χιλίων» τριῶν μαρτύρων. — 1. "-- Gb : 1. — Cd : Τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυ- 

ρησάντανν. --- & : 1. 9. δ. 4. — K : 1. 2. — Τῶν ἁγίων τριῶν μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ. — M : 1.2. — 

Τῶν ἁτίων 1 μαρτύρων καὶ τριῶν οἰκετῶν καὶ τεσσάρων mporikrópuv?, τῶν ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρη- 

40 σάντων. Οὗτοι οἰκέται ὑπῆρχον τῶν τεσσάρων, ὑφ᾽ ὧν κατεσχέθη ἐκ προστάγματος βασιλικοῦ ὁ ἅγιος 

ΤΙέτρος ὁ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐπίσκοπος ὁ καὶ ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν. Μετὰ γὰρ τὴν τούτου τελευτὴν τῶν 

προτικτόρων πιστευσάντων πανοικὶ τῷ Χριστῷ καὶ μαρτυρησάντων, οἱ τούτων δοῦλοι τῇ εἰς Χριστὸν 

πυρούμενοι δ πίστει, ηὐτομόλησαν πρὸς τὸν βασιλέα Διοκλητιανὸν ἐν Νικομηδείᾳ σὺν γυναιξὶ καὶ 

παιδίοις καὶ βρέφεσι. Καὶ ὁμολογήσαντες εἶναι χριστιανοὶ καὶ. μὴ πεισθέντες ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν 

45 ὑπὸ 5 τοῦ στρατοῦ κατεκόπησαν ξίφει. — Oi ἅγιοι ἕξ μάρτυρες οἱ ἐκ Φρυγίας π. τ. --- 3. 5. — Mv: 

1. 9. --- Τῶν ἁγίων χιλίων μαρτύρων καὶ τριῶν οἰκετῶν καὶ τεσσάρων κτλ. --- Oi ἅγιοι μάρτυρες οἱ ἐκ 

Φρυγίας. --- 3.5. — Mb : 1. --- Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου (Feb. 85). --- 

4.5. — Τῶν ἁτίων χιλίων μαρτύρων ὄντων οἰκετῶν τῶν δ΄ προτικτόρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρη- 

σάντων. — Mr : 1.2. 

50  SYNAXARIA SELECTA. 88: 1. 9. 8. 4. 5. 6. — H : Μάρθας xoi Μαρίας ἀδελφῶν (Feb. 95), — 

3. 4, 5, — P : Máp8ac καὶ Μαρίας ἀδελφῶν καὶ Λυκαρίωνος. — 8. 4. 5. Da:1.2(— Ba). Db: 

1.9. — Ἐτ1.3: Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου, "Oc ἦν ἐπὶ Auavíou τοῦ βασιλέως, ἐν Εὐχαΐτοις μὲν 

γεγονὼς καὶ τὸ τένος ἐκεῖθεν ἕλκων, ἐν Ἡρακλείᾳ δὲ τῇ πρὸς Πόντον κειμένῃ τὰς διατριβὰς ποιού- 

μενος, ὡραῖος τὸν σωματικὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν ψυχὴν ὡραιότερος, «λόγῳ καὶ γνώσει καὶ τῇ λοιπῇ 

ὅδ σοφίᾳ κεκοσμημένος᾽ ὅθεν καί τινες αὐτῶν βρυορήτορα προσητόρευον. Οὗτος διὰ πασιῦν τῶν κολα- 

στηρίων ὀργάνων διελθών, τὸ μὲν μακάριον αὐτοῦ πνεῦμα ἐν οὐρανίαις σκηναῖς αὐλίζεται" τὸ δὲ 

τχιλίων add. My. — ? προτεκτόρων Μ. — ὃ ὁ ἅγιος ΤΤέτρος om. Mv. — * ἸΤέτρος ὁ ἁγιώτατος add. My. — 5 om. Mv.— 
$ ἀπὸ My. 

Fzs. 7. 

f. 153. 

Fra. 8. 

Fen. 7. 

Frg. 9. 



ΒΈΒ, δ, 

Fn. 8. 
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» νήσεις υἱὸν καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἱερατεύσει τῷ 

» Κυρίῳ, εἰς τύπον τοῦ ὃ ἀληθινοῦ ἀρχιερέως.» Καὶ 

περὶ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ προεφήτευσε, ἣν ποι- 

ἥσει ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν σφόδρα. 

Οὗτος καὶ τὸν Σαλαθιὴλ ἐπὶ υἱῷ“ εὐλόγησε, λέγων 

ὅτι" « Γεννήσεις υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

» Ζοροβάβελ. » Καὶ ἐπὶ Κύρου τοῦ βασιλέως ΠΤΠερ- 

σῶν τέρας δέδωκεν περὶ Κροίσου τοῦ βασιλέως 

Λυδῶν 5, Τὰ δὲ περὶ τῆς πορθήσεως Ἱερουσαλὴμ 

καὶ περὶ τοῦ τέλους Ἰσραὴλ καὶ ἀρχῆς ἐθνιὼν καὶ 

τέλους, καὶ τῆς τοῦ ναοῦ ἕως θεμελίων καταστρο- 

φῆς, καὶ ἀργίας προφητῶν καὶ ἱερέων καὶ σαββά- 

τῶν, καὶ περὶ διπλῆς κρίσεως ἐξέθετο’ καὶ ἕτερα 9 

πολλὰ προφητεύσας ἐκοιμήθη ἐν γήρει μακρῷ, καὶ 

ἐτάφη ἐγγὺς ᾿ΑΥγαίου τοῦ προφήτου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μεταλο- 

μάρτυρος Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου, τοῦ ἐν 

Εὐχανείᾳ ?. Οὗτος ὁ μάρτυς κατὰ τοὺς χρόνους ἦν 

Attvíou? τοῦ βασιλέως, τὸ γένος ἕλκων ἐκ τῶν 

Εὐχοΐτων, τὴν δὲ οἴκησιν ποιούμενος ἐν τῇ πρὸς 

Tióvrov Ἡρακλείᾳ ὁ, κάλλει τε ψυχῆς καὶ ὥρᾳ 

σώματος καὶ κράτει λόγων τοὺς πολλοὺς ὑπερέ- 

XUv' πάντες δὲ ἐφιλοτιμοῦντο τὴγ αὐτοῦ φιλίαν 

καρποῦσθαι. Ταύτῃ τοι καὶ Λικίνιος περὶ πολλοῦ 

ἐποιεῖτο τὸ συντυχεῖν αὐτῷ, καίπερ ἀκούσας χρι- 

στιανὸν αὐτὸν εἶναι καὶ τοὺς λετομένους θεοὺς 5 

βδελύττεσθαι. Διὸ καί τινας ἐκ Νικομηδείας τῆς 

αὐτοῦ τάξεως ὃ ἀποστείλας, ἐντίμως αὐτοὺς ἀγα- 

γεῖν τὸν μάρτυρα προσέταξεν. Ὡς δὲ ὑπέστρεψαν 

τὸν μακάριον λέγοντες Θεόδωρον ἀνειπεῖν ἴ, ὡς 

χρὴ τὸν βασιλέα μᾶλλον παραγενέσθαι μετὰ τῶν 10 

μειζόνων αὐτοῦ θεῶν, εὐθὺς τὸν. βασιλέα ἡ 'Hpá- 

κλεια 9 εἶχε. Ὃ δὲ ἅγιος ὄψεσι νυκτεριναῖς θεόθεν 

αὐτῷ ἐκπεμφθείσαις προθυμοποιηθείς, ἐπεὶ τὸν 

Λικίνιον ἤδη πλησιάζοντα τῇ πόλει ἐπύθετο 5, 

ἐπικαθεσθεὶς ἵππτῳ ὑπήντησεν αὐτῷ καὶ τὰ εἰκότα 15 

τοῦτον ἐτίμησεν. Ὁ δὲ βασιλεὺς εἰσελθὼν 1? ἐν 

τῇ πόλει, παρεκάλει τὸν ἅγιον θῦσαι τοῖς θεοῖς. 

'O δὲ ἠτήσατο ! λαβεῖν αὐτοὺς καὶ θεραπεῦσαι 

πρῶτον ἐν τῷ οἴκῳ" καὶ λαβὼν συνέτριψε καὶ 

διέδωκε πτωχοῖς. Καὶ διὰ τοῦτο πολλὰ βασανι- 30 

σθεὶς πρότερον, ὕστερον ἀπεκεφαλίσθη. Τὸ δὲ 15 

— * om. Sa. — * υἱῶν Sa. — 5 Λυδῶν βασιλέως Sa. --- ὁ δὲ add. Sa. j 
Ὁ. — * náprupoc Sa. — ? Εὐχανία S, Sa, — ? Λικιννίου S, Sa. — * Εἱρακλεία S, Sa. — ὅ παρὰ Sa. — 9 τῆς αὐτῆς τάξεως 

ἐκ N. Sa, — ἴ ἀντειπεῖν Sa. — SEipdiAetog S. — 9 Sa, ἐπείθετο S, — 19 ἐχθών Sa. — ' ἤτησε Sa. — ?? (τὸ δέ) καὶ τὸ Sa. 

πολύαθλον σῶμα τῇδε καταλελοιπός Toig πιστῶς αὐτῷ προσιοῦσι rdv ἰαμάτων ἀναβλύζειν τὰ $95 

ῥεῖθρα. --- 6. 8, 4. ὅ, — Β8 : 1. 9. 0. 8. 4. δ. — B:1.2. — Θεοδοσίου (Feb. 5?). — Μάρθας xr. 

(Feb. 95). --- 3 (Φιλαδέλφου solius). — 3Ba:1(— S) 3: Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου τοῦ ἐν Εὐχαΐ- 

τοις. Οὗτος ὁ μάρτυς κατὰ τοὺς χρόνους ἦν Λικινίου 1... Ὁ δὲ ἅτιος ὄψεσι νυκτεριναῖς θεόθεν αὐτῷ 

ἐκπεμφθείσαις προθυμοποιηθεὶς ἐπεὶ τὸν Λικίνιον ἤδη πλησιάζοντα τὴν πόλιν ἐπύθετο, ἵππῳ ἐπικα- 

θίσας καὶ προσυπαντήσας τὰ εἰκότα τοῦτον ἐτίμησεν. Ὃ δὲ δεξιὰς αὐτῷ δοὺς καὶ κατασπασάμενος, 80 

εἰσελθὼν ἐν τῇ πόλει koi ἐφ᾽ ὑψηλοῦ βήματος προκαθίσας τὸν μακάριον προέτρεψε Ocóbwpov τοῖς 

ἑαυτοῦ θεοῖς θυσίας προσενεγκεῖν. Τοῦ δὲ ἁγίου τοὺς ἐπισημοτέρους θεοὺς ἐξαιτησαμένου, ὡς ἂν 

αὐτοὺς οἴκοι πρότερον θεραπεύσας αὖθις δημοσίᾳ προσαγάγοι αὐτοῖς τὰς σπονδάς, ἐπεὶ κελεύ- 

σαντος τοῦ βασιλέως τοὺς χρυσοῦς καὶ ἀρτυροῦς ἔλαβε, κατὰ τὸ μέσον τῆς νυκτὸς συντρίψας αὐτοὺς 

καὶ λεπτύνας τοῖς ἐνδεέσι καὶ πένησι διαδέδωκεν, Μεθ᾿ ἡμέρας δὲ Μαξεντίου τοῦ κομενταρησίου 35 

εἰπόντος εἰδέναι τὴν κεφαλὴν τῆς μετάλης θεᾶς ᾿Αρτέμιδος ὑπὸ πτωχοῦ τινος περιφερομένην, εὐθὺς 

ἀνάρπαστος ὑπὸ τῶν δορυφόρων ὁ ἅτιος γίνεται, τοῦ Λικινίου ἐξαπορηθέντος ? καὶ τοῦτο προστάξαν- 

τος. Καὶ πρῶτον μὲν ἀποδυθεὶς ἐκ τεσσάρων ὁ ἅγιος τείνεται καὶ νεύροις BoUv κατὰ τῶν νώτων 

πληγὰς u' δέχεται καὶ v' κατὰ τῆς γαστρός, καὶ σφαίραις μολυβδίναις κατὰ τοῦ τένοντος τύπτεται" εἶτα 

ξέεται, λαμπάσι καταφλέγεται, ὀστράκοις τὰς ἡλκωμένας καὶ κεκαυμένας πληγὰς ἀνατρίβεται καὶ τῇ 40 

εἱρκτῇ ἀπορρίπτεται τοὺς πόδας ἀσφαλισθεὶς ἐν τῷ ξύλῳ. Διαμείνας δὲ ἀπόσιτος ἐν αὐτῇ ἐπὶ πέντε 

ἡμέρας, αὖθις ἐξάτεται καὶ ἐν σταυρῷ καταπήγνυται χεῖρας καὶ πόδας καὶ περόνην κατὰ τοῦ κρυφίου 

πόρου δέχεται, μέχρι τῶν ἐγκάτων ἐν τῷ διελαύνεσθαι ἔφθασαν. Περιειστήκεισαν δὲ καὶ παῖδες 

τοξεύοντες κατὰ τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶὼγ αὐτοῦ. Ταῖς δὲ βολίσιν αἱ τοῦ ἁγίου συνεξέπεσον 

ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν κόραι. Ἕτεροι δὲ ἀνακαρσίοις τομαῖς κατὰ τῶν κεκρυμμένων μελῶν διελάσαντες 45 

τὰ σπερμοτόνα συνεξέτεμον μέλη. Ἐν δὲ τῷ σταυρῷ τὴν νύκτα διάγων, νομίσαντος ἤδη τοῦ Λικινίου 

ὅτι τέθνηκεν, ὑπὸ ἀγγέλου ἀπελύθη καὶ τῶν ἥλων καὶ ὅλως γέγονεν ὑγιής, καὶ fv ψάλλων καὶ εὐλογῶν 

τὸν Θεόν, Ἤδη δὲ τῆς ἡμέρας διαφαινούσης, οἱ παρὰ τοῦ Λικινίου ἀποσταλέντες τοῦ ἄραι τὸ σῶμα 

τοῦ μάρτυρος καὶ ῥῖψαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὡς εἶδον τὸν ἅγιον ὑγιῆ, ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ, ἄνδρες ὄντες 

ὡσεὶ πέντε καὶ ὀγδοήκοντα. Καὶ μεθ᾽ αὐτοὺς τριυκόσιοι στρατιῶται, ὧν ἐξηγεῖτο ὁ ἀνθύπατος Κένσος 5, 50 

ἐπὶ τῇ ἀναιρέσει τῶν πρώτων ἀποσταλέντες, καὶ αὐτοὶ ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ. "ouv δὲ ὁ Λικίνιος τὴν 

πόλιν θορύβου μεστὴν τὴν τοῦ ἁγίου κεφαλὴν ἐκέλευσεν ξίφει τμηθῆναι" ἔνθα δὴ τὰ περισχόντα αὐτὸν 

χριστιανῶν πλήθη * καὶ διακωλύοντα τὴν ἀναίρεσιν, μόλις ὁ ἅγιος καταπαύσας καὶ τῷ Χριστῷ ἐπευξά- 

μενος, τέμνεται τὴν κεφαλὴν τὸν δρόμον τοῦ μαρτυρίου τελέσας. Μετετέθη δὲ ἀπὸ τῆς Ἡρακλείας ἐν 

τοῖς Εὐχαΐτοις, ἐν τῷ τονικῷ αὐτοῦ κτήματι, καθὼς Αὐγάρῳ ὃ τῷ ταχυγράφῳ αὐτοῦ ὁ μάρτυς παρεκε- ὅδ 

λεύσατο. Ὃς πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἄθλησιν, συνὼν αὐτῷ, καὶ τὰς κατὰ μέρος πεύσεις καὶ ἀποκρίσεις καὶ 

τὰ ποικίλα τῶν βασάνων εἴδη καὶ τὰς θεύθεν ἐπιφανείας καὶ ἀντιλήψεις πλατύτερον διεχάραξεν. --- 

Bd : 1. 9, --- Θεοδοσίου. --- Μάρθας kr. — G : 1. 9. — €: d. — Μάρθας κτλ. --- 8.4, 2. — Cb : 1. — 

1 Αἰκιννίου Ba, —  ἐξαπορριθέντος Ba. — ὃ Ba, al. Kévoroz, Sextus, cf. Anal. Boll, t. I], p. 366, Act. SS4 Feb. t. H, 

p. 30. — * πλῆθος Ba. — ? Ἀγαύρω Ba. 9 
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τίμιον αὐτοῦ λείψανον ἀνακομισθὲν ἐτέθη ἐν 

Εὐχανείᾳ ὅ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύρων 

Φιλαδέλφου καὶ ΤΤολυκάρπου. 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικηφόρου. 

Οὗτος fjv! κατὰ τοὺς χρόνους 5 Οὐαλλεριανοῦ ὃ καὶ 

Γαλλιήνου ὁ τῶν βασιλέων ἰδιώτης τὴν τύχην. Ἐξ 

αἰτίας δέ τινος εἰς διαφορὰν καὶ μῖσος φανερὸν 

10 κατέστη Σαπρικίῳ τῷ πρεσβυτέρῳ τῆς ἐκκλησίας. 

"Oc, διωγμοῦ κατὰ τῶν χριστιανῶν πνεύσαντος, 

συλληφθεὶς πολλῶν βασάνων πεῖραν ὑπέστη" 

ὅπερ ὁ μακάριος Νικηφόρος διαγνοὺς ὡς μάρτυρα 

Χριστοῦ παρεκάλει λῦσαι τὴν ἔχθραν. Ὁ δὲ τούτου 

35 μὴ ἀνασχόμενος γυμνοῦται τῆς χάριτος. Ἐγτὺς 

yàp τῶν. βραβείων καὶ τοῦ στεφάνου γενόμενος, 

παρ᾽ ὅσον ἔμελλε μόνον ἀποτμηθῆναι, νῶτα τοῖς 

ἐχθροῖς ὁ τρισάθλιος δέδωκε καὶ τοῖς δαίμοσιν 

ἐπιθῦσαι ὑπέσχετο. Τοῦτο δὲ ὁ ἅγιος Νικηφόρος 

80 θεασάμενος, αὑτὸν τοῖς βασανίζειν μέλλουσιν ἔπι- 

δέδωκε καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας παρρησίᾳ, 

προστάξει τοῦ τυράννου τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρων Μάρθας καὶ Μαρίας, | γνησίων ἀδελφῶν, 

45. καὶ Λυκαρίωνος μονάζοντος, Αὗται καθ᾽ ἑαυτὰς 

παρθενίαν ἀσκοῦσαι, παρερχομένου τοῦ ἡτεμόνος 

τῆς χώρας, διὰ τῆς οἰκίας, ἔνθα κατέμενον, προ- 

κύψασαι ἀπό τινος θυρίδος χριστιανὰς ἑαυτὰς 

ἀπεκάλεσαν᾽ καὶ οἰκτιζομένου τοῦ ἡγεμόνος τὸν 

80 ἐν τῇ νεότητι αὐτιῶν θάνατον, ἀντεῖπον μὴ εἶναι 

θάνατον τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ, ἀλλὰ ζωὴν πέρας οὐκ 

ἔχουσαν. «Ὡσαύτως δὲ καὶ Λυκαρίωνος παιδίου ἷ 

μονάζοντος συντρόφου αὐτῶν τὰ αὐτὰ" ἐξειπόν- 

85 τος, προστάξει αὐτοῦ ἐσταυρώθησαν σὺν τῷ 

Λυκαρίωνι καὶ ὑπὸ τῶν δημίων ξίφεσι νυγέντες 

ἀφῆκαν τὰς ψυχάς. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ῥωμανοῦ. Οὗτος ὁ ὅσιος Ῥωμανὸς Κίλιξ 

40  B.— ! Sa, H, P, F, Ocobibpac S. 

4. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου Μακαρίου ἐπισκόπου 

Tfágov τῆς Κύπρου. 

5. Καὶ τῆς ὁσίας Θεοδοσίας ". 

6. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος ἸΤερτίτου. 

AYTQ Θ΄. 

ὑπάρχων, τὸ γένος ἐκ πόλεως ! ἕλκων τῆς Ρώσόυ, 

ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς ἐπεδείξατο 

ἄθλους. Ἔξω μὲν γὰρ τῶν τῆς πόλεως τοίχων 

παρὰ τὴν ὑπώρειαν οἰκίδιον δειμάμενος, ἐν αὐτῷ 

ἀσκητικῶς ἠγωνίζετο. μὴ πυρὶ χρησάμενος, μὴ 

λυχνιαῖον φῶς δεξάμενος. Τροφὴ δὲ ἦν αὐτῷ 

ἄρτος καὶ ἅλες", ποτὸν δὲ τὸ xpnvolov? νᾶμα, 

ἐσθὴς ἐκ τριχῶν, κόμη μέχρι ποδῶν διήκουσα" τῷ 

τραχήλῳ δὲ καὶ ταῖς χερσὶ καὶ τῇ ὀσφύϊ σιδήρου 

βαρύτης περιέκειτο, ΤΤολλὴ δὲ αὐτῷ ἐκ τῶν ἀρετῶν 

ἐδόθη χάρις θαυμάτων παρὰ Θεοῦ" πολλῶν μὲν 

γὰρ πολλάκις χαλεπὰς ἀπήλασε νόσους, πολλαῖς 

δὲ στείραις γυναιξὶν ἐχαρίσατο παῖδας. Οὕτω 

καλῶς ἀγωνισάμενος ἐν εἰρήνη ἐκοιμήθη. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων 1 Map- 

κέλλου ἐπισκόπου ZixeMoc?, ΤΤαγκρατίου Tav- 

ῥομενίου καὶ Φιλατρίουϑ Κύπρου. Οὗτοι μαθηταὶ 

ἐγένοντο τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ΤΠῈέτρου.. Ὁ μὲν γὰρ 

πατὴρ τοῦ ἁγίου Παγκρατίου, ἔτι τοῦ Χριστοῦ 

περιπατοῦντος σωματικῶς ἐπὶ τῆς τῆς καὶ θαυμα- 

τουργοῦντος, ἀκούσας ἀπῆλθεν ἀπὸ Ἀντιοχείας 

εἰς Ἱερουσαλὴμ’ μετὰ Tfoyxparíou ἰδεῖν αὐτόν. 

Ὃ οὖν ἸΤαγκράτιος ἔκτοτε γενόμενος γνώριμος τῷ 

ἁτίῳ ΤΠέτρῳ μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ Χριστοῦ ἠκο- 

λούθει αὐτῷ " καὶ προχειρισθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπίσκο- 

Toe Ταυρομενίου καὶ διδάσκων ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

τοῦ Χριστοῦ, ἐφονεύθη κρύφα ὑπὸ τῶν ἑλλήνων. 

Ὁ δὲ Μάρκελλος ὁμοίως χειροτονηθεὶς ἐπίσκοπος 

Σικελίας καὶ πολλοὺς τῶν ἀπίστων ἐπιστρέψας ἐπὶ 

τὸν Κύριον, ἐτελειώθη" ὡσαύτως koi? ὁ Φιλάγριος 

τῆς Κυπρίων ἀρχιερατεύσας καὶ διδάσκων καὶ αὐτὸς 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ | πολλοὺς πειρασμοὺς 

ὑπομείνας ὑπὲρ τῆς ἀληθοῦς πίστεως " ἐτελεύτησε. 

1. — τ om. S2, — ? καιροὺς fjv Sa. --- 3 corr. S, Γαλλεριανοῦ Sà. — ὁ Γαληίνου S, Sa. — 5 ἀνεχόμενος Sa. 

2. — 1! παιδίον S, παιδὸς Sa. — αὐτὸν Sa. 

8. — ! ἐκ πόλεως om. Sa.— ? ἅλας Sa, — 9? κρινιαῖον Sa. 
4. — ! μαρτύρων add. Sa, — ? Σικελλίας Sa, — ? Φυλαγρίου Sa. — " Ἱεροσόλυμα Sa. — 5 om.Sa, — 5 τῆς ἀληθείας Sa. 

45. Máp8ac κτλ. — Cd: 1.— Μάρθας κτλ. --- 3. 4. 5.2, — &R:92. 1. — Μάρθας καὶ Μαρίας γνησίων 

X:1.4.2. — M : 1. 2. — Νικηφόρος koi Στέφανος ἀδελφῶν xai Avxapiuvoc. — 3. 4. 5 (Θεοδώρας). 

E. τ. (cf. Feb. 92). — Μάρθα xoi Μαρία oí ἀδελφαὶ E. t. — Λυκαρίων E. τ. — Mv:2. 1. — Νικηφόρος 

καὶ Στέφανος. — Μάρθα xoi Μαρία ai ἀδελφαὶ xoi ὁ ὅσιος Βυκαρίων. — Mb : 1. — Aouxá 

(Feb. 72). — 3. — Μάρθας κτλ. — Mr :2. 1. 

s) SYNAXARIA SELECTA. 88: 1. 9. 8, 4. — H:1.4 — P: 1. ἃ (Φιλαγρίου koi TTopkporiov). — 

Da:1.2.3. — Db:1. 2.3. —F 11.9.3. — Fa : 1. 9. 8. — B : 1. ἃ (Μαρκιανοῦ ἐπισκόπου Σικελίας, 

Φιλατρίου ... καὶ TTazkporíou). — Ba :1(— 5). 2(— S). 8 (ΞΞ S. — Bd: 1. 4 (Μαρκιανοῦ ἐπισκόπου 

Σικελίας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ). — Koi μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Φωτίου ἀρχιεπισκόπου Κων- 

σταντινουπόλεως (Feb. 69). — G : 1.9. — €: 1. 4 (Μάρκου καὶ Μαρκέλλου xoi Φιλαγρίου ... καὶ Παγκρα- 

S5 τίου). --- In margine f, 199v: ζήτει τὸ συναξάριον τοῦ ὁσίου ῬΡωμανοῦ εἰς τὸ τέλος τοῦ μηνός. — 

Ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους. --- Cb: 1. — Cd : 1. ᾧ (Μάρκου κτλ.). --- Β 1. 

3. 4, —  : 1. 4 (Φιλαγρίου ἐπισκόπου Κύπρου τοῦ εἰς τὸ Κούριν tantum). — 2. 3. — M : 1,3. 4, — Ὁ 

ἅγιος iepouópruc Tlérpoc ὁ Δαμασκηνὸς E, t. — Mv: 1. 3. & — Πέτρος. -- Mb 11.9. 4. — Τοῦ ὁσίου 

Μακαρίου ἐπισκόπου Πάφου. — Mr : 1. 

Fzs. 8. 

Fen. 9. 

fab. 

ἘῈΒ. 8. 

Fes. 9. 



Fen. 10. 

Fes. 10. 
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MHNI T9 AYTO [΄. 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων: Χαραλάμπους, Tlop- 

φυρίου, Δαύκτου καὶ τριῶν τυναικῶν. Οὗτος 5 

ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Σενήρου καὶ Λουκιανοῦ 

ἡγεμόνος ἐν Μαγνησίᾳ τῇ πόλει, ἱερεὺς τῶν 

χριστιανῶν. Διδάσκων δὲ τὴν ὁδὸν τῆς ἀληβθέίας 

ἐκρατήθη καὶ ἐξεδύθη τὴν ἱερατικὴν στολήν᾽ εἶτα 

ἐξεδάρη ὅλον τὸ δέρμα τοῦ σώματος, Ἐπειδὴ δὲ 

ἔβλεπεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν καρτεροῦντα 2, θυμωθεὶς 

οἰκείαις χερσὶν ἐπεχείρει ξέειν τὸν ἅγιον" καὶ 

παραυτίκα ἐκόπησαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ τοῦ 

μάρτυρος σώματι ἀπῃωρήθησαν᾽ ὃν καὶ προσευξά- 

μένος ὁ ἅγιος ὑγιῆ αὖθις ἐποίησε. Τότε ἰδόντες 

Πορφύριος ὁ δήμιος καὶ Δαῦκτος, ἠρνήσαντο τὰ 

εἴδωλα καὶ ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ " ὁμοίως καὶ 

γυναῖκες τρεῖς ἐκ τῶν παρισταμένων. ἐκεῖ, Οὗς 

πάντας κρατήσας ὁ ἡγεμὼν καὶ βασάνοις καθυπο- 

βαλὼνδ ἀνηλεῶς ἀπεκεφάλισεν᾽ εἰ γὰρ καὶ ἰάθη 

ἀλλ᾽ ὅμως ἐνέμεινεν εἰς τὴν ὅ ἀπιστίαν αὐτοῦ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

"Evva88g!, Οὐαλεντίνης ὅ καὶ ΤΤαύλου. Ὧν 

ἡ μὲν Ἐνναθᾶ ὥρμητο τῆς τῶν Γαζαίων " χώρας, 

ἡ δὲ Οὐαλεντίνα τῆς Καισαρέων. Φιρμιλιανοῦ δὲ 

τοῦ ἡγεμόνος προκαθίσαντος, ἄγεται ᾿Ενναθᾶ f 

ὑενναιοτάτη παρθένος καὶ ἐρωτηθεῖσα σφοδρῶς 

μοστίζεται, ξύλῳ ἀναρτᾶται, τὰς πλευρὰς καταξαί- 

νεται πλήκτροις οὐκ εἰσάπαξ ἀλλὰ καὶ πολλάκις. 

*H δὲ τιμία Οὐαλεντίνα ̂  καὶ αὐτὴ παρθένος οὖσα 

καὶ τῶν πραττομένων τὸ ὠμὸν καὶ ἀπάνθρωπον 

οὐκ éverkoüca παρρησιάζεται" καὶ αὐτίκα θύειν 

κελεύεται, αὐτοῦ που πλησίον παρὰ τὸ δικαστήριον 

βωμοῦ εὐτρεπισθέντος. Ὡς δὲ παρὰ τὸν βωμὸν 

ἤχθη, λὰξ κατ᾽ αὐτοῦ γενναίως ἐνάλλεται καὶ σὺν 

Tj ἐπικειμένῃ φορᾷ ἐν τῇ ὃ πυρᾷ καταστρέφει 

αὐτόν. Ὁ δὲ τύραννος θυμωθεὶς τοσαύτας κατὰ 5 

τῶν πλευρῶν ἐπιτίθησι βασάνους ὅ, ὅσας οὐκ ἔστιν 

εἰπεῖν: καὶ ἀπατορεύσας ἀμφοτέρας, τὸν διὰ πυρὸς 

αὐταῖς ψηφίζεται θάνατον. Μετὰ ταύτας ἐπὶ τὸν 7 

ἀγῶνα παρήχθη ἸΤαῦλος καὶ πολλαῖς βασάνοις 

προσομιλήσας καὶ ὑπεράνω αὐτῶν 8 τῇ τοῦ Χρι- 10 

στοῦ χάριτι γενόμενος, τῇ τοῦ ξίφους καταδικάζε- 

ται τιμωρίᾳ. Ὃ δὲ τῷ Θεῷ εὐχαριστήσας καὶ τῶν [ 

ὁμοπίστων ὑπερευξάμενος, δέχεται τὴν τομὴν καὶ 

εὐθέως τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθεται. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 15 

ἡμῶν Ζήνωνος. Οὗτος ἐκ Καισαρείας ἦν τῆς 

πρὸς Καππαδοκίαν, γονέων περιφανῶν καὶ mÀou- 

σίων - κατείλεκτο δὲ τοῖς στρατιώταις TOlg τὰ 

βασιλικὰ ὀξέως διακομίζουσι τράμματα, Κατανοή- 

σας δὲ τὸ ἄστατον koi ἐπίκηρον τοῦ βίου, τὴν 90 

στρατιωτικὴν ἀποθέμενος ζώνην, ἐν ἑνὶ τῶν 

πολυανδρίων --- πολλὰ δὲ ἔχει τὸ τῇ Ἀντιόχου 1 

παρακείμενον ὄρος --- εἰσῆλθε τὴν ψυχὴν ἐκκαθαί- 

ρων, οὐ κλίνην ἔχων, οὐ λύχνον, οὐ κιβώτιον, οὐ 

τράπέζαν- στρωμνὴ δὲ ἦν αὐτῷ στιβὰς χόρτων ὃ ἐκ 85 

λίθων ἐστρωμένη 5, ἐσθὴς ῥάκος παλαιόν, τροφὴ 

εἷς ἄρτος δύο χορηγούμενος ἡμέραις" τὸ δὲ ὕδωρ 

ἑαυτῷ πόρρωθεν ἐπεκόμιζε, Οὗτος ἐκ τούτιυν τῶν 

πόνων πολλὴν θεόθεν ἐπεσπάσατο τὴν χάριν " ἐν 

yàp τῇ καταδρομῇ τῶν Ἰσαύρων πολλὰς σφαγὰς 80 

δεδρακότων εἰς τοὺς τὴν ἀσκητικὴν μετιόντας 

1. — τμαρτύρων add. Sa. — 5 ὃ ἅγιος add. Sa. --- ὃ καρτερικῶς πάντα φέροντα Sa. — * ἐπεθύμει 58. --- ὃ ὑποβαλὼν 

Sa. — 6 προτέραν add. Sa. 

2. — τ Ἐνναθὰς S, Ἐναθᾶ Sa. — ? Γαλεντίνα Sa. — ? Γαζέων S. — * Γαλεντίνα Sa. — 5 φορᾷ ἐν τῇ om. Sa. — 5 βασά- 

voic Sa. — ? μαρτυρικὸν add. Sa. — ὃ πασῶν Sa. 80 

8. — τ Ἀντιοχεία Sa. — 2 Sa, οὐκ ἱμάτιον 8. --- ? στιβαὶ χορτοῦ Sa. --- * ὑπεστρωμμένη Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.9, 8. 4. 5, — ἘΠ: 1 (Χαραλαμπίου, ΤΤορφυρίου, Δαύκτου καὶ 

Θεοκτίστου καὶ τριῶν γυναικῶν), --- 4. ὅ. — Y :1 (Χαραλάμπους ἐπισκόπου Μαγνησίας, Πορφυρίου, 

Δαύκτου, Θεοκτίστου καὶ τῶν ἁγίων τ΄ τυναικῶν). --- 4 : ᾿Αναστασίου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων. --- 

Da. : Ἐ(Χαραλάμπους — Fa). — 2.3. — Db : 1 (Χαραλάμπου ς). --- 3.8. --τ E : 1.2.3. — Fa :1:Xaopa- 40 

λάμπους. Οὗτος ὑπῆρχε ἐπὶ τῆς βασιλείας Σευήρου koi Λουκιανοῦ ἡγεμόνος ἐν Ματνησίᾳ, ἱερεὺς ὧν 

τῶν χριστιανῶν καὶ διδάσκων τὴν ὁδὸν τῆς ὀληθείας. ΤΤαραστὰς οὖν τῷ δικάζοντι, ἀποδύεται τῆς 

τιμίας καὶ ἱερᾶς στολῆς" ἔπειτα τὴν δορὰν τοῦ σώματος ἀποσύρεται ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι ποδῶν. Ἐπεὶ 

δὲ γενναίως τοὺς ἀφορήτους πόνους ἔφερεν, θυμωθεὶς ὁ ἄρχων αὐτὸς δι’ ἑαυτοῦ τὰς χεῖρας ἐκτείνας 

ἐπεχείρει ξέειν τὸν μάρτυρα: καὶ παραχρῆμα ἄχειρ ἐδείκνυτο πρὸς τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος ἐάσας τὰς 45 

χεῖρας, θαῦμα φρικτὸν τοῖς ὁρῶσιν ἐπιφανείς. ᾿Αλλὰ καὶ ὁ ἡγεμὼν προσπτύσας τῷ ἁγίῳ; δίκην ἐδίδου 

τοῦ τολμήματος τὸ πρόσωπον ὄπισθεν μεταστραφείς. Οὗ τῷ φόβῳ περιχυθέντες προσέπεσον τῷ ἁγίῳ, 

τὴν ἴασιν ἐξαιτούμενοι λαβεῖν’ ὅθεν καὶ ἰάσεως ἔτυχον, Θεὸν εἶναι ἀληθινὸν τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντες. 

᾿Αλλὰ καὶ πάλιν τῇ πλάνῃ τοῦ διαβόλου κρατηθέντες καὶ ἀπιστήσαντες μεγίστῃ κολάσει ἐτασθέντες 

ἐν ἀπιστίᾳ ἔμειναν' ὅθεν κελεύσει τοῦ ἡγεμόνος δέχεται ὁ μάρτυς κημὸν κατὰ τοῦ στόματος καὶ 50 

δημεύεται καθ᾽ ὅλης τῆς πόλεως" ἔπειτα τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. --- 8. 3 (Ζίζονος). — B: 1.— Ba: 

€ :  ( καὶ Θεοκτίστου). --- 4. δ. — Cb : 1. — mutil. 2 (2 S). ὃ (— S). — Bd:1.2.3. — G:1. 

Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης τῆς ποιησάσης τὴν ὀρθοδοξίαν (Feb. 115. — Cd : 1 : ἄθλησις τῶν ἁγίων uap- 

τύρων Χαραλομπίου, Πορφυρίου, Δαύκτου καὶ Θεοκτίστου μετὰ τριῶν τυναικῶν ξίφει τελειυθϑέντων. — 

4. ὅ, — R : 1 (Χαραλάμπους solius), — 2.3. 1.4. — &:1.2,3. — M: 1. — Βάπτος καὶ Πορφύριος οἱ 55 

τιμωροῦντες τὸν ἅτιον Χαραλάμπην πιστεύσαντες τῷ Χριστῷ E. . — Ai πιστεύσασαι τ΄ γυναῖκες 

f£, 155". 

10 τινι τῶν κατ᾽ ὄρος σπηλαίων ἐν ᾧ τὰ ἄτρια τῶν 

15 κατασχεθεὶς ἤχθη πρὸς τὸν ἡγεμόνα Ἀτρικόλαον᾽ 
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πολιτείαν, αὐτὸς εὐχῇ μόνῃ τὰς ἐκείνων ἀπημαύ- 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη ᾿ "Avaoragíov 

pucev ὄψεις. Οὐ πολὺν " δὲ μετὰ ταῦτα βιώσας πατριάρχου ὅ. 

χρόνον, ἀπὸ τῶν 9 σκαμμάτων ἴ πρὸς τὴν ἐπουρά- Β. Καὶ σύναξις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ! ἐν 

viov ἀπῆρε λῆξιν. τοῖς Ἀρεοβίνδου. 

MHNI TQ ΑΥ̓ΤΩ ΙΑ΄. 

τίνων γονέων ὑπῆρχεν, οὐκ ἴσμεν. "Ex δὲ τῆς θεα- 

ρέστου αὐτοῦ καὶ ἀγτελικῆς πολιτείας τὸν οὐρανὸν 

πατρίδα ἐκτήσατο. Toig γὰρ div τὰς τῶν ὀρῶν 

κατείληφε κορυφάς, μὴ σκήνῃ, μὴ καλύβῃ χρησά- 

μενος, ἐν ὀρύγματι δὲ βαθεῖ" τὴν στάσιν ποιούμε- 

νος ἐπὶ σαράκοντα χρόνοις. ΤΤρεσβύτης δὲ γεγονὼς 

καὶ ὑπὸ πολλῶν παρακληθεὶς ἐπὶ καλύβην εἰσῆλθεν, 

ἐφ᾽ ὅλοις εἰκοσιπέντε ἔτεσιν ἐν ταύτῃ διαβιώσας. 

“Ὅθεν καὶ χαρίσματα ἰαμάτων παρὰ Θεοῦ τούτῳ 

ἐδόθη τῷ μακαρίτῃ γυναῖκα γὰρ θνήσκειν μέλλου- 

σαν διὰ προσευχῆς ἀνέστησε" καὶ ἑτέραν γυναῖκα 

ἀδηφατίας περιπεσοῦσαν πάθει ἰάσατο καὶ ἄλλην 

γυναῖκα τὸν ἐγκέφαλον παθοῦσαν διὰ πόσεως 

ὕδατος ὑπ᾽ αὐτοῦ εὐλογηθέντος τοῦ χαλεποῦ 

ἠλευθέρωσε πάθους. Οὕτως οὖν ἀγγελικῶς πολι- 

τευσάμενος καὶ προφητικοῦ χαρίσματος ἀξιωθεὶς 

καὶ πρεσβύτερος χειροτονηθεὶς καὶ εἰς ἄκρον ἀκα- 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Βλασίου 

ἐπισκόπου Σεβαστείας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τιμίων 

γυναικῶν. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς καιροὺς Λἰκινίου ! 

τοῦ βασιλέως ἐπίσκοπος Σεβαστείας οἰκῶν ἔν 

ζώων ἐξημερούμενα διὰ τῆς εὐλογίας τοῦ ἁγίου 

χειροήθη ἐφαίνετο. Qv δὲ καὶ τῆς ἰατρικῆς τέχνης 

ἔμπειρος πολλὰς ἐπετέλει ἰάσεις, τὴν τῶν θαυμά- 

τῶν ἐνέργειαν παρὰ τοῦ Κυρίου λαβών. Οὗτος 

καὶ ὁμολογήσας τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ τύπτεται 

ῥάβδοις καὶ ἀναρτηθεὶς ξέεται. Εἶτα ἀπατομένου 

αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ, ἠκολούθησαν αὐτῷ γυναῖκες 

ἑπτά: αἱ τὰς κεφαλὰς. ἀπετμήθησαν, Θεὸν τὸν 

99 Χριστὸν εἶναι ὁμολογήσασαι. Ὁ δὲ ἅτιος Βλάσιος 

ἐν τῷ βυθῷ τῆς λίμνης βληθεὶς καὶ ὡς διὰ ξηρᾶς 

ἐπὶ τὴν χέρσον κομισθείς, ξίφει τὴν κεφαλὴν 

ἀπετμήθη ὃ μετὰ τῶν δύο βρεφῶν τῶν ὄντων μετ’ κίας ἐλάσας πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. 

αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ. Τελεῖται δὲ ἧ αὐτοῦ σύναξις 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ fi εὕρεσις τοῦ λειψάνου τοῦ 

5 ἐν τῷ ἁτιωτάτῳ μαρτυρείῳ τῷ ὄντι πλησίον τοῦ ἁγίου Ζαχαρίου τοῦ πατρὸς Ἰωάννου τοῦ 3 

ἁτίου -ἀποστόλου Φιλίππου, ἐν τοῖς Μιλτιάδου δ, βαπτιστοῦ. . 

2. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 4. Καὶ μνήμη Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης τῆς 

ἡμῶν Μακεδονίου. Οὗτος ὁ ὅσιος Μακεδόνιος, ποιησάσης τὴν ὀρθοδοξίαν. Αὕτη ἧ μακαρία ἐγέ- 

ᾧ ἐπίκλην κριθοφάγος — ἡ τὰρ τοιαύτη τροφὴ τὴν — vero γυνὴ Θεοφίλου τοῦ βασιλέως τοῦ εἰκονομά- 

30 ἐπωνυμίαν αὐτῷ ἐπέθηκεν, --- ὅθεν τε καθήγετο ἢ xou. Οὐκ ἦν δὲ αἱρετικὴ ὥσπερ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς" 

— 5 πολὺ 8. — 5 ἐνταῦθα add. Sa, — " καὶ πόνων add. Sa, 

4. — 1 τοῦ ἐν ἁγίοις add. Sa. — ? γενομένου Κωνσταντινουπόλεως add. Sa. 

B. — 1 δεσποίνης ἡμῶν add. Sa. 

4. — τ Λικιννίου S, Sa, — ? ἐπισκόπου Sa, — ὃ ἀφαιρεῖται Sa, — ὁ om. Sa, — δ Μιλτιώδου Sa. 

35  2.— 1n add. Sa. — ? βαθὺ S. 

8. — 1 προφήτου add. Sa. — ? προδρόμου καὶ add, Sa. 

E v. — 2, 4 -᾿Ἀναστασίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. — Mv:1. — Βάπτος καὶ Πορφύ- 

pioc. — Τρεῖς γυναῖκες, --- 2. — 4: Ἀναστασίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. --- 3, — Mb: 

1.8. 8, — Μαρτυρίου καὶ Βάπτου. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοκτίστου. --- ΜῈ: 1. 

49. SYNAXARIA SELECTA. 58:1. 9, 8. 4. --- H : 1. 8 (τῆς εὑρέσεως τῆς κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Ζαχα- 

piov). — P:1.3. — Da: 1.2. — Db: 1.2. — ἘΠῚ, 3. 8. -- ἘΔ 1.2.3. — B: 1.8. 4, — Βα: 1 (ΞΞ S). 

9 (— S). — Bd: 1, mutil. — &: 1. — α: 1. 8, ἄς — Cb: 1. — 0d: 1. 3. 4: Θεοδώρας τῆς BaciMoonc 

τῆς ποιησάσης τὴν ὀρθοδοξίαν, Αὕτη ἦν ταμετὴ Θεοφίλου τοῦ εἰκονομάχου, μὴ συνθεμένη αὐτοῦ τῷ 

αἱρέσει μηδὲ συμφωνήσασα, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἐκεῖνος τὸν ἅγιον Μεθόδιον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλειυς 

45 ὄντα ἐξώρισε καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐποίησεν πατριάρχην Ἰωάννην τὸν Λεκανομάντιν ', ὅμως αὕτη, «εἰ 5» καὶ 

φανερῶς οὐκ ἐτόλμα προσκυνῆσαι τὰς ἁγίας εἰκόνας 3, εἶχεν ἐν τῷ κοιτῶνι κεκρυμμένας αὐτὰς καὶ τῇ 

νυκτὶ ἵστατο προσευχομένη καὶ παρακαλοῦσα τὸν Θεὸν ἵνα ποιήσει ἔλεος μετὰ τῶν ὀρθοδόξων. Ἐγέν- 

νῆσεν «δὲ "» υἱὸν ὀνόματι Μιχαὴλ. καὶ ἐδίδαξεν αὐτὸν τὴν ὀρθοδοξίαν. Μετὰ δὲ τελευτὴν τοῦ ἀνδρὸς 

αὐτῆς, εὐθὺς συνήθροισε τὴν ἱερὰν σύνοδον καὶ πρῶτον μὲν κατεβίβασεν ἀπὸ τοῦ πατριαρχείου Ἰωάννην 

50 τὸν Λεκανομάντιν !, ὅστις καὶ ἀπὸ μανίας δέδωκεν ἑαυτῷ μετὰ μαχαίρας καὶ ἀπέθανεν. Ἔπειτα ἀναρρυ- 

σαμένη τὸν ἅγιον Μεθόδιον καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ ἀναλαβομένη τόν τε πατριάρχην καὶ τὰς ἁγίας εἰκόνας καὶ 

πᾶσαν τὴν σύγκλητόν τε καὶ τὸν λαὸν κατὰ τὴν πρώτην κυριακὴν τῶν νηστειῶν ποιήσασα προέλευσιν 

καὶ λιτήν, πάντων τῶν μοναστηρίων συνοχθέντων καὶ ἐκκλησιῶν συναθροισθεισῶν, εἰσῆλθεν εἰς τὴν 

μεγάλην ἐκκλησίαν καὶ ἀπέδωκεν αὐτῇ τὸν οἰκεῖον κόσμον καὶ τὴν εὐπρέπειαν τῶν σεπτῶν εἰκόνων καὶ 

*5 εὐχαρίστησε πᾶς ὁ λαὸς καὶ ηὔξαντο αὐτῇ καὶ τῷ υἱῷ Μιχαήλ, Εἶτα ἀνερρύσατο πάντας ἀπὸ τῆς 

ἐξορίας ἱερεῖς καὶ μονάζοντας καὶ λαϊκούς καὶ τὸ μετὰ ταῦτα καλῶς βιώσασα καὶ θεαρέστως καταλι- 

! Λεχανομύτην Cd. — ? supplevi, om, Cd, — ? εἰκόνος Cd. 

Fzs: 10. 

Fre. 11. 

Fes. 10. 

Fes. 11. 



Feg. 11, 
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Fes. 12. 

Fr». 11. 
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459 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 460 

ἐκεῖνος μὲν τὰρ τὸν ἅγιον Μεθόδιον τὸν πατριάρ- 

χὴν Κωνσταντινουπόλεως ἐξώρισε καὶ ἀντ᾽ ἐκείνου 
ἐποίησε πατριάρχην Ἰωάννην τὸν Λεκανομάντιν, 
καὶ τὰς ἁγίας εἰκόνας κατέκαυσεν. Αὕτη δὲ εἰ καὶ 
φανερῶς οὐκ ἐτόλμα προσκυνεῖν τὰς ἁγίας εἰκό- 
νας, ὅμως εἶχεν αὐτὰς κεκρυμμένας. ἐν τῷ κοιτῶνι! 
αὐτῆς, καὶ τῇ νυκτὶ ἵστατο προσευχομένη καὶ 
παρακαλοῦσα τὸν Θεὸν ἵνα ποιήσει ἔλεος μετὰ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων χιλίων 1 τριῶν μαρ- 
τύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρησάντων. Οὗτοι 
οἰκέται ὑπῆρχον τῶν τεσσάρων προτικτόρων, ὑφ᾽ 
ὧν κατεσχέθη ὁ ἅγιος ἸΤέτρος ὁ τῆς Ἀλεξανδρέων 
ἐπίσκοπος καὶ ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν, Μετὰ τὰρ 
τὴν τούτου τελευτὴν τῶν προτικτόρων ὃ πιστευ- 
σάντων πανοικὶ τῷ Χριστῷ ὃ καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ 
ἀθλησάντων͵ oi τούτων δοῦλοι τῇ εἰς Χριστὸν 

πυρούμενοι πίστει ηὐτομόλησαν πρὸς τὸν βασιλέα 
Διοκλητιανὸν πανοικὶ ἐν Νικομηδείᾳ" καὶ ὁμολο- 
γήσαντες εἶναι χριστιανοὶ ὑπὸ τοῦ στρατοῦ ἐν 

μαχαίραις κατεκόπησαν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Μελετίου ἀρχιεπισκόπου γενομένου ! Ἀντιο- 

χείας. Ὃς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ἀρετὴν 

καὶ τὴν εἰς Χριστὸν καθαρὰν ἀγάπην ζηλωτὸς 

ἐγένετο πολλοῖς ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε καὶ παρὰ 

τὴν * ἀρχὴν αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν εἰσελθόντος ? ὅτε 

καὶ τῆς χειροτονίας αὐτοῦ fj κυρία ἡμέρα παρῆν, 

πόθῳ τῷ εἰς αὐτὸν ἑλκόμενος ὁ ἕκαστος εἰς τὴν 

ἑαυτοῦ οἰκίαν ἐκάλει τὸν ἅγιον, ἁγιασθήσεσθαι 

αὐτὴν τῇ eicóbu οἰόμενος. Τριάκοντα δὲ οὐδὲ 

ὅλας ὅ πληρώσας «ἡμέρας “» ἐν τῇ πόλει, παρὰ 

τῶν τῆς ὀληθείας ἐχθρῶν ἐξεβλήθη, τοῦ βασιλέως 
τότε παραπεισθέντος καὶ τοῦ Θεοῦ ταῦτα συγχω- 
ροῦντος. Μετὰ δὲ τὴν: παράνομον ἐκείνην δίωξιν 

ἐπανελθών, πλεῖον τῶν δύο ἐνιαυτῶν ἐνταῦθα 

διέτριψε᾽ καὶ πάλιν καλεῖ μὲν αὐτὸν τὰ τοῦ βασι- 

λέως τράμματα οὐκ ἐγγύς rou ἀλλ᾽ εἰς τὴν Θρά- 

Xnv' ὡσαύτως καὶ ἕτεροι ἐπίσκοποι πολλαχόθεν 

τῆς οἰκουμένης ἐκεῖσε συνέρρευσαν βασιλικοῖς 

4. — 1 τὸν add. Sa. 

τῶν ὀρθοδόξων. Ἐγέννησε δὲ υἱὸν ὀνόματι Μιχαὴλ 

καὶ ἐδίδαξε καὶ αὐτὸν τὴν ὀρθοδοξίαν. Μετὰ δὲ 

τελευτὴν τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, εὐθέως ἤγαγε τὸν 

ἅγιον Μεθόδιον, καὶ συνήγαγεν. καὶ τὴν ἱερὰν 

σύνοδον καὶ ἀνεθεμάτισε τοὺς εἰκονομάχους xoi! 5 

Ἰωάννην κατεβίβασε τοῦ θρόνου, καὶ τὰς ἁγίας cikó- 

vac εἰσήγαγεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Εἶτα ἐτελεύτησε 

καταλιποῦσα τὴν βασιλείαν τῷ υἱῷ αὐτῆς Μιχαήλ. 

ΑὙΤΩ IB'. 

κληθέντες καὶ αὐτοὶ τράμμασι, διὰ τὸ τὰς ἐκκλη- 10 

σίας ἐκ μακροῦ πολέμου καὶ χειμῶνος ἀνενεγκού- 

σας ἀρχὴν εἰρήνης καὶ γαλήνης λαμβάνειν. Τότε δὴ 

θαυμασθεὶς ὁ μέγας οὗτος παρὰ πάντας, τὴν * 

ψυχὴν αὐτοῦ ἀφῆκεν εἰς χεῖρας Θεοῦ, τὸν τῇδε 

βίον ἀπολιπὼν καὶ ἀναπαυσάμενος μετ᾽ εἰρήνης 15 

ἐπὶ τῆς ἀλλοτρίας. Τοῦτον τὸν θαυμάσιον ὃ καὶ ὁ 

τίμιος ? Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐγκωμίοις ἀξίως 

ἐτίμησεν. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Τλωτίνου 3 καὶ Σατορνίλου. 30 

4. Καὶ μνήμη τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς μετονο- 

μασθείσης Μαρίνου. Αὕτη τὴν τῆς γυναικὸς 

ἀλλαξαμένη στολὴν μετὰ Εὐγενίου τοῦ ἰδίου 

αὐτῆς πατρὸς εἰσελθοῦσα ἐν μονα!στηρίῳ ἀπεκεί- 

poro xoi διηκόνει μετὰ τῶν νεωτέρων ἀδελφῶν, ες 

Ἐν μιᾷ οὖν καταλύσασα μεθ᾽ ἑτέρων ἐν πανδο- 

χείῳ, καταδέχεται ὀνειδισμὸν συκοφαντηθεῖσα ἐπὶ 

πορνείᾳ" καὶ ἣν οὐκ εἰργάσατο ἁμαρτίαν ὁμολογεῖ" 

ὅθεν τοῦ πυλῶνος ἐκβάλλεται τῆς μονῆς. Καὶ ἐπὶ 

τρισὶ χρόνοις ἔξω! ταλαιπωρεῖται *, ὅπερ οὐκ ὠδί- ap 

νησεν ἐκτρέφουσα νήπιον. Ἐπεὶ bé rore εἰσεδέχθη 

τῆς μονῆς ἐντός, συνῆν αὐτῇ τὸ παιδίον ἄρρεν ὄν’ 

ἀπεκαλύφθη δὲ τὰ κατ᾽ αὐτὴν μετὰ τὴν. αὐτῆς 

τελευτήν. Ἐν τὰρ τῷ μέλλειν αὐτὴν κηδεύεσθαι 

γυνὴ οὖσα εὑῤέθη fj δὲ τοῦ πανδοχέως θυγάτηρ, 85 

πονηρῷ πνεύματι ληφθεῖσα, ὑπὸ στρατιώτου τινὸς 

ἔφη διαφθαρῆναι" καὶ οὕτως ἀθρόως ὅ τε ἡγούμε- 

γος καὶ oí μοναχοί, ἣν πρὸ ὀλίγου ἀθλίαν ἐκάλουν, 

μακαρισμῶν μεγάλων ἠξίωσαν. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 40 

1, — ! xai add. Sa. — 5 (ὑφ᾽ ὧν - προτικτόρων) om. Sa, — 3 τὸν χριστὸν Sa. . 
2. — ! omn. Sa. — ? Sa, τοῦ S, — ? Sa, εἰσελθόντα 5, — ὁ εἰκόμενος Sa. — 5 iuc Sa. — * Sa, om. S. — Τ τιμίαν αὐτοῦ 

add. Sa. — 5 τὸν θαυμάσιον om. Sa. — ? θεῖος Sa. 
3, — E Πλουτίνου Sa. 

4. — ! ἐταλαιπιρεῖται Sa. 
45 

ποῦσα τὴν βασιλείαν τῷ vig Μιχαὴλ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- R:1.2.— καὶ 1.9. .-- Μ|:1.--- 
Oi ἅγιοι δύο ποῖδες οἱ συναθλήσαντες τῷ ἁγίῳ Βλασίῳ μετὰ Z' γυναικῶν ξ. τ. --- 8, 4. — Ἡ ἐν τῷ 
Κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τῆς ὀρθοδοξίας, ὅτε ἡ μνήμη τῆς ἀναστηλώσεως ἑορτάζεται τῶν σεπτῶν καὶ 
ἁγίων εἰκόνων, — Mv : 1. --- Οἱ ἅγιοι δύο παῖδες ... μετὰ τῶν 7 γυναικῶν £, T. — 8, 4. — ΜῊ: 1. 8, 50 
4. 2. — Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κατὰ τὸν πρῶτον σάββατον τῶν νηστειῶν θαῦμα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου 
τοῦ τήρωνος. — Mr: 1. — Οἱ ἅγιοι δύο παῖδες οἱ συναθλήσαντες τῷ ἁτίῳ Βλασίῳ μετὰ τῶν ἑπτὰ 
γυναικῶν E, T, 

SYNAXARIA SELECTA. 56: 1, 3, 8. 4. 5. -- H:3.4.5, — P:4. 8, 2, — Da:92. 4, 5. — Db:2. 
4.5. — FE : 9. 8 (Πλουτίνου kai Σατορνίνου). — Μνήμη ᾿Αναστασίου πατριάρχου (Feb. 105). —5, 4 — 5. 
Kai τὰ ἐτκαίνια τῆς ὑπερατίας Θεοτόκου εἰς ΤΤούστγην. --- Fa : 2. 8. — ᾿Αναστασίου, --- 3. 4. — Καὶ τὰ 
ἐγκαίνια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς ΤΙούστην ivà. τε’, ἔτει qi. — B:5.4, — Ba:2(— 8). 4. 5. 

461 | MENSIS- FEBRUARIUS : 462 

ἡμῶν 'Avtuviou ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- 

πόλεως. Οὗτος τὸ γένος ἕλκων «ὑπῆρχε τὸ μὲν 

᾿Ασίας, τὸ δὲ Εὐρώπης & δὲ τρίτη πατρὶς ἣν 

αὐτῷ ἡ βασιλὶς τῶν πόλεων, ἥτις καὶ ἐθρέψατο καὶ 

8. ἐνηγκαλίσατο καὶ rv παιδικῶν σπαργάνων ἀπελά- 

Bero Zio εἰς μέτρον ἡλικίας ἤνεγκε καὶ γράμμασιν 

᾿ ἐξεπαΐδευσε καὶ μετὰ τοῦτα ποιμένα ἐκτήσατο, 

Ἐπειδὴ δὲ τὰ ὃ εἰς ὕστερον ἐκβήσεσθαι μέλλοντα 

ἡ τοῦ πνεύματος χάρις ἐν πολλοῖς πολλάκις προ- 

10 επίσταταιὁ, καὶ τοῦτον δὴ τὸν θαυμάσιον κομιδῇ 

νήπιον ὄντα ἄρτον προτιθέναι καὶ θυμιατήριον 

ἐγχειρίζεσθαι καί, καθὼς ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τὴν 

θείαν λειτουργίαν τελεῖσθαι ἑώρα, καὶ αὐτὸν ταύ- 

τὴν ἐπιτελεῖν ἐν ἀώρῳ τῇ ἡλικίᾳ ψκόνόμησεν, ᾿Επεὶ 

15 δὲ τοῦ καιροῦ προβάντος τὸν μόναστὴν ὑπέδυ 

βίον καὶ τὴν πρακτικὴν φιλοσοφίαν ἀνδρικώτερον 

μετήρχετο, προχειρίζεται εἰς τὸ τοῦ πρεσβυτέρου 

ἀξίωμα, καὶ μὴ βουλόμενος καὶ τοῦ μοναχικοῦ 

φροντιστηρίου 5 ἡτούμενος γίνεται 5. ᾿Εντεῦθεν 

20 αὐτῷ * ἀσιτία καὶ ἀτρυπνία καὶ τὸ ἐν προσευχαῖς 

ἀνένδοτον ἐπηκολούθει ἐντεῦθεν 7 καὶ ó πατὴρ 

αὐτοῦ τὸ μοναδικὸν σχῆμα ὑπέρχεται καὶ οὕτως 8 

καιροῦ λαβόμενος ? ἀμφοτέραις χερσίν, ὃ δὴ λέγε- 

MHNI T9 

δ 1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτι- 

νιανοῦ. Οὗτος ἦν ἀπὸ Καισαρείας τῆς Παλαιστί- 

vue. Γενόμενος δὲ μονοχὸς ἡσύχαζεν ἐν τοῖς 

ὄρεσι" καὶ πληρώσας ἐν τῇ ἀσκητικῇ πολιτείᾳ ! ἔτη 

εἴκοσι πέντε, ἐπειράσθη ὑπὸ διαβόλου. Ὑποβλη- 

80 θεῖσα γὰρ ὑπὸ πονηρῶν ἀνθρώπων ἐπὶ μισθῷ 

πόρνη τις, καὶ πενιχρὰ φορέσασα ἱμάτια, ἀπῆλθεν. 

πρὸς αὐτὸν νυκτός, ὡς δῆθεν ἀπολέσασα τὴν 

ὁδόν’ καὶ ἐβόα ἀνοῖξαι τὸ κελλίον koi δέξασθαι 

αὐτὴν ἵνα μὴ βρωθῇ ὑπὸ 5 θηρίων. “Ὅτε δὲ εἰσῆλ- 

95 θεν, διὰ νυκτὸς ? φορέσασα τὴν πορνικὴν στολὴν 

ἣν ἐβάσταζε, λόγοις * πορνικοῖς καταχαυνώσασα 

τὸν ἅτιον ἐξεκαλεῖτο πρὸς μίξιν. Ὃ δὲ πρὸ τοῦ 

ται, τὴν ἐλεημοσύνην ἐργάζεται. “Ὅθεν τῷ μεγάλῳ 

τούτῳ διὰ στενωποῦ παριόντι 10 καὶ τὴν ἐλεημό- 

σύνην ἐργαζομένῳ ἀπόδεσμόν τις ἐγχειρίζει xpu- . 

σίου: « Λάβε τοῦτο, εἰπών, εἰς ἀνάλωμα τῶν 

» πτωχῶν. » Kol fj μὲν χεὶρ εἶχε τὸν χρυσόν, τοῖς 

δὲ ὀφθαλμοῖς ἄληπτος ἦν ὁ παρασχών. Ἐπὶ τού- 

Toig ὁ μέτάς εὐθήνει τοῖς καλοῖς. Διὰ ταῦτα, και- 

ροῦ ἐπιστάντος καὶ ἀρχιερέως ζητουμένου, ψήφῳ 

τῆς ἱερᾶς συνόδου καὶ 11 βασιλέως καὶ πάσης 

τῆς συγκλήτου ἀνόγεται ἐπὶ τὸν θρόνον Κωνσταν- 

τινουπόλεως, καὶ καθάπερ ὑπόπτερος τῇ 15 τοῦ 

Ἠπνεύματος δυνάμει ἐν γηραιῷ τῷ σώματι πάσας 

διατρέχει τὰς ἐκκλησίας, λιταῖς τὸ θεῖον εὐμενιζό- 

μενος καὶ ταύτας χρόνῳ πεπονηκυΐας κατὰ τὸ 

δυνατὸν ἀνακτώμενος, καὶ τοῖς ἀπορίᾳ συνεχομέ- 

νοῖς τῶν κληρικῶν καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐνδεῶς 

ἔχουσιν ἀφθόνῳ τῶν χρημάτων 18 χορηγίᾳ τὴν 

συνέχουσαν αὐτοὺς ἀπορίαν ἔλυε. Καὶ τὰς τῶν 

πενήτων μυριάδας ἐν roig προύδοις δι᾽ ἐλεημοσύ- 

νῆς παρεμυθεῖτο: πολλοῖς δὲ καλῶν πλείστων 

οἴτιος ? τενόμενος καὶ θαύματα μέγιστα κατεργα- 

σάμενος, ἐν βάθει τήρᾳ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ αὐτοῦ '* μονῇ. 

AYTQ (Γ΄. 

διαπράξασθαί τι μετανοήσας καὶ ἀνάψας φρύγανα, 

εἰσῆλθε μέσον τῆς φλογὸς καὶ ὅ ἔλεγε πρὸς ἕαυ- 

τόν" « Ταπεινὲ Μαρτινιανέ, εἰ δύνασαι τὸ τῆς 

» κολάσεως πῦρ ὑπομεῖναι, ποίησον καὶ τὴν ἅμαρ- 

» τίαν.» Καὶ οὕτω κατακαεὶς ἔπεισε καὶ τὴν γυναῖκα 

σωφρονῆσαι καὶ σωθῆναι. Καὶ φυγὼν καὶ ἀπελ- 

θὼν εἰς ὁ πέτραν μέσον τῆς θαλάσσης Τ πάλιν 

ἐπειράσθη᾽ καὶ οὕτω ὃ πειραζόμενος ὃ καὶ νικῶν 

πρὸς Θεὸν ἐξεδήμησε. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτοῦ σύναξις 

ἐν τῷ σεπτῷ 19 ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ kopu- 

φαίου ἀποστόλου Tlérpou, τῷ συγκειμένῳ τῇ 

ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

5. — 1 Sa, om. S.— ? (καὶ τῶν - ἀπεβάλετο) dla S, om. Sa. --- ὃ τοὺς Sa. — * προετύπωσε Sa. — 5 ὁ αὐτὸς συνεστήσατο 
add. Sa. — 5 om. Sa. — ἴ ἐπεὶ δὲ Sa. --- 5 (σχῆμα - οὕτως) ὑπεισῆλθε σχῆμα᾽ οὗτος Sa. — 9 προλαβόμενος Sa. — 19 ποτε 

40 add. Sa. — 11 τοῦ add. Sa. — 13 τὸ Sa, — 18. τῇ τῶν χρημάτων ἀφθόνῳ Sa. — !* αὐτῇ Sa. 

1. — ! διατωγῆ Sa. — ? τῶν add. Sa. — ὃ ἐγερθεῖσα xol add; Sa. — ὁ τε add, Sa. — 5 om. Sa. — ὃ τινα add, Sa. — 
1 κειμένην add, Sa. — 9 οὕτως Sa; — 9 καὶ puyuv add. Sa. — 10 σεβαστῷ Sa. 

Bd:5.4, — 6:2.5. —0:3. 4 5. — Ζήτει τοῦ ἁγίου Μελετίου τὸ συναξάριον αὐτούστου κτ΄. — 

ΟΡ : 1. ἅ. — Οὐ :3, 4. ὅ (Ἀντωνίου ... τοῦ ἐπιλεγομένου Βακλέου), — ΒΕ : 2. 8. 4. 5 (Ἰωάννου .. τοῦ 

9 45 ἐπιλεγομένου Βακλέα). — K:2.4,5. —M:1.4 5.3. Mv : 9, 4, 5. 

xoi Σατορνίνας. --- Τῶν ἁγίων μαρτύρων πατρὸς καὶ υἱοῦ. --- Mr : 2. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1, 2, 8. 4. 5. 

9. — ΜῈ ; 3, 4. 5. 3 : Πλωτίνου 

H:1.45.—P:1.4 5. — Da:1(-— Fa). 2.3. 
Db:1.2.3. — ἘΠῚ 1. 2.3. 4, — Manus recentior add. in marg. fol. 960 : καὶ τὰ ἐγκαίνια τῆς ὑπεραγίας 
Θεοτόκου καὶ τῆς ἁγίας ἀποστόλου Θέκλας τοῦ ἐν Ποσαλέως ὄρει. — Fa:1: Μαρτινιανοῦ, Οὗτος 

50 γέγονεν ἀπὸ Καισαρείας τῆς κατὰ ἸΤαλαιστίνην 1, ᾿Οκτωκαιδεκάτῳ δὲ ἔτει τῆς αὐτοῦ ἡλικίας, τῆς ἀσκη- 

τικῆς ἀγωγῆς ἀπήρξατο ἐν ἐρήμοις καὶ ὄρεσι διαιτώμενος, Ἐκτελέσαξ δὲ ἐπὶ τῇ ἀναχωρήσει ἔτος 
πέμπτον καὶ εἰκοστὸν μετὰ πολλοὺς ἑτέρους τοιούτῳ τινὶ πειρασμῷ παρὰ τοῦ πονηροῦ ὑποβάλλεται. 
Ἑταίρα γάρ τις περιστείλασα ἑαυτὴν ἐπὶ τὸ πενιχρὸν τὸ ὄρος κατέλαβεν, ἔνθα διῆγεν ὁ ἅγιος. Καὶ γενο- 
μένης ἑσπέρας, ἀπολοφύρεται ὡς δῆθεν τοῦ πειρασμοῦ᾽ καὶ ἀντικρὺς σταθεῖσα τῆς θύρας 5 τοῦ ἁγίου 

δῦ ὀδυνηρῶς ἐβόα᾽ « Ἐλέησόν με, ἅγιε τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐκ τῆς ὁδοῦ πλανήθεῖσαν, μὴ γένωμαι τοῖς “θηρίοις 

τ ἸΤαλεστήνην Fa. — ? θυρὸς Fa. 

Fzs. 12. 

ἢ 157. 

Fes. 13. 

Fes. 12. 

Fza. 13. 



Fes. 13. 

f. 1575. 

Fre. 13. 

463 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 464 : 

ἡμῶν Μαϊσυμᾶ. Οὗτος Σύρος μὲν fjv τὸ γένος. 

ἐν ἀγροικίᾳ δὲ τεθραμμένος πᾶν εἶδός ἀρετῆς ἐπε- 

δείξατο. | Διαλάμψας δὲ ἐν τῷ καθ᾽ ἑαυτὸν βίῳ, 

“κώμης τινὸς τὴν ἐπιμέλειαν ἐνεχειρίσθη, τῇ πόλει 

Κύρῳ πλησιαζούσης" ἱερουργῶν δὲ τοῖς θείοις 

μυστηρίοις τῆς τῶν ξένων καὶ πενήτων θεραπείας 

σφοδρῶς ἀντείχετο ', Δύο γὰρ πίθους ἔχων ἐλαίου 

τε καὶ οἴνου, ἐκ τούτων ἐχορήγει ἅπασι ? τοῖς δεο- 

μένοις, τῇ αὐτοῦ προσευχῇ τούτους πλήρεις ἔχων 

ἀεὶ ἐκφορουμένους καὶ μηδέποτε ἐκκενουμένους. 

᾿Αλλὰ καὶ θαυματουργίας χάριν θεόθεν ἐδέξατο. 

Γυναικὸς γάρ τινος υἱὸς πάνυ νέος ἀρρωστίᾳ 

περιπεσὼν τῇ τούτου προσευχῇ dmn τῆς 

νόσου" καὶ τὸν τῆς κώμης δεσπότην Λητώιον 5, 

λοιμὸν τοῖς τρόποις ὄντα καὶ ἄσπλαγχνον καὶ 

ἀπάνθρωπον εἰς τοὺς πένητας, διὰ μικρᾶς τινος 

παιδείας εὐμετάδοτον καὶ φιλάνθρωπον εἰς τοὺς 

πένητας " ἀπειργάσατο. Ἄλλα τε πάμπολλα θαυ- 

ματουργήσας, τῷ Θεῷ ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχὴν 

παρέθετο. / 

3. Τῇ αὐτῇ, ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς σκοπὸς ᾿Αλεξανδρείας ̓  ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἧρα- 90 

ἡμῶν ᾿Ακεψιμᾶ, Οὗτος ἐν οἰκίσκῳ βραχεῖ ὑπὸ κλείου πρὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος" 

γῆν ὀρωρυγμένῳ ἑαυτὸν ἐπὶ ἑξήκοντα χρόνοις ἐποίησε δὲ διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ θἀύματα πολλά, 

ἐγκλείσας, διά τινος βραχείας τρυμαλιᾶς Tiv τρο- ἐξ ὧν ἕν ἐστι καὶ τοῦτο. Τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου 

qv eloebéyero* ἡ δὲ ἦν φακὸς ! διάβροχος ὕδατι, Λέοντος" γράψαντος διὰ τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνο- 

Ἅπαξ bt τῆς ἑβδομάδος νύκτωρ ἐξιὼν τὸ ἀρκοῦν δὸν ἐπιστολὴν ὀρθοδοξίας, ἀναγνοὺς αὐτὴν ὁ 35 

ὕδωρ ἀπὸ τῆς πελαζούσης ἀνιμᾶτο πηγῆς. Μιᾷ ἅγιος Εὐλόγιος οὐ μόνον énqvege καὶ ἀπεδέξατο, 

γὰρ τῶν νυκτῶν τοῦ ὀρύγματος ὁ ὅσιος ἐξελθὼν ἀλλὰ καὶ τοῖς πᾶσιν ἐκήρυξεν. 'O οὖν Θεὸς ὁ ὁ 

τὸ ὕδωρ ἀρύσασθαι, ὑπό τινος ποιμένος λίθῳ βάλ- θέλων θεραπεῦσαι ἀμφοτέρους τοὺς ἀρχιερεῖς, 
λεται, λύκον τοῦτον ὑποτοπάσαντος, Ὡς δὲ ἡ χεὶρ ἔπεμψεν ἄγγελον, ὡς ἐν σχήματι τοῦ ἀρχιδιακόνου 

αὐτοῦ ἐξηράνθη, ἱκέτης λοιπὸν γίνεται τοῦ ὁσίου τοῦ Λέοντος, εὐχαριστοῦντα τῷ ἁγίῳ Εὐλογίῳ 30 

καὶ συγγνώμην ἤτει ἐπὶ τῇ ἀγνοίᾳ, Ὁ δὲ ὅσιος διὰ ὑπὲρ οὗ ἀπεδέξατο τὴν δηλωθεῖσαν ἐπιστολήν. Ὃ 

προσευχῆς ὑγιῆ ἀπεκατέστησε τὴν ξηρανθεῖσαν δὲ ἅγιος Εὐλόγιος διελέγετο αὐτῷ ὡς ἀνθρώπῳ, 

τοῦ ποιμένος χεῖρα, Ἄλλος δέ τις κατασκοπῆσαι ἕως ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐδόξασε τὸν 

θέλιυν Tóv ὅσιον, ὅ τι καὶ πράττοι ἅπαντα τὸν Θεόν. Καὶ οὕτω τὴν μακαρίαν αὐτοῦ ψυχὴν ei — . 

χρόνον ἐγκεκλεισμένος, εἰς τὴν ὃ θριγγίῳ παραπε- χεῖρας αὐτοῦ παρέθετο. ὃ 

3. — ! ἀντείχετο σφ, Sa. — " πᾶσι 88. --- ὅ πλήρεις τ. Sa. — ὁ θαυματουργιῶν Sa. — 9 Λητόϊον S, Sa. — € δεομένους Sa. 
8. — ! φακὴ Sa. — * πλησιαζούσης Sa. — 3 ἐν μιᾶ οὖν Sa. — 4 τὸν ἅπαντα Sa. — 5 ἐν τῷ add. Sa. 

4. — ! ἀποστόλων add, Sa. — 5 παρὰ Sa. — ὃ τοῖς Sa. 
B. — ! ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Sa. — ? (οὗτος - Ἀλεξανδρείας) om. Sa: — ? Ῥώμης add. Sa. — * om. Sa. — ὅ Θεοῦ Sa. 

» flopó. » Ὁ δὲ ἅγιος ταῦτα ἀκούσας ἐντός, ταύτην εἰσάγει. Ὦ τῶν τοῦ πονηροῦ βουλέυμάτων- μικρὸν 40 

φυτευμένην πλάτανον ἀνῆλθεν’ καὶ παρευθὺ ἡμίξη- 

ρος ἅπας ἐγένετο ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι ποδῶν ὃν 

διὰ προσευχῆς ὁ ὅσιος ἰάσατο. Καὶ πρεσβύτερος 

δὲ γεγονώς, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων  ᾿Ακύχα 

xoi Τρισκίλλης. Ὁ ἅτιος Ἀκύλας σκυτοτόμος 

ἦν τὴν τέχνην. Καὶ ἀκούσας περὶ ? τοῦ ἁγίου ἀπο- 

στόλου ἸΤαύλου, ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν μετὰ τῆς 

συμβίου αὐτοῦ ΤΠρισκίλλης. Καὶ βαπτισθέντες 

ἀμφότεροι ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἦσαν αὐτῷ καθυπηρετού- 

μενοι καὶ δουλεύοντες καὶ κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ 

χώραν ἀκολουθοῦντες | καὶ συγκινδυνεύοντες ἐν 

πᾶσιϑ πειρασμοῖς. Τοσοῦτον δὲ ἠγάπησεν αὐτοὺς 

ὃ μέγας ἀπόστολος διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτῶν καὶ τὴν 

πρὸς Χριστὸν πίστιν, ὡς καὶ μνημονεῦσαι αὐτῶν 

ἐν ταῖς αὐτοῦ ἐπιστολαῖς. Οὕτω δὲ καὶ Χριστῷ καὶ 

τῷ αὐτοῦ ἀποστόλῳ εὐαρεστήσαντες καὶ πολλὰ 

θαύματα ποιήσαντες ἐτελειώθησαν. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου! Εὐλογίου 

ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας. Οὗτος ἦν ἀρχιεπί- 

ὅσον οὔπω πτώματι τῷ εἰς ἀκολασίαν ὁ ἅτιος περιέπιπτε, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος πρὶν πεσεῖν 

ἀνεκλήθη τοῦ πτώματος. Καὶ τί ποιεῖ; φρυγάνων πλῆθος συνάψας εἰσήει μέσον καὶ τῆς σαρκὸς vamet- 

γώσας τὴν ὕβριν, τῶν δικτύων τῶν διαβολικῶν ἐρρύσθη, τήν τε γυναῖκα σωφρονίσας θείαις νουθεσίαις 8 

ἐν μοναστηρίῳ ἐξέπεμψεν. Καὶ αὐτὸς τῶν ἐκ τοῦ πυρὸς φλογῶν ἰαθείς, ὁδητήσαντός τινος ναυκλήρου 

πέτραν τῶν ἐπιθαλασσίων κατέλαβεν, ἀπέχουσαν τῆς γῆς ἡμέρας ὁδόν’ ἐφ᾽ ἧς ἐπὶ i' χρόνους διακαρτε- 45 

ρήσας, πάλιν ἐκεῖθεν ἀπανέστη διὰ τὸ κόρην τινὰ ναυαγήσασαν ἐπὶ σανίδος αὐτῷ προσβαλεῖν καὶ 

ἀναχθῆναι μὲν ὑπὸ τοῦ ὁσίου, αὐτὸν δὲ ἐκεῖθεν ἐξελθεῖν ἐπὶ νώτων δελφίνων ὀχούμενον, καὶ τῇ ví) 

προσπελάσαντα᾽ ἐκεῖθέν τε χώρας xol πόλεις * ἀμείβων καὶ τὰς ᾿Αθήνας καταλαβὼν πρὸς Κύριον ἐξεδή- 

μησεν, ἐνδόξου ταφῆς παρὰ τοῦ ἐπισκόπου καὶ παντὸς τοῦ πλήθους ἀξιωθείς. Λέγεται δὲ καὶ τὰς 

γυναῖκας, τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐν μοναστηρίῳ τενομένην καὶ ὁσίως βιώσασαν θαυματουργιῶν 50 

ἀξιωθῆναι" τὴν δὲ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐν τῇ πέτρᾳ μέχρι τέλους τοῦ βίου προσκαρτερῆσαι ἀνδρικοῖς 

ἱματίοις, παρὰ τοῦ ναυκλήρου τοῦ καὶ τὸν ἅγιον ἐν τῇ πέτρᾳ τρέφοντος κομισθεῖσαν ὅ. --- 2 (Μαη- 

συμᾶ). --- 3. 4. — Καὶ τὰ ἐγκαίνια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ ἸΤοσαλέος καὶ τῆς ἁγίας Θέκλης. — 

B:1.4 5. — Ἰωάννου ἐπισκόπου ἸΤολυβότου (Dec, 48), --- Βα: 1. 9 (-- 8). 8 (-- 8). 4. --- ΒΑ :.1. 
4. 3. 2. — 'Appaáuou (Feb. 148). —5,— α : 1. -τ 0:9.3. 1L — ΟΡ : 1. -- Qd: 1. --ο R: 1. τ K : d. 55 

2,3. — M : 1. 4, 5. — ΤΙατὴρ xoi υἱὸς σταυρωθέντες T. — Mv : 1. 4 5. — Tlorip καὶ υἱός. — Mb : 1. 

4.9.3. — Mr : 1. 

— " θείας νουθεσίας Fa, — ὁ πόλις Fa. — ὃ κομησθεῖσα Fa. 
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MHNI ΤΩ AYTO ΙΔ΄. 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Αὐξεντίου. 

“Ὃς ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, 

ὁρμώμενος τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν, σχολάριος 

5 γεγονώς "μετῆλθε δὲ τὸν μονήρη βίον, εἰς τὸ ὄρος 

ἀνελθὼν τὸ κατ᾽ ἀντικρὺ τῆς Ὀξείας κείμενον. Ἦν 

δὲ τὴν ἄσκησιν καρτερικώτατος, τὴν πίστιν ὀρθο- 

δοξότατος, πολλὰ φαυλίσας τὴν Εὐτυχοῦς καὶ 

Νεστορίου κακοδοξίαν, ἀποδεξάμενος δὲ τὴν ἐν 

10 Χαλκηδόνι 1 τετάρτην σύνοδον. [éyove bé? καὶ 

βασιλεῦσιν αἰδέσιμος καὶ πᾶσι τοῖς ἐντυγχάνουσιν 

θείᾳ χάριτι τὴν ὄψιν ἠγλαϊσμένος καὶ πηγὰς θαυ- 

μάτων καὶ ἰάσεων τοῖς προσιοῦσι βρύων ἑκάστοτε. 

Ἐν εἰρήνῃ δὲ ἀναπαυσάμενος, κατετέθη ἐν τῷ ὑπ᾽ 

15 αὐτοῦ ἀνοικοδομηθέντι εὐκτηρίῳ τῆς τυναικείας 

μονῆς, ὅπερ τῆς Τριχιναρίας ἀνόμασται. Τελεῖται ὁ 

δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μονῇ τῶν Καλλιστρά- 

TOV. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

40 ἡμῶν Μάρωνος, Οὗτος ὁ ὅσιος Μάρων τὸν 

ὕπαιθρον ἀσπασάμενος βίον, κορυφήν τινα ὄρους 

κατέλαβεν ὑπὸ τῶν πάλαι δυσσεβῶν τιμωμένην᾽ | 

καὶ τὸ ἐν ταύτῃ τῶν δαιμόνων τέμενος τῷ Θεῷ 

καθοσιώσας, ἐν αὐτῷ διέτριβε σκηνήν τινα βρα- 

25 χεῖαν πηξάμενος, ὀλιγάκις δὲ ταύτῃ χρησάμενος“ 

πόνοις δὲ οὐ τοῖς εἰωθόσιν ἐκέχρητο μόνοις, ἀλλὰ 

καὶ ἑτέρους ἐπενόει. Ὁ δὲ ἀγωνοθέτης τοῖς " πόνοις 

τὴν χάριν ἐπεμέτρησενϑ. Ἦν γὰρ“ ἰδεῖν καὶ πυρε- 

τοὺς ὀβεννυμένους τῇ τούτου προσευχῇ καὶ φρί- 

30 κην παυομένην καὶ δαίμονας δραπετεύοντας ὃ καὶ 

παντοδαπὰ καὶ ποικίλα παθήματα εὐχῇ μόνῃ θερα- 

πευόμενα. Ἀλλὰ καὶ πολλὰ κατασκευάσας μονα- 

στήρια, πολλοὺς δι’ ἀσκήσεως τῷ Θεῷ προσῆξεν. 

Οὕτω δὲ τῆς θείας γεωργίας ἐπιμελούμενος. καὶ 

35 ψυχὰς ὁμοῦ θεραπεύων καὶ σώματα, ἀρρωστίαν 

ὑπομείνας βραχεῖαν ὑπεξῆλθε τὸν βίον ἐν εἰρήνῃ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Αβραάμου 1, Οὗτος ὁ ὅσιος ἦν ἐπὶ τῆς 

βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου ἐκ. πόλεως 

Κύρου, ἐν fj kai τεχθεὶς καὶ τραφεὶς τῆς ἀσκητικῆς 

ἀρετῆς τὸν πλοῦτον" συνέλεξε. Τοσαύτῃ. γὰρ 

ἀγρυπνίᾳ καὶ στάσει 5 καὶ νηστείᾳ τὸ σῶμα. κατε- 

δάμασεν, ὡς ἀκίνητος ἐπὶ πλεῖστον διαμεῖναι χρό- 

νον, μηδαμῶς βαδίζειν δυνάμενος. Μεμαθηκὼς δὲ 

κώμην τινὰ πρὸς τῷ ὄρει τῷ Λιβάνῳ κειμένην 

κατείδωλον εἶναι «ταύτην 9» καταλαμβάνει’ καὶ 

οἰκίαν μισθωσάμενος ἐπὶ τρεῖς μὲν“ ἡμέρας διετέλε- 

σεν ^ ἡσυχάζων, Ἐπὶ δὲ τῇ τετάρτῃ ὁ ὅσιος 9 ἡσύ- 

χῶώς προσευχόμενος, «πρῶτον μὲν ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν 

δυσσεβῶν xol πολλῷ καταχώννυται" ἔπειτα τὰς 

θύρας ἀνοίξαντες οἱ δυσσεβεῖς ἀπιέναι ἐκέλευον. 

Ἀλλὰ πράκτορες ἀφικόμενοι εἰς ἐκείνην τὴν πόλιν ? 

δεινῶς ἤκιζον τὰς εἰσφορὰς ἀπαιτοῦντες. Ὁ δὲ 

θεῖος ᾿Αβραάμης τὴν εἰσφορὰν τοῖς πράκτορσι 

δεδωκὼς τοὺς ὑβριστὰς τῶν βασάνων " ἠλευθέρω- 

σεν᾽ οἵ ὃ τὴν τοῦ ὁσίου φιλανθρωπίαν ὑπερθαυμά- 

σαντες, καὶ ἐκκλησίαν ἐδομήσαντο 19 καὶ χριστιανοὶ 

γεγόνασιν᾽ καὶ αὐτὸν ἱερέα αὐτῶν γενέσθαι κατα- 

ναγκάζουσιν. Ὁ δὲ τρία συγγενόμενος αὐτοῖς ἔτη 

καὶ καλῶς πρὸς τὴν εὐσέβειαν αὐτοὺς ὁδηγήσας, 

πάλιν τὸ μοναχικὸν !! κατέλαβε καταγώγιον, ἕτερον 

αὐτοῖς ἱερέα καταλιπών. Ἐν τούτοις διαλάμψας 

τὴν τῶν Κάρων δέχεται 12 προεδρίαν πόλις δὲ αὕτη 

τῆς ΤΙαλαιστίνης, κατείδωλος οὖσα 18. ᾿Αλλὰ καὶ 

ταύτην πόνοις μυρίοις καὶ θεοπνεύστοις διδασκα- 

λίαις Θεῷ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ παρέστησεν. Οὔτε yàp 

ἄρτου κατὰ τὸν τῆς ἀρχιερωσύνης μετελάμβανε '* 

χρόνον, οὔτε ὀσπρίων | οὔτε λαχάνων ὁμιλησάν- 

τῶν πυρί, οὐχ ὕδατος, ἀλλὰ θριδακίνας καὶ σέρεις 

καὶ σέλινα καὶ ὅσα τοιαῦτα τροφὴν ἐποιεῖτο καὶ 

πόμα. Τούτου τὴν φήμην καὶ βασιλεὺς ἀκούσας 

πρὸς ἑαυτὸν μετεκαλέσατο. Ὀλίγον 15 ἐπιβιοὺς 

ἔκτοτε χρόνον, ἐν αὐτῇ τῇ βασιλίδι τῶν πόλεων 

τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ παρέθετο᾽ οὗτινος τὸ σῶμα ὁ 

μέγας Θεοδόσιος ἐν Κάραις παρέπεμψε. 

4. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρος Φιλήμονος ἐπισκόπου Γάζης. 

40 ΜΗΝΙ ΤΩ AYTOQ IE' 

1. "Ἄθλησις τοῦ ἁγίου iepouóprupog "Ovnot- 

μου μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. Οὗτος 

οἰκέτης ὑπῆρχε Φιλήμονος ἀνδρὸς Ῥωμαίου, πρὸς 

ὃν γράφει ὁ ἅγιος ΤΤαῦλος ὁ ἀπόστολος" di! μαθη- 

τευθεὶς 5 ̓Ονήσιμος καὶ διακονήσας καὶ μετὰ τὴν 

αὐτοῦ τελείωσιν συλληφθεὶς προσήχθη Τερτύλλῳ ὃ ̓ 

1. — 1 Χαλκηδῶνι S. — 3 γεγονὼς οὖν Sa. — ? (θεία - ἀναπαυσάμενος) ἐν εἰρήνη ἀνεπαύσατο καὶ Sa. — 4 lege quae 

45 habet Sa, inter Synaxaria selecta. 
3. — 1 οὖν οὐδὲ Sa. — 5 αὐτοῦ add. Sa. — * ἐπιμετρῶν θαύμασιν αὐτὸν κατεκόσμησε καὶ Sa. — * om. Sa. — 5 δαίμο- 

v&c δραπετεύονται Sa. 
8. — τ Ἀβραὰμ Sa. — ? καὶ στάσει om. Sa. — ? Sa, om. S. — * om. Sa. — 9 ἐτέλεσεν Sa. — 5 6 ὅσιος om. Sa. — εἰς 

τὴν κῴμην ἐκείνην Sa. — 8 βασάννων S. — ? οἵτινες Sa. — 1? ἐδείμαντο Sa. — !! αὐτοῦ add. Sa. — 1? ὑποδέχεται Sa. — 

δῦ 18 τηνικαῦτα τυγχάνουσα Sa. — 1* μετέλαβε Sa. — 15 οὖν add. Sa. 
1, --- * 6 ἅγιος γράφει ἀπόστολος TT. ὦτινι Sa. — 5 ὃ add. Sa. — ? Τερτύλω 8, Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1, des. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύνοξις ἐν τῇ μονῇ τῆς ἁγίας Ἀναστά- 

σεως, ἔνθα καὶ τὸ ἅγιον σῶμα ἀνακομισθὲν ἀπόκειται. --- 2.3.4, —  : 1.4. — P : 1. ἃ : Φιλίππου 

ἐπισκόπου Γάζης. --- 98: 1. 9, 8. --- Db:1.2.3. — Ε' : 1. 9, 8. -- Fa:1.2.3. — B:1.4 — Ba: 

$$ 1 (-Ξ- 85). 2 (ΞΞ 8). — Βα : 1.2. -- α :1. — α: 1. -- αΡ : 1. -- (ἃ : 1. — R:1.2. - πὶ :1,9. 8. 

M:1.9.3. —Mv:1.2.3. — ΜῈ : 1. 3. 3.4. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. S8: 1. add. : Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ μνήμη πλησίον τῆς ἁγίας ᾿Ακυλίνης ἐν 

τῇ Φιλοξένῳ κινστέρνῃ, ἔνθα καὶ ἡ ἁγία αὐτοῦ χεὶρ ἀπόκειται, --- 2,3. 4.5. —H: 1.4 5. — P1. 4 

SYNAXARIUM, 30 

Fes. 14. 

f. 159. 

Fes. 15. 

Fes. 14. 

For. 15. 



Fzb. 1à. 

Fzs. 16. 

Fr. 15. 

Fes. 16. 
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τῷ τῆς Ῥωμαίων ὁ émápyu: xoi παρ᾽ αὐτοῦ ἐν 

Πποτιόλοις ἐκπέμπεται" ἔνθα παραγενόμενος ὁ Τέρ - 

TUM oc ὅ τὸν Ὀνήσιμον ὃ ἐπιμένοντα τῇ εἰς Χριστὸν 

πίστει πρῶτον μὲν ῥάβδοις τύπτει σφοδρῶς, εἶτα 

τὰ σκέλη καταθραύει, καϊτῆς προσκαίρου ζωῆς 

μεθιστᾷ ὅ, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Μαΐωρος. Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξι- 

μιανοῦ τῶν βασιλέων, στρατευόμενος ὑπὸ τὸ 

τάγμα τῶν Μαύρων. Ἐν tí)! Γαζαίων δὲ " δια- 

βληθεὶς τοῖς κρατοῦσι καὶ ἐρωτηθεὶς καὶ χριστια- 

νὸν ξαυτὸν ἀνακηρύξας, μαστίζεται σφοδρῶς 

ἅπαν τὸ σῶμα καταξανθείς" τριάκοντα δὲ καὶ ἕξ ἐν 

τῷ μαστίζεσθαι αὐτὸν ἀλλαγέντων στρατιωτῶν, 

ἔρρει μὲν αὐτοῦ τὸ αἷμα καὶ τὴν γῆν ἐφοίνισσεν, 

ἰχῶρι καὶ λύθρῳ ἐκ τῆς διασήψεως προσεοικός. 

Γενναίως δὲ ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας τὰ ἀλγεινὰ ἐνεγκὼν 

τελευτᾷ ὅ, πορευθεὶς ἐκ δυνάμεως στρατιωτικῆς 

εἰς δύναμιν Θεοῦ στρατιᾶς. 

8. Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ μνήμη. τοῦ ὁσίου πατρὸς, 

ἡμῶν Εὐσεβίου, Οὗτος ὁ ὅσιος ὅθεν τε ἦν καὶ 

ἐκ τίνων ἔφυ τονέων, fj κατ᾽ αὐτὸν ἱστορία οὐκ 

ἐδήλωσεν᾽ ὅπερ δὲ ἴσμεν, τοῦτο καὶ λέγομεν, Τὸν 

yàp οὐρανὸν ἐκ τῶν ἀσκητικῶν πόνων ἐκτήσατο 

πατρίδα, καὶ πρῶτον μὲν ἔν τινι μοναστηρίῳ ἀπετά- 

ξατο. Ἔπειτα δὲ ῥαχίαν ὄρους καταλαβών, ἐν κώμῃ 

᾿Ασιχᾷ λετομένῃ καὶ ἐπικειμένῃ ὃ θριγκίον μόνον 

MHNI ΤΩ 

1. "Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων ἸΤαμφίλου, 

Οὐάλεντος, Παύλου ", Πορφυρίου, Σελεύ- 

κου, Θεοδούλου, Ἰουλιανοῦ καὶ πέντε Αἰγυ- 

πτίων Ἠλία, Ἱερεμία 2, Σαμου ἠλ, Ἠσαΐου καὶ 

Δανιήλ. Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἐκ διαφόρων 

πόλεων καὶ ἀξιωμάτων ᾿καὶ ἐπιτηδευμάτων ὄντες 

καὶ εἰς μίαν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἑνωθέντες, ἐν 

τῷ ἕκτῳ ἔτει τοῦ κατὰ Διοκλητιανὸν διωγμοῦ ἐν 

τῷ μέλλειν αὐτοὺς τὰς πύλας τῆς πόλεως Koia- 

ρείας παριέναι, τῶν φυλάκων πυνθανομένων τίνες 

τε εἶεν καὶ ὅθεν ὥρμηντο, χριστιανοὺς ἑαυτοὺς 

ἀποκαλέσαντες καὶ πατρίδα τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ 

468 

ἐκτήσατο ἐκ ξηρολίθων᾽ ὑπαίθριος δὲ ταλαιπωρῶν 

τὸν λοιπὸν διετέλεσε βίον, ἐσθῆτι μὲν δερματίνῃ 

καλυπτόμενος, ἐρεβίνθοις δὲ καὶ κυάμοις βεβρεγ- 

μένοις τρεφόμενος - «ἔστιν f» ὅτε δὲ καὶ ἰσχάδων 

μετελάμβανεν, ὑπερείδων τοῦ σώματος τὴν. ἀσθέ- 

νειαν. Εἰς γῆρας δὲ ἐλάσας βαθύ, ὡς καὶ τῶν ὀδόν- 

τῶν | τοὺς πλείστους ἀποβαλεῖν, οὔτε τὴν τροφὴν 

οὔτε τὴν οἴκησιν ἤμειψε, φέρων καρτερῶς τὰς 

ἐναντίας τοῦ ἀέρος ποιότητας, ἐρρικνωμένον ὅ μὲν 

ἔχων τὸ πρόσωπον, τεταριχευμένα δὲ ἅπαντα τὰ 

μέλη τοῦ σώματος, ὡς μηδὲ τὴν ζῴνην δύνασθαι 

ἐπὶ τῆς ὀσφύος μένειν" κατηνάλωντο γὰρ γλουτὰ 

καὶ ἰσχία. ΤΤολλῶν δὲ πρὸς αὐτὸν ἀφικνουμένων, 

τὸν θόρυβον δυσχεράνας τὸ πλησιάζον μοναστή- 

piov καταλαμβάνει καὶ θριγκίῳ μικρῷ ὁ παρὰ τὴν 

τοῦ τοίχου γωνίαν χρησάμενος, μετὰ τῶν συνήθων 

ἠγωνίζετο πόνων. Λέτεται δὲ τὰς ἑπτὰ ἑβδομάδας 

τῆς ἁτίας νηστείας δεκαπέντε χρῆσθαι εἰς τροφὴν 

ἰσχάσι. Τούτοις τοῖς ἱδρῶσι περιρρεόμενος ἐπὶ 

ἐνενήκοντα ἔτη βεβιωκὼς ἢ καὶ πλείονα, ἀσθενείᾳ 

δὲ δυσδιηγήτῳ περιπεσὼν πρὸς Κύριον ἐξεδή- 

pnoev. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου ΤΤαφνου- 

τίου καὶ Εὐφροσύνης τῆς αὐτοῦ θυγατρός. 

5. Καὶ σύναξις ἐν τοῖς Διακονίσσης 1 τοῦ ἁγίου 

ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ θεο- 

Aóyov. 

AYTQ Ις΄. 

ἔχειν εἰπόντες, συλλαμβάνονται xoi Φιρμιλιανῷ 

τῷ ἡγεμόνι παρίστανται, Καὶ ὁ μὲν Ἠλίας καὶ 

“ερεμίας 8, Ἠσαΐας ὁ, Σαμουὴλ καὶ Δανιὴλ μετὰ 

τὰς ἄλλας βασάνους τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν. 

ἔλαβον 5, συναποτμηθέντων αὐτοῖς καὶ Παμφίλου 

καὶ Σελεύκου καὶ Οὐάλεντος καὶ Παύλου 5. Ὃ δὲ 

Πορφύριος τὸ τοῦ κυρίου αὐτοῦ Παμφίλου λείψα- 

vov ἐπιζητῶν κατεσχέθη καὶ πυρὶ παρεδόθη. 

ec αὐτως xoi Ἰουλιανὸς τὰ τῶν ἁγίων κατάσπα- 

ζόμενος σώματα τῇ φλογὶ ὑπεβλήθη. Ὃ δὲ Θεό- 

δουλος σταυροτύπως ἀναρτηθεὶς διήνυσε τὸ μαρ- 

τύριον *. 

— 4 πόλεως add, Sa. — 5 καὶ add. Sa. — * εὑρὼν add. Sa, — ἴ τὴ εἰς Χριστὸν πίστει ἐπιμένοντα εὑρὼν Sa. — " τελεῖται 

δὲ κτλ. add. Sa ὑπέεν' Synaxaria selecta. 

2. — t τῶν add. Sa. — ? πόλει add. Sa. — ὃ τελειοῦται Sa. 

3. — ! αὐτοῦ add. Sa, —? qr. ἐκτήσατο Sa, — καὶ ἐπικειμένῃ om. Sa. —*om. S, Sa. —5 ἐρικνούμενον S, Sa. — 9 μικρὸν S. 

5. — ! Διακονίσσοις Sa. 

1. — 1 Tlaókou, ObdAevroc, ἸΤαμφίλου Sa. — ? Sa, Ἱερεμίου S. — δ᾽ καὶ add. Sa, .— καὶ add. 88, — 9 δέχονται Sa. 

$ ΤΤαύλου, Οὐάλεντος, ΤΤαμφίλου καὶ Σελεύκου Sa. — * τελεῖται δὲ κτλ, add. Sa. infer Synaxaria selecta. 

D2:1.2.8.— 88: 1. 9. 3. --- F:1.2.3. — 8.1 1. 3. 8, -- B 1. 4. 2. — Ba : deest. — Bà:1.4.2. 

3. — 6:1. 3. — € : 1. — Μάρωνος (Feb. 142). — ᾿Αβραμίου (Feb. 147). — Cb: 1. — Cd: 1.—R: 

1.9. — & : 1. 2 (Motuvoc). — 3. — M: 1.2. 3. — Mv:1.2.8. — Mb:1.2.3. — Τῶν ἁγίων δύο 

μαρτύρων. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν μνήμη ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ 

ἔνδον τοῦ κυκλείου, ἔνθα καὶ τὰ οὐτῶν ἅτια σώματα ἀπόκεινται σῶα καὶ ὁλόκληρα, μεθ᾽ ὧν éveüpo- 

νίσθη καὶ ἡ αὐτὴ ἁγιωτάτη ἐκκλησία. --- 2.3. — H: 1 (σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ). — 

9. 3, — P :2. 3: Μαρουθᾶ τοῦ ἀνετείραντος τὴν πόλιν ἐπ᾽ ὀνόματι τῶν μαρτύρων κλίμα χώρας ἐστὶ 

Σοφανινῶν λεγόμενον, κείμενον κατὰ ἀνατολὰς ἀναμέσον ᾿Αρμενίας καὶ Περσίδος. --- 1. — D&.:1.3.— 

Db:1.2.3.— F:1.2.3. — Κα: 1. 9. 8. — B:1 (ΤΤαμφίου, Οὐάλεντος καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν ... 

τῶν ἁτίων μαρτύρων Τορφυρίου, Ἰουλιανοῦ καὶ Θεοδούλου). --- 2. 3. — Ba : 1(— S, mutil). — Bd: 

1, mutil. — G: 1. 2. 3. — €: Μαΐωρος (Feb. 15?). — 1.8: fj συνατωτὴ καὶ συνάθροισις καὶ μνήμη τῶν 

ἐν Μαρτυροπόλει λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων. --- 3. — Qb: 1. — Cd: 1.9.3. —R:1.2,.3.— K: 
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2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἐν Mapruponó- 

kei! ἁγίων. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ 

ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, 

8. | Koi τοῦ ἁγίου Μαρουθ ἃ τοῦ ἀνετείραντος 

8 πόλιν ἐπ᾽ ὀνόματι τῶν μαρτύρων. Οὗτος ὁ ἅτιος 

Μαρουθάς ἐπίσκοπος τέγονεν᾽ ἀπεστάλη δὲ παρὰ 

Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου πρεσβευτὴς πρὸς τὸν 

βασιλέα Περσῶν. Διὰ δὲ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ 

1 MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ "ápíou μεγαλομάρτυρος Oeo- 

᾿δώρου τοῦ τήρωνος. Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς κατὰ 

τοὺς χρόνους ἦν Μαξιμιανοῦ τοῦ Γαλλερίου καὶ 

Μαξιμίνου ! τῶν βασιλέων, ὁρμώμενος ἐκ τῆς 

15 μητροπόλεως ᾿Αμασείας ἐκ χωρίου καλουμένου ? 

Χουμιάλων. "Apr δὲ τῇ στρατείᾳ τῶν τηρώνων 

καταλεγεὶς καὶ ὑπὸ τὴν τάξιν τοῦ πραιποσίτου 

Βρίγκα ? τυγχάνων, παρ᾽ αὐτοῦ "de ἐξέτασιν 

κατέστη, τὸν Χριστὸν Θεὸν εἶναι ὁμολογήσας καὶ 

30 τὰ σεβάσματα τῶν ἑλλήνων ὡς ἄψυχα ξόανα καὶ 

ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων καταχλευάσας. Καιροῦ δὲ 

δοθέντος αὐτῷ πρὸς Okéytv*, οὐκ ἐν ἀπροσεξίᾳ 

τοῦτον, ἀλλὰ τὴν μεγίστην τῶν πραγματειῶν ὅ ἐτέ- 

λεσεν ἐν αὐτῷ ὅδ. Τὸ γὰρ εἴδωλον τῆς τῶν θεῶν 

35 μητρός, ὡς ἕλληνες ληρωδοῦσιν, αὐτῷ ναῷ συγ- 

κατέφλεξε ὅθεν συσχεθεὶς καὶ αὐτουργὸς γενέσθαι 

ὁμολογήσας τοῦ ἐμπρησμοῦ, πρῶτον μὲν κρε- 

μασθεὶς ξέεται, ἔπειτα δὲ καὶ εἰς κάμινον πυρὸς 

ἐμβληθεὶς τελειοῦται. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις 

90 τῷ σαββάτῳ τῆς πρώτης ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν, 

ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ ἐν τοῖς Σφωρα- 

κίου 7. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας καὶ ἰσαπο- 

στόλου Μαριάμνης, ἀδελφῆς τοῦ ἁγίου ἀποστό- 

35 hou Φιλίππου. 

8. Kai uvun? τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 
Αὐξιβίου ἐπισκόπου Σολίων τῆς πόλεως Κύπρου. 

Οὗτος ἐγένετο ἀπὸ τῆς παλαιᾶς Ῥώμης εἷς τῶν 
Ἑλλήνων. ᾿Ακολουθήσας δὲ τῷ ἁγίῳ ἀποστόλῳ 3 

40 Μάρκῳ καὶ εὐαγγελιστῇ 1 καὶ διδαχθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ 

2. — ! MaprupounóAet Sa, 
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ἀρετὴν μεγάλης τιμῆς παρὰ τοῖς ἹΤέρσαις ἀξιωθείς, 

καὶ μάλιστα ὅτι ' τὴν θυγατέρα τοῦ βασιλέως δαι- 

μονιζομένην ἰάσατο, ἐξῃτήσατο τὰ τῶν ἐν ἸΠερσίδι 

ἀθλησάντων λείψανα, καὶ ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτῶν 

πόλιν δειμαμένος ?, ἐν αὐτῇ ταῦτα κατέθετο. Καὶ 8 

χρόνοις ὁ ὕστερον καὶ αὐτὸς «ἐκοιμήθη κατὰ τὴν 

ἡμέραν, ἐν fj τὴν πόλιν ἐνεκαίνισεν ὅθεν ἡ αὐτοῦ 

μνήμη συμπανηγυρίζεται τοῖς μάρτυσιν. 

AYTQ IZ. 

τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, ἐβαπτίσθη καὶ ἐχειροτο- 

γήθη ἐπίσκοπος Σολίων τῆς πόλεως Κύπρου. Οὕτω 

ἀπελθὼν καὶ πολλοὺς τῶν ἀπίστων ἐπιστρέψας | 

πρὸς τὸν Χριστόν, καὶ διαφόρων χαρισμάτων 

ἀξιωθεὶς καὶ μυρίων θαυμάτων αὐτουργὸς γεγο- 

Vic, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Θεοστηρίκτου. 

δ. Καὶ ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου μεγα- 

λομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ καλλικελάδου ἐγένετο δὲ 

οὕτως. Ἐπὶ τῆς βασιλείας Βασιλείου τοῦ φιλο- 

χρίστου βασιλέως, ó μακάριος Μηνᾶς μιᾷ τῶν 

νυκτῶν ἐπιστὰς ἀνδρί τινι Φιλομμάτῃ λεγομένῳ 

καὶ τῇ τῶν ἱκανάτων κατειλεγμένῳ, σχολῇ, ὡς 

αὐτὸς εἴη Μηνᾶς ὁ καλλικέλαδος, ὁ ὑπὸ γῆν 

κρυπτόμενος ἐν τῷ κατὰ τὴν ἀκρόπολιν αἰγιαλῷ, 

καταμηνύει καὶ τὸν τόπον ὑποδεικνύει δακτύλῳ, 

καθ᾽ ὃν ἦν κείμενος, 'O δὲ φιλόθεος οὗτος ἀνὴρ 

ὀρθριώτερον ἀναστάς, Μαριανῷ τῷ νουμερίψ *, 

φίλῳ αὐτοῦ ὑπάρχοντι, τὰ δραθέντα μηνύει ἀκρι- 

Bic. Οὗτος δὲ πάλιν τὰ ἀκουσθέντα δῆλα ποιεῖ τῷ 

βασιλεῖ’ καὶ αὐτίκα κατὰ τὸν δηλιωωθέντα τόπον 

στρατιῶται ἐξαποστέλλονται, Οἵτινες διασκάψαν- 

τὲς τάχιον εὗρον σιδηρᾶν λάρνακα, ἐν fj τὸ μαρτυ- 

ρικὸν ἦν κείμενον σῶμα’ ἀλλὰ καὶ γραφὴν σὺν αὐτῇ 

ἐπὶ πλακὸς ἐγκεκολαμμένην καὶ δηλοῦ σανέκεῖϊ κατα- 

τίθεσθαι τὸν μάρτυρα, ἐν ᾧ ἡρετίσατο «τόπῳ ». 

Ψηφίσαντες οὖν κατὰ τὴν τῆς πλακὸς τραφήν, 

xoi? εὗρον χρόνους παρῳχηκότας τετρακοσίους " 

ὅθεν καὶ εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ ἀνέπεμψαν. 

«8. — i ὅτε Sa, — ? Sa, δειμασάμενος S. — 8 om. Sa, — 4 bé add. Sa. 
1. — 1 Sa, Μαξιμιανοῦ S. — ? χώρας καλουμένης 88. --- 9 Βριγκὰ Sa. — 4 διάσκεψιν Sa, — 5 πράξεων Sa. — 9 αὐτῇ 

S. — 1 Σπαρακίου S, Φωρακίου Sa. Cf. Sept. 231. 
45 8. -- ! om. Sa. — ὃ καὶ εὐαγτγελιστῇ add. Sa. 

5. — ! vouuépu 8, Sa. — ? om. S, Sa. — 3 om, Sa. 

1.2et 3$ — M:1.2.3. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν φλαβιανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
(Feb. 17). — Mv:1.2.3. — Φλαβιανοῦ ', Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν ὄρους ? τινὸς καταλαβὼν 
κορυφὴν xd οἰκίσκον μικρὸν δειμάμενος καθεῖρξεν ἑαυτόν᾽ καὶ ἑξήκοντα διατελέσας ἔτη ... Des. τὴν 

50 ἀτήρω καὶ ἄλυπον ἀντὶ τοῦ πολυφρόντιδος ἔλαβεν εὐφραινόμενος ἐν αὐτοῖς. --- Φλαβιανοῦ πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, — Mb: 1. 9. 8. — Me : 1. 
SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.9.3. 4. 5.6. 7. add. : Koi μνήμη τῶν ἐν εὐσεβεῖ τῇ λήξει γενομένων 

βασιλέων Μαρκιανοῦ καὶ TTovAxepíac. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ev. τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ 
ἐν ἡβέρᾳ κυριακῇ (Feb. 185). -- H : 1. 8, 4. 7, — Λέοντος Ῥώμης (Feb. 185). --- Μαρκιανοῦ καὶ Πουλ- 

80 χερίας. --- P: 1.3.4, 2. — Da:1.5,6. — Db:1 (des. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις καὶ τῷ σαββάτῳ 
τῆς πρώτης ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν). --- 6. — pF :2.1. 3:4. ὅ. 6. — κα: 9, 1. 8. 4. 5. δ. — B:t. 2. 
3. 1. — Ba: Μνήμη τῶν ἐν Μαρτυροπόλει ἁγίων xoi τοῦ ἁγίου Μαρουθᾶ (2 S, Feb. 105, 8, hic vero 
ita inscriptum : τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ i"), — 1 (— S, des. : τελεῖται ... καὶ τῷ σαββάτῳ τῆς πρώτης ἑβδομάδος 
τῶν νηστειῶν). --- 5 (— 5). 8..7. 2. 6 (— S). — Bd : 1, mutil. 2. 8. 5.6. 7. — G6 : 1.5. — C : Εὐσεβίου 
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6. Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Σαλαμάνου. Οὗτος ἣν ἐκ κώμης Περσανᾷ t 

καλουμένης, πρὸς ἑσπέραν τοῦ Εὐφράτου 2 ποτα- 

μοῦ αὐτῇ ἐπικειμένης τῇ ὄχθῃ. Καὶ τὸν ἡσύχιον 

ἀσπασάμενος βίον, ἐν τῇ ἀντίπεραν κώμῃ οἰκίσκον 

μικρὸν εὑρὼν ἑαυτὸν ἐν αὐτῷ καθεῖρξεν, οὔτε 

θύραν οὔτε θυρίδα καταλιπών. Ἅπαξ δὲ τοῦ ἔτους 

παρὰ τὴν γῆν ὀρύττων ὑπεδέχετο τὴν τροφήν, 

οὐδενί ποτε τῶν ἀνθρώπων διαλεγόμενος ἢ ὑπό 

τινος καθορώμενος. Οὕτω Θεῷ ζῶν μόνῳ καὶ 

ἑαυτῷ ἦν" ὅθεν οἱ ἐκ τῆς κώμης, ἀφ᾽ ἧς ὥρμητο, 

τὸν ποταμὸν νύκτωρ διαπεράσαντες, πρὸς ἑαυτοὺς 

εἰς τὴν κύμην ἀπήνεγκαν οὔτε ἀντιτείνοντα οὔτε 

κελεύοντα. Μετ᾿ ὀλίγας δὲ ἡμέρας οἱ τὴς ἀντίπεραν 

κώμης νύκτωρ πάλιν ἐπελθόντες καὶ τὸ οἴκημα 

διαρρήξαντες 5, εἰς τὴν ἑαυτῶν κώμην, ἀπήγαγον, 

οὐκ ἀντιλέγοντα, οὐδ᾽ αὖ πάλιν προθύμως ἀποί- 

ροντα. Καὶ ó τῆς πόλεως δὲ ἐπίσκοπος, ἧς ἦν f 

κώμη ἀφίκετο, τῆς ἱερωσύνης αὐτῷ rà δῶρον 

δοῦναι: καὶ διορύξας μέρος τι τοῦ οἰκίσκου εἰσε- 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμὴ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Λέοντος 

πάπα Ῥώμης. Ὁ θαυμάσιος οὗτος πατὴρ ἡμῶν 

Λέων διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ σωφῥοσύνην 

καὶ καθαρότητα καὶ τὸ τοῦ βίου εἰλικρινὲς πρόε- 

δρος τῆς πρεσβυτέρας μεγάλης πόλεως Ῥώμης 

παρὰ τοῦ παναγίου Πνεύματος προχειρίζεται" ὃς 

βίον θεάρεστον καὶ ἀκίβδηλον ἐπιδειξάμενος καὶ 

τὸ ὑπ᾽ αὐτὸν λογικὸν ποίμνιον: ὁσίως ποιμάνας, 

ἔτι καὶ τὰς τῶν αἱρέτιζόντων βλασφημίας ἠφάνισε 

τέλεον. Κατὰ τὸν καιρὸν γὰρ ἐκεῖνον τῆς ἁγίας καὶ 

οἰκουμενικῆς τετάρτης συνόδου τῶν ἑξακοσίων 

τριάκοντα πατέρων ἐν Χαλκηδόνι συγκροτηθείσης 

καὶ πολλὰ περὶ τῆς (ὀρθοδόξου πίστεως ἐκθεμέ- 

γης ὦ, καὶ τῶν μίαν ἐνέργειαν καὶ θέλησιν ἐπὶ 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν φληναφούντων. αἵρετι- 

κῶν ἀνατρεπούσης τὰ δόγματα, ἔτι δὲ τῶν θεο- 

στυτῶν ἐκείνων διαμαχομένων τῇ ἀληθείᾳ. καὶ 

ἀνασκευάζειν πειρωμένων τὰ τῶν θείων πατέρων 

ϑεόπνευστα δόγματα, ὁ “μακάριος οὗτος ἱκετείᾳ 

τῆς συνόδου πάσης ἐπικαμφθεὶς καὶ ἐν πολλαῖς 

ἡμέραις νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις καὶ ἐκτενέσι 

πρὸς Κύριον χρησάμενος προσευχαῖς, καὶ παρὰ 

τοῦ ζωοποιοῦ Πνεύματος ἐμπνευσθείς, ἐγγράφως 
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λήλυθεν. Ὡς δὲ πρεσβύτερον αὐτὸν κεχειροτόνηκε, 

τοῦ ὁσίου μήτε φθεγγομένου μήθ᾽ ὅλως * ἀπόκρι- 

σιν δόντος, ἀπελήλυθεν, οἰκοδομηθῆναι κελεύσας 

τὸ ὄρυγμα, Ἐν πάσῃ δὲ ἐγκρατείᾳ καὶ ἀσκήσει 

θεαρέστως ὅ ὁ ὅσιος βεβιωικὼς ἐν εἰρήνῃ, ἐκοι- 

μήθη. 
v. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου ποτρὸς 

ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 

Φλαβιανοῦ, "Oc! ὑπῆρχε τῆς ἐν Κωνσταντινου- 

πόλει ἁγίας ἐκκλησίας πρεσβύτερος᾽ καὶ διὰ τὴν 

πολλὴν αὐτοῦ ἐγκράτειαν καὶ 3 ἐνάρετον πολιτείαν, 

θελήσει Θεοῦ καὶ ψήφῳ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς 

συγκλήτου καὶ τῆς ἱερᾶς συνόδου καὶ τοῦ κλήρουϑ 

χειροτονεῖται πατριάρχης τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας. 

Συγχωρήσει δὲ Θεοῦ ἐκβάλλεται παρὰ τοῦ aiper- 

κοῦ ὁ Διοσκόρου καὶ τῶν ὁμοφρόνων αὐτοῦ, κρα- 

τήσας τῆς πατριαρχείας χρόνον ἕνα καὶ μῆνας 

δέκα καὶ εἰς ἐξορίαν παραπέμπεται ὅπου θλίψεις * 

ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ὑπομείνας καὶ ἀσθε- 

νήσας, πρὸς τὸν Θεὸν ὃ ἐξεδήμησεν. 

AYTQ [Π΄. 

περὶ τῶν τηνικαῦτα ? ζητουμένων ἐξέθετο, διπλῆν 

ἐνέργειαν καὶ δύο θελήματα ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν διαρρήδην ἀνακηρύξας, καὶ ταῦτα δι᾿ ἐπτ 

στολῆς ἐκπέμψας πρὸς τὴν σύνοδον᾽ ἥνπερ ἣ 

πληθὺς τῶν ὁσίων δεξαμένη πατέρων καὶ ταύτην 

ὀρθοδοξίας στήλην ἡγησαμένη καὶ ὥς 4 ἀπὸ στό- 

ματος Θεοῦ τὴν γραφὴν ἐξενεχθῆναι πιστεύσασα | 

καὶ ταύτη οἷον ἐπταναπαυσαμένη θαρσαλεώτερον 

κατὰ τοῦ στίφους ἀντέστη τῶν αἱρετικῶν καὶ τόύ - 

τῶν τὰς πολυπλόκους μηχανὰς κατεστρέψατο" καὶ 

ἐπὶ roUtoig ὁ ἱερώτατος διελύετο σύλλογος. Ὁ δὲ 

θεσπέσιος Λέων ἔτι διαρκέσας τῷ βίῳ, καὶ ὡς 

φωστὴρ ταῖς ἀρεταῖς διαλάμψας, ἐν βαθεῖ γήρᾳ 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

2. Καὶ μνήμη τῶν ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ τενομέ- 

vuv βασιλέων Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις. ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ 

μετάλῃ ἐκκλησίᾳ ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χρι- 

στοῦ μαρτύρων Λέοντος καὶ ἸΠαρητορίου, 

ἀθλησάντων ἐν Πατάροις τῆς Λυκίας. ὯΩν ὁ μὲν 

μακάριος Παρητγόριος πολλαῖς τιμωριῶν ἰδέαις 

τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον κομισάμενος ἐν 

8. — 1 8, Sa, Καπερσανᾷ. ΤΗΕοΡοπετύξ, Hist. rel. XIX. — ? Ἔφράτου Sa, — ? διορύξαντες Sa. — * corr. S. prius μή δ᾽ 

ὅλως. — ὅ om. Sa. 
ἡ. — τ οὗτος Sa. — ? τὴν add. Sa. 

8 πρὸς ὃν ἐπόθησε Θεὸν Sa. 

3 καὶ τοῦ κλήρου om. Sa. — * τῶν αἱρετικῶν τοῦ τε Sa. — 9 πολλὰς add. Sa. — 

1. — παρὰ Sa, — ? ἐκτεθεμένης S. — ὅ Sa, ταῦτα S. — ὁ om. Sa. 

(Feb. 153), — 9. 3. 7, — Cb: 1. 3.— €d:1.8. 7. 4 9. — Λέοντος τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης. --- Τῶν 

ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ τενομένων βασιλέων Mapxiavo καὶ ἸΤουλχερίας. --- & :1. 9. 6.42. —K:1.5. 

6.— M : 1. — Εἰς τὸ κολύβων θαῦμα. --- 2.3. 8, — Μαρκιανοῦ καὶ ΠΠουλχερίας. --- Mv : 1. 3. 3. & 5.6 

(Σαλμάνου). --- Μαρκιανοῦ xoi ἸΠουλχερίας. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ μετάλῃ ἐκκλησίᾳ, --- 

Mb : 1. 2. 3 (.. ἐπισκόπου Σάλωνος τῆς Künpov). — ὅ. 7. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1,3. 4 0. — H: 4&9. — P:1.4 (᾿ἈΑγαπητοῦ ἐπισκόπου Xivotou), — 

δι τς Da: 1.3.4. — Db:1.2. 4 — E; 1.2, & — Fa 1. 8. ἡ. B:&1.—Ba:1(—$.3(—5) 

&(—S8,— Bd:&3.1.— G:1.3. 4. — €: Θεοστηρίκτου (Feb. 177). — Μαριάμνης (Feb. 172). — 

2. [.— Cb: Φλαβιανοῦ. Οὗτος πρεσβύτερος ὑπῆρχε τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ! ἁγίας ἐκκλησίας " 

τ Κωνσταντινουπόλεως Cb. 

E, ft. 
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Χριστῷ ἐτελειώθη. 'O δὲ ἀοίδιμος Λέων μόνος 

ἀπολειφθεὶς καὶ τὸν χωρισμὸν τοῦ μαρτυρίου ἷ 

ἐννοῶν ἔστενε 5 καὶ ἀπωλοφύρετο, ὡς μὴ τῶν 

αὐτῶν τετυχηκὼς στεφάνων, κοινῆς αὐτῷ mpoxei- 

μένης τῆς ὁδοῦ. “Ὅθεν ἐξελθὼν ἐπὶ τὸν τόπον, ἐν 

ᾧ ἦν. ἐρριμμένον τὸ τοῦ μάρτυρος ἸΤαρηγορίου 

σῶμα, τὴν καρδίαν ἀνεφλέχθη τούτῳ ἐπιδακρύσας " 

εἶτα ἐκεῖθεν ἐκκλίνας ἔρχεται ἐν di fj πανήγυρις 

ἐτελεῖτο τῶν εἰδωχομανῶν. Οὗτος δὲ ἀσκητικὸν 

βίον ὅ μετελθὼν πολὺς ἦν τὸν ὁ ζῆλον" καὶ ἰδὼν 

λύχνους καὶ κηροάπτας διακαιομένους, ταῖς χερσὶ 

τούτους συνέτριψε καὶ κατεπάτησε. Ἐκ τούτου 

κρατηθεὶς τῷ τῆς πόλεως ἐπιτρόπῳ παρέστη καὶ 

ἐρωτηθεὶς καὶ τὸν Χριστὸν Θεὸν ἀνακηρύξας ἀλη- 

θινόν, μαστίζεται βουνεύροις ὠμοῖς σφοδρῶς καὶ 

ἀμέτρως. Ὁ. δὲ ἅγιος οὕτω ταῖς βασάνοις ἐνεκαρ- 

τέρει ὡς ἄλλου πάσχοντος" εἶτα παραδοθεὶς τοῖς 

δημίοις, ἕλκεται τυπτόμενος καὶ συρόμενος ἐπί 

τινος xeutáppou ὑψηλοῦ καὶ κρημνώδους. Συγχω- 

ρηθεὶς δὲ τὴν εὐχὴν αὐτοῦ «τελέσαι, τὸ πνεῦμα 

αὐτοῦ τῷ Θεῷ παρέθετο. Εὐθὺς δὲ οἱ δήμιοι λαβό- 

Bevor τοῦ τιμίου αὐτοῦ λειψάνου, ἄνωθεν ᾿ἀφέν- 

τες κατὰ τῆς φάραγγος ἠκόντισαν᾽ καὶ οὕτως 

ἐτελειώθη αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ?. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Αγαπητοῦ ἐπισκόπου γενομένου Συνάου, 

τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ θαυματουρτοῦ. Οὗτος ἦν ἐπὶ 

ΜΜαξιμιανοῦ καὶ Διοκλητιανοῦ 2, ἐκ Καππαδοκίας 

ἕλκων τὸ γένος καὶ ? χριστιανῶν γονέων υἱός. Ἔτι 

δὲ νέαν ἄγων τὴν ἡλικίαν ἔν τινι τῶν ἐκεῖσε μονα- 

στηρίων κατὰ τῶν ὃ Συνάου ὀρέων ὁ | κειμένῳ, 

πλήθει ἔχοντι περὶ τοὺς χιλίους ἀσκητός, εἰσέρ- 

χεται. Ἐξ ὧν τὰ κάλλιστα συλλεξάμενος, ἐργάτης 

δοκιμώτατος τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ νηστείᾳ 

καὶ ἀγρυπνίᾳ. καὶ τῇ λοιπῆ ἐγκρατείᾳ σχολάζων 

κατέστη ὅθεν καὶ παρὰ πάντων ἠγαπᾶτό τε καὶ 

ἐθαυμάζετο. Φλοιοῖς γὰρ θερμίων μόνοις κεχρημέ- 

voc? ἠρκεῖτο, καὶ σποδὸν ἀντὶ ἄρτου ἐφ᾽ ὅλαις 

ὀγδοήκοντα ἡμέραις ἐσθίων διήρκεσε. Τοῦ ὕπνου 

περιεγένετο, εὔχρηστος ἐν ταῖς διακονίαις τῆς 

μονῆς καὶ τῶν ἀδελφῶν ἐξεγένετο *, ἅπαντας ὡς 

δεσπότας ὠνόμαζε καὶ ἐκέκτητο. Δράκοντα εὐχῇ 

ἐθανάτωσε, καὶ παρθένον τινὰ ὑπὸ νόσου δαπανω- 

μένην ὃ ἰάσατο, Περὶ τούτου μαθιὼν ὁ Λικίνιος ὃ 

ὅτιπερ ἰσχυρός ἐστιν τῷ σώματι, στρατιωτικοῖς 

καταλότοις αὐτὸν καὶ μὴ βουλόμενον 15 συναριθμεῖ 

6 κατάρατος. 'O δὲ οὐδὲ οὕτως κατημέλει τῶν 

ἀσκητικῶν ἀγώνων, εἰ καὶ τάχα τὰς στρατιωτικὰς 

ὑπηρεσίας τοῖς ὑστερουμένοις ἀπένεμε 13, Νόσους 

δὲ χαλεπὸς 1" καὶ ἀνιάτους διὰ μόνης ἐπιφανείας 

ἐθεράπευεν, οὐκ ἀνθρώπων μόνον ἀλλὰ καὶ ἵππων 

καὶ βοῶν καὶ παντοίων ἀλόγων θεραπεύων dppu- 

στήματα. Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον Βικτωρίνου 

καὶ Δωροθέου Θεοδούλου τε καὶ ᾿Αγρίππα τῶν 

καλλινίκων μαρτύρων. καὶ ἑτέρων πλειόνων ὑπὲρ 

τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως αἰκιζομένων πικρῶς, κοι- 

νωγὸς αὐτοῖς ἡρετίσατο γενέσθαι καὶ ὁ μακάριος. 

Εἶτα ἐκείνων σφαγέντων καὶ τελειωθέντων ἐν 

Χριστῷ, οὗτος διεσώθη δόρατι 18 πληγείς, τάχα 

εἰς πολλῶν σωτηρίαν περισωθείς. Τοῦ δὲ Λικινίου 

ἐκ ποδῶν γενομένου καὶ τοῦ μεγάλου Κωνσταν- 

τίνου τὴν 1 Ρωμαίων ὅλην ἀρχὴν ὑποζωσαμένου, 

τοιοῦτόν τι γίνεται. TToig γὰρ αὐτῷ εὔχρηστος δαί- 

uovi ληφθεὶς ἀκαθάρτῳ τὸν ἅγιον ἐξεκαλεῖτο" ὅθεν 

πρὸς ἑαυτὸν ὁ βασιλεὺς «τὸν ἅγιον 15» ἤγατεν, καὶ 

εὐξαμένου «αὐτοῦ "5 τὴν ἴασιν ὁ παῖς αὐτίκα 

ἐλάμβανεν. καὶ «ὁ 6010615» χάριν αἰτεῖ οὐδεμίαν 

ἄλλην ἢ τὴν στρατείαν καταλιπεῖν 17 καὶ τὴν φίλην 

ἡσυχίαν ἀσπάσασθαι" διὸ καὶ τὸν βασιλέα πρὸς 

τοῦτο᾽ ἐπινεύοντα ἔσχε. Μετὰ δὲ τὸ ὑποστρέψαι 

αὐτὸν οἴκοι, λαβόμενος αὐτὸν [8 ὃ τῆς πόλεως 

Συνάου ἀρχιερεὺς καὶ μὴ βουλόμενον εἰς ἱερέα 

προβάλλεται. Καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ τὸν βίον αὐτοῦ 

ἀπολιπόντος, ὁ μέγας οὗτος ψήφῳ Θεοῦ καὶ 

ἱερέων καὶ | παντὸς τοῦ λαοῦ ἀρχιερεὺς Συνάου 

ἀναδείκνυται. Καὶ αὐτίκα παντοίων θαυμάτων 

αὐτουργὸς γίνεται καὶ προφητικοῦ χαρίσματος 

ἀξιοῦται’ ὧν εἰς ἀπόδειξιν ἐναργῆ καὶ προφητειῶν 

τινων ἐπιμνησθῆναι τοῦ ἁγίου καὶ μεζαλουργιῶν ὁ 

προσήκει. Γυνὴ γάρ τις τὰ περὶ αὐτοῦ ἀκούσασα 

καὶ εὐλογηθῆναι παρ᾽ αὐτοῦ γλιχομένη παρεγένετο. 

Ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς ὄψιν αὐτῷ κατέστη, ἅπαντα τὰ 

πραχϑέντα αὐτῇ παιδόθεν ἐξεῖπε, καὶ νουθετήσας 19 

ἀπέστειλεν οἰκοδομηθεῖσαν. Καὶ διάκονον δέ τινα 

τῆς πρὸς Θράκην Ἡρακλείας 39 τυγχάνοντα, πρὸς 

αὐτὸν παραγενόμενον εὐλογίας ἕνεκα, παρθένον 

διαφθεῖραι διήλεγξεν, Καὶ Δαμιανοῦ δὲ τοῦ ὁσιω- 

τάτου ἐπισκόπου Σιλανδέων χωρία τινὰ ὁ παραρ- 

ρέων ποταμὸς ἐν τῷ χειμῶνι ὀγκούμενος ἠφάνιζεν, 

ὃν εἰς ἑτέραν κοίτην καὶ ὁδὸν εὐχῇ μόνῃ μετή- 

vepke?*, Καὶ ἕτερα πολλὰ εἰργάσατο θαύματα, ὧν 

τὸν ἀριθμὸν περὶ τὰ ἑκατὸν ἢ καὶ πλείονα fi κατ᾽ 

αὐτὸν ἱστορία περιέχει. Οὕτως 33 οὖν καλῶς καὶ 

θεοφιλῶς πολιτευσάμενος, καὶ ἁφῇ χειρὸς καὶ σκιᾷ 

σώματος καὶ λόγῳ μόνῳ νοσήματα ἀνίατα θερὰ- 

πεύσας καὶ πλήρης ἡμερῶν γενόμενος ἀνεπαύσατο 

ἐν Κυρίῳ. . ᾿ 

5. Καὶ! μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν καὶ 

ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλειυς Θωμᾶ καὶ 

Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ. 

8. — * μάρτυρος Sa. — ὃ ἔτενε Sa. — ὃ mpórepov add. 88. --- * πρὸς Θεὸν add. Sa. — 9 αὐτοῦ ἡ μαρτυρία om. Sa. 
4. — * Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Sa. — ? om. Sa. — ὃ τὴν S, Sa. — * om. Sa. — ὃ ὡς add. Sa. — 5 κεχρησμένοις 

Sa. — * ἐγεγόνει Sa. — 8. corr., prius θανατωμένην S, διαπανομένην Sa. — ? Λικίννιος S. — 19 βουλούμενον Sa, — 
M ἀπένειμε Sa, — 13 χαλεποὺς S. — 18 δόρατε Sa. — 16 τῶν add. Sa. — 15 Sa, om. S. — 19 om. S, 6 δὲ ὅσιος Sa. — 
11 καταλειπῶν Sa. — 18 αὐτοῦ 88. — 15 αὐτὴν add. Sa. — 39 ἐν τῆ... Ἡρακλεία Sa. — ?! Sa, et corr. supra lin. S, prius 
τήνεγκε. --- ?? Sa, οὗτος S. 

5. — 1 τῇ αὐτὴ ἡμέρα Sa. 

διὰ δὲ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτῷ ἀρετὴν ψήφῳ τοῦ λαοῦ παντὸς καὶ τῆς συνόδου τῆς ἱερᾶς πατριάρχης 

τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας χειροτονεῖται. Καὶ κρατήσας ἔτος ἕν καὶ μῆνας δέκα, ἐκβάλλεται παρὰ τοῦ δυσσε- 

βοῦς Διοσκόρου καὶ τῶν ὁμοφρόνων αὐτοῦ αἱρετικῶν" καὶ εἰς ἐξορίαν παραπεμφθεὶς ἐν θλίψεσι 

διαφόροις καὶ κακουχίαις τὸν βίον ἀπέλιπεν (Feb. 177). -- 1. --- Cd: 45. — R: 1.8. — κα : 1.8.4. 

Μα : 1.8. ἃ, --- Mv : 1. 8. 4, — ΜῈ: 1. 3. 4, — Mr : 1. 

εκ. 18. 

f. 102", 

ΒῈΒ, 18. 



Fzs. 19. 

- κα. 90. 

Fre. 19. 

Matth. 11, 28. 

Fzs. 20. 

475 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM A76 

MHNI ΤΩ AYTQ ἰθ’, 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων βραχὺ 1 οἰκοδομήσας, ἑπτὰ καὶ τριάκοντα ἔτη ἐν 
Μαξίμου, Θεοδότου καὶ ᾿Ασκληπιοδότης. αὐτῷ | καθειργόμενος διετέλει 5: πολλὴν δὲ ἐκ τοῦ 
Οὗτοι παραστάντες τῷ ἄρχοντι καὶ μὴ πεισθέντες, παρακειμένου ὄρους ἐδέχετο τὴν νοτίδα 9, ἐν χει- 
πολλαῖς αἰκίαις ὑπεβλήθησαν! βασάνων", πρότερον μῶνι δὲ λιβάδας τινὰς ὑδάτων ἀνέβλυζε, Τροφὴ δὲ 5 
μὲν ἐπὶ ξύλου ἀναρτηθέντες καὶ ξεσθέντες σιδηροῖς ἦν αὐτῷ ἄρτος καὶ ὕδωρ τὸ ποτόν *, ἐσθὴς δὲ ἐξ 
ὄνυξιν' εἶτα ἐκ πόλεως εἰς πόλιν μεταφερόμενοι καὶ αἰγείων s τριχῶν κατεσκεύαστο, Ἐπὶ ἐνενήκοντα δὲ 
περιελκόμενοι θηρίοις ὠμοτάτοις ἐκδίδονται. "H δὲ ἔτεσι δ βεβιωκὼς ἐν πόνοις ἀσκητικοῖς, ἐν εἰρήνῃ 
᾿ἈἈσκληπιοδότη ὃ πτερνισθεῖσα καὶ ἐπὶ ξύλου τανυ- τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέθετο. 

σθεῖσα καὶ ταύρῳ προσδεθεῖσα ὑπεράνω τῶν 8. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σωφρο- 19 
, βασάνων ἐγένετο, “Ὅθεν ἀμφότεροι λίθοις βάλλον- νίου ἐπισκόπου. 
ται καὶ ἐν ἀλσώδεσι τόποις συρέντες ὑπὸ τοῦ 4. Καὶ τοῦ ἁγίου Τιμοθέου τοῦ ἐν Καισαρεία. 
ἔίφους τέμνονται τοὺς αὐχένας. 5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Κινδαίου ἐπισκόπου Πισιδίας. 
ἡμῶν Mápn. Οὗτος γέγονεν ἐκ πόλεως Κύρου, 6. Καὶ Εὐτροπίου. 15 

τὰς τῶν ἱερῶν μαρτύρων πανηγύρεις εὐφωνίᾳ ἡ. Καὶ τοῦ ἁγίου "AviavoO. 

κατακοσμῶν. Τὸν δὲ μονήρη βίον ὑπεραγασθεὶς ἐν 8. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αγάθωνος 

κώμῃ τινὶ Ὁμήρου, fj καὶ Νῆτις λέγεται, οἰκίδιον ἐπισκόπου Ῥώμης ", 

MHNI ΤΩ AYTQ Κ', 

1."Ἄθλησις τῶν ἁγίων ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ ? ὑπῆρχον ἐπὶ Νέρωνος τοῦ βασιλέως, μαθηταὶ χρη- 20 
᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καὶ ᾿Απφίας. Οὗτοι ματίσαντες τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ ἀποστόλου. ' 

1. —  καθυπεβλήθησαν Sa. — 5 om. Sa, — 8 Ἀσκληπιοδότης S. - 
3. — οἰκίσκον βραχὺν Sa. — ? διετέλεσε Sa. — ὃ τὴν οτιδα Sa. — * καὶ ἅλες add. Sa. — 9 αἰγῶν S. — 8 ἔτη Sa. 
8. — - Ῥωσοῦ Sa, die sequenti. 

1.— ! τοῦ Χριστοῦ ἀποστόλων Sa. 25 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2. — H : 1 (add. Ἡσυχίου). --- 8. 4. — P: 1: Μαξίμου, Θεοδότου 

καὶ ᾿Ασκληπιοδότου καὶ Ἡσυχίου. --- 3. 4. — Da : ᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καὶ ᾿Απφίας (Feb. 201). — 

1.9, — Db: ᾿Αρχίππου κτλ. --- 1.2. — ἘΠῚ 1. 9, -- Ἐπ: 1, 9. — B:1 (Μαξίμου καὶ Θεοδότου). --- Ba: 

1(- 5).2 (— S). — Bd: 1. — Ἀρχίππου κτλ. — 9 (Μάριδος). --- G : Ἀρχίππου κτλ. --- 1, --τ C : Παρη- 

γορίου καὶ Λέοντος (Feb. 1858). — 6. 1 : Μαξίμου, Θεοδότου, Ἡσυχίου καὶ ᾿Ασκληπιοδότης. -- 3, 4. — 30 

Cb : 1; — Ἀρχίππου x14, — Cd : 1. 8. 4, — R : 1..-- Ἀρχίππου κτλ. --- 2, — K : Ἀρχίππου κτλ. --- 1. 2. — 

Αὐξιβίου. — M : 1. — Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ῥαβουλᾶ. 'O ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ῥαβου- 

λᾶς γεννᾶται ἐν τῇ πόλει Σαμοσατέων !, παρὰ Βαριψαβᾷ τινος 2 παιδευθεὶς ἐνδοξοτάτου ἀνὸρός 8: ὃς 

τῇ Σύρων γλώττῃ διαλεγόμενος καὶ ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας πᾶσαν ἀρετὴν μετερχόμενος τὸν μονήρη βίον 

ὑπέδυ *. Καὶ μονωθεὶς ἐν ὄρεσι καὶ σπηλαίοις κατὰ τὸν μέγαν Ἠλίαν καὶ Ἰωάννην τὸν βαπτιστὴν διῆγε. 85 

Μετὰ δέ χρόνους τινὰς ὃ γενόμενος ἐν Φοινίκῃ μεθ᾽ ἑτέρου τινὸς ταῖς ἀρεταῖς διαυγέστερον λάμψας, 

ἐμφανὴς τοῖς μεγάλοις καὶ μὴ βουλόμενος * γίνεται" διὸ xol τῇ συμμαχίᾳ Ζήνωνος τοῦ βασιλέως καὶ 

συνεργείᾳ Ἰωάννου προέδρου τῆς Βηρυτοῦ " μέσον τοῦ ὄρους μοναστήριον μέγα πεποίηκε, Τότε δὴ 

καθάπερ Παῦλος xoi Βαρνάβας, ἢ εἰπεῖν ΤΤέτρος καὶ Ἰωάννης, Ραβουλᾶς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μέσον τῶν 

εἰδιυλομανούντων ἐλογίζοντο, πῆ μὲν ἐλέγχοντες πῆ δὲ νουθετοῦντες, μικροῦ δεῖν πάντας τοὺς ἐκεῖσε 40 

κατοικοῦντας πρὸς θεογνωσίαν μετέβαλον. Τοῦτο δὴ πρῶτον ἔργον τοῦ μακαρίου ἐξαίρετον. Μετὰ δὲ 

Ζήνωνα διαδέχεται τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας ᾿Αναστάσιος. Τῇ οὖν τούτου πάλιν: συνεργείᾳ ἕτερον 

μοναστήριον κατεσκεύασε τὸ Ῥαβουλᾶ προσαγορευόμενον, καὶ τοῦτο ἐν τῷ Βυζαντίῳ. Χωρὶς 8 δὲ 

τούτων καὶ ἕτερα πολλὰ μοναστήρια συνεστήσατο ἐν διαφόροις τόποις. Ἦν δὲ ὅ μακάριος ἐν πᾶσι 

νηφάλιος, κόσμιος, ἐπιεικής, ἱκέσιος, διδακτικός, ἀόργητος, συμπαθής, φιλάδελφος καὶ πρὸς πάντας 45 

εὔσπλαγχνος, Οἵῳ δὲ πάθει " ὁ πονηρὸς ὀχλῶν αὐτῷ 1? ὑπεισήρχετο, πεπυκνωμένος ὧν ὑπὸ τῆς παλαιᾶς 

καὶ νέας γραφῆς τὸ ἀντίρροπον ἐπιλέγων καὶ ἐργαζόμενος, ἐφυγάδευε τὸ ὀχλοῦν αὐτιῷ " τοιοῦτος γὰρ 

ἦν ὁ μακάριος. Ἔζησε δὲ μέχρι Ἰουστινιανοῦ τοῦ βασιλέως τοῦ μετὰ Ἰουστίνου ἤγουν τοῦ μεγάλου, 

τοῦ τὴν ἁγίαν Σοφίαν οἰκοδομήσαντος. Καὶ φθάσας ἐν ὀγδοήκοντα χρόνοις 1: καὶ μικρόν τι πρός, 

ἤκουσε φωνῆς ἄνωθεν λεγούσης αὐτῷ « Δεῦτε πρὸς μὲ πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοϊ, κἀγὼ 50 

» ἀναπαύσω ὑμᾶς. » Ταύτης ὑπακούσας τῆς φωνῆς 13 καὶ μικρόν τι 12 νοσήσας, ἀπῆλθε πρὸς 

Κύριον. --- Τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν καὶ ὁμολογητῶν Εὐτενίου καὶ Μακαρίου (Dec. 207). — Mv : 

᾿Αρχίππου κτλ. --- 1. — Ῥαβουλᾶ. — Εὐγενίου καὶ Μακαρίου. --- Κόνωνος. --- Mb : 1. — Εὐγενίου καὶ 

Μακαρίον. --- 3. 4. — Mr : ᾿Αρχίππου κτλ. ' 

SYNAXARIA SELECTA. Sa:1. — Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Κινδύστου ἐπισκόπου Thoi- 55 

1 ἐν τῇ πόλει Σ, τεννᾶται Mv. — ὅ τινος Βαρυψαβᾶ Mv. — 3 ἀνδρὸς ἐνδοξωτάτου Mv. — * ὑποδύεται Mv. — 5 τινας 
χρόνους Mv. — * καὶ μὴ β, & τ᾿ p. Mv. — ? τοῦ B, Mv, τῆς Βυρητοῦ M. — 8 μετὰ Mv. — 9 πάλιν Mv. — 15 αὐτῷ ἐνοχλῶν 

Mv. — !! kai γενόμενος ἐτῶν ὀγδοήκοντα Mv, — 1? om, Mv. 

AT] MENSIS FEBRUARIUS 418 

Ἕορτῆς δὲ τῇ ᾿Αρτέμιδι 5 ἀγομένης ἐν Κολοσσαῖς,Ἠ φόρως βασανισθέντες τέλει τοῦ βίου ἐχρήσαντο. 

ἥτις ἐστὶν πόλις ὃ Φρυγίας, καὶ αὐτῶν τῷ Θεῷ τὴν 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου 

δοξολογίαν ἀναφερόντων ἐν τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ, ἐπι- Σαδιὼχ καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ τελειωθέντων ἁγίων 

θέμενοι αὐτοῖς “οἱ εἰσωλολάτραι, τῶν ἄλλων φυγόν- τὸν ἀριθμὸν ἑκατὸν εἴκοσιν καὶ ὀκτῴ. Οὗτοι ἐμαρ- 

$ τῶν, μόνων δὲ αὐτῶν ἀπομεινάντων, συνέσχον τύρησαν ἐν Περσίδι ἐπὶ τῆς βασιλείας Σαβιυρίου, 

αὐτοὺς καὶ ἤγατον παρὰ ᾿Ανδροκλῆ ὅ. Τύπτεται διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν πάντες τμηθέντες 

οὖν παραυτίκα δ᾽ Ἄρχιππος καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι τὰς κεφαλάς. Ἱστορεῖται δὲ ὁ ἅγιος Σαδὼχ πρὸ 

τῷ εἰδώλῳ Μηνᾷ οὕτω καλουμένῳ, εἰς βόθρον τοῦ κατασχεθῆναι αὐτὸν ἰδεῖν καθ᾽ ὕπνους τὸν πρὸ 

ἐμβάλλεται μέχρις ὀσφύος" καὶ. οὕτω λιθολευ- αὐτοῦ ἱερομάρτυρα Συμεὼν ἱστάμενον ἐπὶ κλίμακος 

10 στεῖται, πρότερον ὑπὸ παίδων γραφίσι κατακεν- ὑψηλῆς καὶ πρὸς τὴν ἄνοδον αὐτὸν ἐκκαλούμενον, 

τηθείς. Ὁ δὲ ἅγιος Φιλήμων καὶ ᾿Απφία δια- δηλοῦντα, ὡς ἔοικε, τὴν διὰ μαρτυρίου ἀνάβασιν. 

— ? eorr. Sa, prius τῆς Ἀρτέμιδος, --- ὃ πόλει S. --- 4 8a, αὐτῶν S. — 5 Ἀνδροκλεῖ Sa. 

δίας (Feb. 195). — Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αγάθωνος ἐπισκόπου πόλεως Ῥωσοῦ (cf. Feb. 195). — 

H :2. 1 ΟἈρχίππου μαθητοῦ TTaóAov), — Λέοντος Κατάνης (Feb. 915). — Κενδίου ἐπισκόπου Πισιδίας 

15 (Feb. 195). --- Εὐτροπίου (Feb. 195. — ᾿Ανίνα (cf. Feb. 197). — ᾿Αγάθωνος ἐπισκόπου Ῥώμης 

(Feb. 198). — P : 2 (.. ἐν πόλει ᾿Αλήκης). -- 1 ( ̓Ἀρχίππου solius). — Λέοντος. Kevréov. Εὐτρο- 

πίου. --- "Aviva. — ᾿Αγάθωνος ἐπισκόπου Ρώμης. --- Da : Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης (Feb. 915. — 

9, — Ἰακώβου (Feb. 215). — Db : Λέοντος. --- 2. — Ἰακώβου. — Κινδαίου (Feb. 195), — Εὐτροπίου 

(Feb. 199). — 'Avtvo (Feb. 197). — ᾿Αγάθωνος (Feb. 195). — 1: 1. — Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης 

20 (Feb. 215). — 2. — Ἰακώβου (Feb. 218). — Κινδαίου. — Εὐτροπίου, --- ᾿Ανανίου (Feb. 197). — ᾿Αγά- 

θωνος. — Xa : 1. — Λέοντος, — 2. — Ἰακώβου. — Κινδαίου, — Εὐτροπίου. --- ᾿Ανανίου. — ᾿Αγάθω- 

vog. — B : 3. — Σωφρονίου. — Λέοντος. --- Ba : Λέοντος (— S). — 2 (— S). — Ἰακώβου (— S). 

Κινδαίου. --- Εὐτροπίου. --- Ἀνίνα (cf. Feb. 197). — Ἀγάθωνος. — Bd : 2. — Σωφρονίου. --- Λέοντος. 

Ἰακώβου. --- Κινδαίου. — G: Λέοντος (Feb. 315). — Ἰακώβου (Feb. 218. — ἃ: Ἰακώβου. --- 2. — 

25 Λέοντος. — 1 (Ἀρχίππου). --- Κινδέου. --- Εὐτροπίου. --- Ἀνανίου. --- ̓Αγάθωνος. --- Qb : 3 (Zaboóx). — 

Λέοντος des. mutil. — σά : 2. 1 (Ἀρχίππου). --- Λέοντος. Κινδαΐου. Εὐτροπίου. --- ̓ Ανανία. 

᾿Αγάθωνος. — R: Λέοντος. — 9. --- Ἰακώβου. --- K : Λέοντος, --- 9. --- Ἰακώβου. Κινδαίου. 

Εὐτροπίου. — "Aviva. --- ᾿Αγάθωνος. --- M : 1. 3. — Βησαρίωνος. Οὗτος ὁ ἐν ἁτίοις πατὴρ ἡμῶν 

γεννᾶται μὲν ! σαρκικῶς ἐν Αἰγύπτῳ. ᾿Απογαλακτισθέντος δὲ αὐτοῦ koi? τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν ἐκπαι- 

30 δευθέντος, φῶς ὅ ἅγιον ἔλαμψεν εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας, καὶ ἠγάπησεν τὸν Θεὸν ὁ 
σφόδρα, μηδ᾽ ὁπωσοῦν χράνας ἐν " οἱμδήποτε πράγματι τὸ δοθὲν αὐτῷ ἅγιον βάπτισμα νηπιόθεν. 
᾿Ανελθὼν δὲ εἰς τόπον ἔρημον ἠγωνίσοτο ὡς ἄσαρκος δ. Καὶ τῆς σαρκὸς καταφρονήσας ὡς φθειρο- 
μένης, τῷ κρείττονι τὸ χεῖρον ὑπέταξε. Καὶ εὗρε τὸν Θεὸν βοηθὸν ὃν ἐπόθησε, Τεσσαράκοντα γὰρ 
ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας ἔστη ἀκλόνητος ὥσπερ στήλη ἄνω τὰς χεῖρας καὶ τὰ ὄμματα ἔχων 

35 καὶ τὴν ψυχὴν ἀχώριστον ἐκ Θεοῦ, Διὸ καὶ χάριτος ἀξιωθείς, οὐ τὰ τυχόντα σημεῖα ὁ Θεὸς εἰργάσατο ὃ 
δι᾿ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ ὅ λίαν παράδοξα. Φυλάξας γὰρ τὸ κατ᾽ εἰκόνα ὅσης δυνάμεως εἶχεν, ἐκεῖνα εἰργά- 
σατο οἷα καὶ οἷ. μετόλοι προφῆται oi τῷ Θεῷ αὐτοφανῶς προσομιλήσαντες., Μωῦύυσῆς γάρ, ἡ ῥίζα 
πάντων τῶν προφητῶν ", τὰ πικρὰ ὕδατα εἰς γλυκύτητα μετεποίησε διὰ ξύλου τὸν τοῦ Κυρίου σταυρὸν 
εἰκονίζοντος, ἵνα τοὺς γοτγύζοντας Ἰουδαίους κατασιγάσῃ" οὗτος δὲ ὁ μακάριος Βησαρίων 5, τοῦ 

40 μαθητοῦ αὐτοῦ BabíZovtóg ποτε ἐν ὁδῷ ἀνύδρῳ καὶ τῇ δίψῃ φλετομένου, ᾿ διὰ χαράγματος σταυροῦ 
ἐναερίου τὴν ἁλμυρὰν καὶ ἄποτον θάλασσαν εἰς γλυκύτητα μετέβαλε 19 καὶ ψυχρὰν καὶ πότιμον εἰργά- 
σατο᾽ διὸ καὶ ἐμπλησθέντες ἐξ αὐτῆς σὺν ἑτέροις πολλοῖς τῷ ᾿Θεῷ ηὐχαρίστησαν. Ὁ Ἰησοῦς ποτε τοῦ 
Ναυῆ 1: τὸν ᾿Αμαλὴκ συγκόπτων, τὸν ἥλιον τοῦ ἰδίου δρόμου ἔστησεν, ἕως συνέκοψεν ἅπαντας" καὶ . 
οὗτός ποτε ὁ μακάριος ἐν τόπῳ τινὶ εὑρεθεὶς ὠφελείας ἕνεκεν πολλῶν καὶ τῆς ὥρας ληγούσης, τὸν 

45 Θεὸν αἰτησάμενος ἔστησεν, ἕως οὗ τὸ πᾶν τῆς ὁδοῦ διήνυσε, Koi? οὗτος ὡς Ἠλίας ὕδωρ ἐξ οὐρανοῦ 
κατήνεγκεν 15 οὐχ ὅπαξ καὶ δὶς ἀλλὰ καὶ πολλάκις, ἑτέρων 5 τοῦτο αἰτησαμένων 18, Ἐλισσαῖός ποτε ὁ 
προφήτης τῇ μηλωτῇ Ἠλίου τὸν Ἰορδάνην ἀβρόχως ἐπέρασεν’ οὗτος δὲ ἀντὶ μὲν Ἰορδάνου τὸν Νεῖλον 
ποταμόν, ἀντὶ δὲ μηλωτῆς τῷ σημείῳ 15 τοῦ σταυροῦ ὅπλῳ κραταιῷ 1 χρησάμενος, τὸ ὕδωρ ἅπαν εἰς 
λιβάδος εὐθύτητα μετεποίησε. Καὶ ἐπάνω τῶν τοσούτων ὑδάτων πεζοπορήσας --- ὦ τοῦ θαύματος --- 

$0 μέχρις ἀστραγάλων ἐβάφησαν οἱ μακάριοι πόδες αὐτοῦ 15, Τί τούτων τῶν τεραστίων ἕτερον; τί θαυμα- 
σιώτερον; οὗτος 17 koi ἄλλα σημεῖα 18 ἐργασάμενος τῇ δυνάμει τοῦ σταυροῦ καὶ ἐν γήρᾳ πίονι τὸν 
Θεὸν θεραπεύσας, ἀπῆλθε πρὸς τὰς αἰωνίους μονάς. — ᾿Αγάθωνος πάπα Ῥώμης. --- Mv : Λέοντος. -- 
2. — Βησαρίωνος. --- Ἀγάθωνος. --- Mb; 1.2. — Ἀειθαλᾷ ἱερέως τῶν eibibÀuv καὶ Ἀψαιῆ (Dec. 112). — 
Βισαρίωνος. --- Ἀγάθωνος ἀρχιεπισκόπου Ῥώμης. — Κινδέου. — Τοῦ ὁσίου Πχωτίνου. — Mr : 

$5 Λέοντος. 

1 (ὃ - μὲν) ἐγενήθη Mv. — " ἐν add. Mv. — ? τὸ add. Mv. — ὁ Ἰησοῦν Χριστὸν Mv, — ^oin. My. — ὃ ὡς ἄσαρκος ἀγωνί- 
Goto Mv. — ἴ χάριτι Mv. — 5 ἐποίησε My. — ϑπροφήτων πάντων My, -- 19 μετεποίησε Mv, — 11 Ναβῆ Mv. — !? κατή- 
γαγεν Mv. — 15 αὐτιῶ add. Mv. — 16 τὸ σημεῖον M, Mv. — 15 ὅπλον κραταιὸν Mv. — 15 οἱ αὐτοῦ πόδες Mv, — τ΄ οὕτως 
My. — 18 διάφορα add. Mv. 
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MHNI ΤΩ AYTQ ΚΑ΄ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Τιμοθέου ἱ 

τοῦ ἐν Συμβόλοις. Οὗτος ὁ μακάριος ἐκ τῆς χώρας 

Ἰταλίας ἐγένετο υἱὸς 5 χριστιανῶν γονέων. εὐλα- 

βῶν 8. καὶ εὐσεβῶν *. Οἱ δὲ δ γονεῖς αὐτοῦ φιλο- 

πονήσαντες ἐδίδαξαν αὐτὸν πᾶσαν τραφὴν. | 

θεόπνευστον καὶ ὠφέλιμον δ΄ τοσοῦτον δὲ ἀνφε- 

λήθη παρὰ rfc" θείας γραφῆς, ὡς καὶ τὸν πλοῦτον 

αὐτοῦ καὶ τῶν γονέων πάντα συναγαγεῖν καὶ 

προσκαλέσασθαι πτωχοὺς καὶ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ δια- 

σκορπίσαι αὐτόν. Αὐτὸς δὲ τὸν μονήρη βίον 

ὑποδὺς καὶ δι’ ἐγκρατείας πολλῆς καὶ συντόνου 

δεήσεως τῶν παθῶν τὰ σκιρτήματα ἐξαφανίσας ᾿ 

καὶ ἀπαθὴς γενόμενος, δοχεῖον ὥφθη τοῦ ἁγίου ὃ 

Πνεύματος, παρθένος ἕως τέλοὺς καὶ ψυχῇ καὶ 

σώματι διαμείνας. “ὅθεν καὶ χαρίσματα ἰαμάτων 

ἔλαβεν" δαίμονας τὰρ ἐξ ἀνθρώπων ἀπήλασεν καὶ 

πᾶσαν ἄλλην νόσον ἐθεράπευσεν. Ἐπεὶ δὲ ἡ ἀρετὴ 

οὐ λανθάνει, γέγονε καὶ πάπας Ρώμης" καὶ καλῶς 

διαπρέψας ἐν τῷ ἐπισκοπείῳ 10, ἐν γήρᾳ καλῷ 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρῳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Λέοντος ἐπισκόπου 

Κατάνης. Οὗτος ὁ ἅγιος ἐκ Ῥαβέννης ' εἷλκε τὸ 

γένος, εὐγενῶν kai θεοσεβῶν γονέων ὑπάρχων 

γέννημα, Διὰ δὲ βίου ἐπιμέλειαν καὶ λογισμῶν 

καθαρότητα πάντας τοὺς ἱεροὺς βαθμοὺς ἐννόμως 

διαμείψας, θείᾳ ψήφῳ πρόεδρος τῆς" Κατανέων 

μητροπόλεως ἀναδείκνυται, ἥτις κατὰ τὴν περιώ- 

γυμον κεῖται Σικελίαν, ἐν f$ καὶ τὸ Αἰτναῖον πῦρ 

εἰσέτι καὶ νῦν καταρρεῖ. Οὗτος οὖν φερωνύμως ὡς 

λέων πεποιθὼς καὶ φωστῆρος δίκην διαλάμπων 

κατεφώτιζεν ἅπαντας, ψυχῶν ἐπιμελούμενος, 

χηρῶν ὃ. ἀντιλαμβανόμενος καὶ πενήτων προμη- 

θούμενος. “Ὅθεν διὰ μόνης προσευχῆς εἰδιυλικὸν 

ἄταλμα εἰς τῆν κατέρρηξε καὶ μέγιστον τῆς ὁ καλλι- 

víxóu ὃ μάρτυρος Λουκίας δ ναὸν τοῖς αὐτοῦ φιλο- 

τεχνήμασιν ἀνεστήσατο, καὶ τὸν «ἐν T5 μαγγανείαις 

τερατοποιὸν "Hhióbupoy ἀπετέφρωσε. Οὗτος γὰρ 

δι᾽ ὄχλου πᾶσι γενόμενος τερατοποιῶν καὶ φαντα- 

σιοκοπῶν ὁ τρισάθλιος, ἐπεὶ ὃ καὶ κατὰ τῆς τοῦ 

Θεοῦ ἐκκλησίας ἢ ἐπεχείρησε γενέσθαι, σπουδῇ 

τοῦτον χειρωσάμενος ὃ μακάριος καὶ τῷ ἐπιτρα- 

χηλίῳ αὐτοῦ τοῦτον ἐνδήσας, κελεύει τενέσθαι 

μεγίστην πυρκαϊὰν μέσον τῆς πόλεως" καὶ δημο- 

σιεύσας αὐτοῦ πᾶσαν μαγτανείαν καὶ δεδεμένον 

ἔχων τῷ τραχήλῳ, εἰσῆλθε μέσον τῆς καμίνου | καὶ 

οὐ πρότερον ἐξῆλθε, μέχρις ὅτου εἰς τέλος ἀπετε- 

φρώθη ὁ δείλαιος. Τοῦτο ἐξέστησεν ἅπαντας" οὐ 

μόνον γὰρ ἄφλεκτος διέμεινεν ὃ μέγας, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

τῶν ἱερῶν ἐνδυμάτων αὐτοῦ f φλὸξ καθήψατο, 5 

Τούτου τοῦ θαύματος τὰ πέρατα καταλαβόντος, 

καὶ 19 αὐτοκράτορες 1: Λέων καὶ Κωνσταντῖνος 

κατήκοοι τεγονότες, τοῦτον πρὸς ἑαυτοὺς μετε- 

στείλαντο καὶ τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἅπτονται ἾΣ καὶ 

εὔχεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν ἐξελιπάρουν. Οὗτος οὐ μόνον 10 

ζῶν μέτιστος ἦν ἐν τοῖς θαύμασιν, ἀλλὰ καὶ τῇ γῇ 

παραδοθεὶς πλείονα. ἐκτελεῖ θαυμάσια 13, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Εὐσταθίου πατριάρχου ᾿Αντιοχείας. τῆς 

μεγάλης. Οὗτος ἦν ἐπὶ Κωνσταντίνου, τοῦ πρώτου 15 

ἐν βασιλεῦσι χριστιανοῦ, τῆς ὀρθοδοξίας τὰς ἀκτῖ- 

vag λόγῳ σοφίας ᾿ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης 

ἐκπέμπων. Ὃς καὶ παρῆν ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν ἁγίᾳ 

συνόδῳ καὶ πρώτῃ ", τὸ δόγμα τῆς εὐσεβείας xpa- 

τύνων, ἐξελέγχων δὲ καὶ ἀνατρέπων τοὺς ἐπὶ τῆς 90 

θείας φύσεως τὴν τομὴν ἐπεισάγοντας καὶ τὸν υἱὸν 

κτίσμα λέγοντας καὶ τῆς πατρικῆς τιμῆς καὶ ἀξίας 

ἀλλοτριοῦντας. Διὰ τοῦν τὴν ἔνθεον αὐτοῦ παρρη- 

σίαν καὶ τὸν ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ζῆλον, 

φθόνον ἐκίνησαν ὃ κατ᾽ αὐτοῦ Εὐσέβιος ὁ Νικο- 35 

μηδείας καὶ Θεότνις * ὃ Νικαίας καὶ Εὐσέβιος ὁ 

Καισαρείας καὶ οἱ λοιποὶ ὅσοι τῆς Ἀρειανίκῆς 

βλασφημίας ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ἀθεΐας ἐτύγχανον 

κοινωνοί. Καὶ ἐν σχήματι τῆς κατὰ πάροδον ἐπι- 

σκέψεως --- καὶ γὰρ τὴν ἐπὶ τὰ “εροσόλυμα πορείαν 30 

ἐπλάσαντο -- ἐν ᾿Αντιοχείᾳ τενόμενοι, τοῦ ἁγίου 

κατεψηφίσαντο καθαίρεσιν, ὅτι δή φασιν γύναιον 

ἑταιρικὸν --- ὑπ᾽ αὐτῶν. ἐπὶ μεγάλοις δώροις 

ἀναπεισθὲν — ἀρτιτενὲς παιδίον ἐπιφερόμενον 

προσῆλθεν αὐτοῖς, ἐκ συνουσίας τοῦ Εὐσταθίου 85 

συνειληφέναι λέγον καὶ τετοκέναι τὸ ἐπιφερόμενον 

βρέφος. Οἵ--- καὶ yàp ἦσαν τοῦ τοιούτου δράματος 

αὐτουρτοί; — ὅρκῳ μόνῳ τὴν κατηγορίαν βεβαιών- 

σασθαι τὸ γύναιον ἀπαιτήσαντες, εὐθὺς τοῦ ἁγίου 

καταψηφίζονται καθαίρεσιν καὶ τὸν βασιλέα πεί- 4 

ϑουσιν ἐξορίαν ἀποφήνασθαι κατ᾽ αὐτοῦ. Καὶ 

ἐπέμφθη διὰ τῆς Θράκης εἰς Φιλίππους, ἔνθα καὶ 

τὸν βίον | κατέλυσεν. Ἑκατὸν δὲ χρόνων διαγενο- 

μένων, κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας Ζήνωνος 

ἀνήχθη τὸ ἅτιον αὐτοῦ λείψανον καὶ παρεπέμφθη" 45 

εἰς Ἀντιόχειαν, παντὸς τοῦ πλήθους προχυθέντος 

τοῦ ἄστεος ὡς ἀπὸ μιλίων δεκαοκτὼ καὶ μεθ᾽ 

1. — α Τιμωθέου Sa. — ὃ ὑπάρχων add. 88. --- ? τε add. 88. --- ὁ τὸν Θεὸν φοβουμένων Sa, — 5 οὖν Sa. — $ καὶ dipé- 

λιμὸν om. Sa, — * ἱερᾶς καὶ add. Sa. — ὃ παναγίου Sa. — 9 λαθεῖν oti δύναται 88. — 19 τῆς ἐπισκοπῆς ἀξιώματι Sa. — 

1 τήρει Sa. 
2. — 1 Ῥαβένης S. — ? τῶν add. Sa. — ? καὶ ὀρφανῶν add. Sa, — * τῇ Sa. — 5 καλλινίκοι 88. — ὁ μάρτυρι Λουκία 

Sa. — ἴ supplevi, oim. S, Sa. — 9 ἐπειδὴ Sa. — " τὴν Θεοῦ ἐκκλησίαν Sa. — 19 oi add. 88, — 31 αὐτοκράτοροι S, — 

^o: ἥπτοντο Sa. — 5 πλεῖστα θαυμάσια ἐκτελεῖ Sa. 

8. — ! Aóqu σοφίας om. Sa. — ? καὶ πρώτη cuvóbul Sa. — 3 ἐκίνησε Sa. — * Θεόγρις Sa. — 5 ἀνηνέχθη Sa. — 9 mape- 

πέφθη Sa. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1.2.3.4.5.6. 7.8. —H:3. 1.— Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου. --- 4. 5. — 

P:3.1.5.-— Μνήμη Ἰωάννου πατριάρχου τοῦ ἀπὸ σχολαστικῶν. — &. — D& : 8. 7. 6. 1. — Μνήμη 

τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως -τοῦ ἀπὸ σχολαστικῶν. --- 

4 (Ζαχαρίου), --- Db : 3. 7. 6. 1. — Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου. --- 4. — ἘΠῚ 

ἡμιῶν καὶ ἐν ἁγίοις Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ἀπὸ σχολαστικῶ 

3. 1. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς 
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ὕμνων καὶ φώτων καὶ θυμιαμάτων ὑποδεξαμένων 

αὐτόν. Τοῦτον καὶ ó τίμιος Χρυσόστομος ἐγκω- 

μίοις ἐτίμησεν. Λέγεται δὲ τὸ συκοφαντῆσαν τὸν 

μέγαν " Εὐστάθιον γύναιον νόσῳ χαλεπῇ περιπε- 

σὸν τὴν κατ᾽ αὐτοῦ πᾶσαν ἐξαγορεῦσαι ἐπιβουλήν, ᾿ 

καὶ τῶν ὑποθεμένων ἕκαστον ἐξ ὀνόματος ἀπατγτεῖ- 

Aat, καὶ ὅτι ὑπὸ χρήμασιν ὑπ᾽ αὐτῶν πεισθεῖσα τὴν 

κατηγορίαν ἐξήνεγκε, τὸν μέντοι ὅρκον παραλογί- 

σασθαι καὶ μὴ παντελῶς διαψεύσασθαι" ὑπὸ γάρ 

τινος Εὐσταθίου χαλκέως συμφθαρέντος αὐτῇ γεν- 

νηθῆναι ἔφη τὸ βρέφος. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν “ἁγίοις Zax- 

χαίου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. 

5. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος ᾿Ανθούσης καὶ 

τῶν δύο οἰκετῶν αὐτῆς, εὐ 

8. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου Μαυρικίου καὶ τῶν 

σὺν αὐτῷ ἑβδομήκοντα ! μαρτύρων", Οὗτοι ὑπῆρ- 

xov? ἐν roig ἡμέραις Μαξιμιανοῦ. Διερχομένου 

οὖν αὐτοῦ ἐκ τῆς ᾿Απαμέων πόλειυς, διεβλήθησαν 

αὐτῷ οἱ ἅγιοι οὗτοι" καὶ παραστάντες καὶ χριστια- 

νοὺς ἑαυτοὺς ἀποφηνάμενοι ἀφαιροῦνται τὰς 

ζώνας καὶ τῇ φρουρᾷ ἐγκλείονται, καὶ μετὰ τρεῖς 

ἡμέρας προσκληθέντες ἐρωτῶνται. "Qc δὲ ἔμενον 

ἀκαμπεῖς, τύπτονται σφοδρῶς καὶ ἐπὶ πυρᾶς 

ῥίπτονται" εἶτα ξύλοις ἀναρτηθέντες ξέονται τὰς 

πλευράς. Βουλόμενος δὲ ὁ Μαξιμιανὸς περισσοτέ- 

pw λυπῆσαι τὸν ἅγιον Μαυρίκιον, Φιυτεινὸν ὃ τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ ἀποτμηθῆναι προστάττει: ἐπεὶ δὲ εἶδεν 

αὐτοὺς ἀκλινῆ τὴν πίστιν τηροῦντας καὶ μὴ me- 

θαρχοῦντας *, πέμπει αὐτοὺς ἔν τινι τόπῳ ἀλσώ- 

ba, μέσον δύο ποταμῶν καὶ λίμνης κειμένῳ, 

σφηκών τε καὶ μυῶν ὅ, κωνώπων xoi σκνιπιῶν 

ὑπάρχοντι ἐνδιαίτημα.. Καταλαβόντες δὲ οἱ δήμιοι 

τὸν τόπον καὶ τΤυμνώσαντες αὐτοὺς καὶ δεσμή- 

σαντες, καὶ ἕνα ἕκαστον πάλῳ προσδήσαντες καὶ 

μέλιτι περιχρίσαντες, |. καὶ μάλιστα -τοῦ- καιροῦ 

πρὸς τὴν τοιαύτην ἐπίνοιαν ἐπιτηδείως ὑπάρχον- 

τος, καὶ τὸ τοῦ μακαρίου Φωτεινοῦ σῶμα πρὸ 

προσώπου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Μαυρικίου ἀκοντί- 

σαντες ἀπῆλθον. Οἱ δὲ μακάριοι καὶ τενναῖοι οὗτοι 

νυχθημέροις δέκα τῇ ἀνυποίστῳ ταύτῃ βασάνῳ 

καὶ ταλαιπωρίᾳ προσκαρτερήσαντες καὶ τῷ Θεῷ 

προσευξάμενοι ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθησαν. 

ἡ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μγήμῃ «τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν l'ewpríou ἐπισκόπου Ἀμάστριδος τοῦ θαυ- 

ματουργοῦ, Οὗτος ! εὐσεβῶν ἔφυ γονέων, Ocobo- 

σίου καὶ Μεγεθοῦς προσαγορευομένων καὶ τὴν 

Κρώμνην πατρίδα κεκτημένων ?. ΟἹ τὸν βίον ἐν 

ἀπαιδίᾳ διαβιόντες 2, εὐχῇ καὶ νηστείᾳ τὸ “θεῖον ὁ 

ἐλιτάνευον. δοθῆναι αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας" ὃ καὶ 

γέγονεν. Διὰ γὰρ θείας φωνῆς τήν τε σύλληψιν 

καὶ τὴν κλῆσιν καὶ τὸ τῆς ἱεριυσύνης χάρισμα τοῦ 

μέλλοντος ἐξ αὐτῶν τεχθῆναι πρὸς βαθὺ γῆρας 

ἐλασάντων ἐμνήσθησαν ὅ, Τεχθέντος δὲ αὐτοῦ καὶ 

τὰ τῆς νεότητος ἡδέα ἀπιυθουμένου καὶ τῶν 

μενόντων ἀντιποιουμένου καὶ τῶν μαθημάτων 

τῶν τε θείων καὶ * ἀνθρωπίνων μηδ᾽ óÀuc κατολι- 

xupoüvroc, οἱ τεκόντες ταῦτα ὁριῶντες ἐδόξαζον 

τὸν Θεόν, Ἱκανῶς b£" παιδευθεὶς καὶ τῆς πατρίδος 

ἐπαναστάς 8, καταλαμβάνει τὸ ὄρος τῆς Σηρικῆς" 

καὶ εὑρὼν γέροντα ἐκεῖσε τίμιον, λαμβάνει παρ᾽ 

αὐτοῦ τὸ ἀγγελικὸν σχῆμα, Κἀκείνου λιπόντος τὸν 

βίον,τὴν Bóvucav? καταλαμβάνει, πάσῃ σκληραγω- 

íQ καὶ’ ἀσκήσει ἑαυτὸν καθυποβάλλων. ᾿Επεὶ δὲ ὁ 

τῆς ἐκκλησίας Ἀμάστριδος πρόεδρος ἀπεβίω, καὶ μὴ 

βουλόμενος ἀνάγεται 10 ὡς λύχνος ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 

ψήφῳ: θεία καὶ συμφωνία ἱερέων. Ἀπάραντος «t 

αὐτοῦ τῆς βασιλευούσης καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ 

καταλαβόντος, ὁμοῦ πάντα ἐτελεῖτο καὶ ἐσπου- 

δάζετο 1", διατάξεις ἱεραί, εὐκοόμίαι τοῦ βήματος, 

κατάστασις τοῦ ἱερατικοῦ συστήματος, ὀρφανῶν 

καὶ χηρῶν προστασίαι καὶ πτωχοτροφίαι, χρεῶν 

ἀποκοπαὶ καὶ ἡ πρὸς τὸ θεῖον "5 εὐσέβεια πρὸς 

τούτοις θεοσημεῖα "3 καὶ τεράστια παντοῖα δι᾽ αὐτοῦ 

τελούμενα. Οὕτω καλῶς τὸν βίον περάνας τῶν τῇδε 

μετέστη, ἐν εἰρήνη τὸ πνεῦμὰ τῷ Θεῷ ἀποδούς. 

8. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰακώβον. Οὗτὸός ἐκ πόλεως γέζονεν Κύρου 

καὶ τὴν ἀσκητικὴν ἀσπασάμενος πολιτείαν ἐν 

οἰκίσκῳ βραχεῖ ἑαυτὸν ἐγκαθεῖρξεν. Ἔπειτα τὸ 

ὄρος καταλαβὼν “τὸ παρακείμενον τῇ πόλει Κύρῳ, 

ἐν αὐτῷ τὸν ἀσκητικὸν διήνυσε δρόμον, μὴ θριγ- 

κίον κατασκευάσας, μὴ κέλλαν" ἀλλ᾽ αἴθριος iotá- 

μενος προσηύχεξτο, τὰς ἐναντίας τοῦ ἀέρος καρτε- 

ρῶν ποιότητας, σιδήροις Bapuráreig ὅλῳ τῷ 

σώματι -βαρούμενος᾽ “ἐτρέφετο δὲ  φακῇ μόνῃ 

Bpoxelog ἐν ὕδατι. Τούτοις τοῖς πόνοις ̓  «ἀρε- 

τὴν ὃ» πολλὴν καὶ τὴν χάριν «τῶν θαυμάτων 4» 

θεόθεν ἐδέξατο. ᾿Αγροίκου áp τινος παιδίον 

τεθνῆξαν διὰ προσευχῆς ἀνίστησι ὅ, Καὶ Θεοδωρή- 

του bé ἐπισκόπου, Κύρου ὑπὸ Μαρκιωνιστῶν ὃ 

κατεργασθέντος, αὐτοῦ τοῦ δαίμονος εἰς ὄψιν ἐλη- 

λυθότος, διὰ προσευχῆς ὁ ὅσιος τὸν δαίμονα σὺν 

ταῖς ματγανείαις ?. ἐξήλασεν. ᾿Αλλὰ καὶ ἐν ὥρᾳ 

τροφῆς τῷ μεγάλῳ δαίμων τις ἄγριος ἐφίσταται 

τοῦ ὄρους ἀποδιῶξαι βουλόμενος ὃν διὰ προσευ- 

— * épwov Sa, 

6. — ^ am. Sà, — οὗτος ὑπῆρχεν Sa. — ? Φιυτινὸν S, — * αὐτῷ add. Sa. — ? καὶ add, Sa; — € ἐπιτηδείου rvyXdvov- 
τος Sa. 

. 3. -—! ἐξ add. Ba. — 3 (xai - κεκτημένων) om, Sa, — ὃ διαγόντες Sa. — * τὸν Θεὸν 88, — 9 ἐλάσαντες ἐμυήθησαν 
Sa. -- 5 e καὶ B, τῶν τε Sa. — *'otiv Sa; — ὃ ἀπαναστὰς Sa, — ? Sa, Βόνησαν S. — 19 ἀνάγεσθαι Sa, — 11 τὰ κάλλιστα 
add, Sa. — V πρὸς Θεὸν Sa, — 13 θεοσεβείαι Sa. ΄ - 

8. - à καὶ Sa. — ? ἐπαγρυπνῶν add, Sa. — ? supplevi ; om. S, Sa, — 18a, om. S. — ? ἀνέστησε Sa. — * Θεοδορίτου 
Sa. — * τοῦ add, Sa. — 5 μαρκιανιστῶν Sa, — 9 αὐτοῦ add. Sa. 
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χῆς ἀφανισμῷ τελείῳ 9 παρέπεμψε. Καὶ αὖθις δὲ 

τὸν ὅσιον ὑποκρινόμενος ὁ δαίμων "} καὶ ἀπὸ τοῦ 

διακομιστοῦ τὸ ὕδωρ λαμβάνων καὶ τῇ γῇ ἐκχέων 
καὶ εἰς ἀφόρητον βίαν τὸν ὅσιον καταστήσας --- 
ἐπὶ δεκαπέντε τὰρ ἡμέρας τοῦτο“ πεποίηκεν --- εὐχῇ 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τῆς εὑρέσεως τῶν ἁγίων λειψάνων 

τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου, ἅτινα εὑρέθη ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Ἀρκαδίου *, Θωμᾶ τοῦ ἁγιωτάτου" τὸν θρόνον 

ἰθύνοντος Κωνσταντινουπόλεως. Εὑρέθησαν " δὲ 

ὑπὸ γῆν κείμενα καὶ ἀνελήφθησαν εὐθὺς σεβασ- 

μίως παρὰ τοῦ. ἀρχιερέως, ᾽συνὸρομῆς οὐ τῆς 

τυχούσης ἐκεῖσε γενομένης" ὅτε καὶ νοσήματα 

ἀνίατα ἐθεραπεύθη καὶ δαίμονες ἐξ ἀνθρώπων 

ἀπηλάθησαν καὶ πᾶν ἀνίατον πάθος ἐθεραπεύθη “. 

Μετὰ δὲ παρολκὴν πολλιῶν χρόνων, ἐκ θείας τινὸς 

ἐμφανείας ἀπεκαλύφθη ἀνὸρί τινι NikoÀáw κλη- 

ρικῷ 5 καὶ καλλιγράφῳ | εἶναι τὰ λείψανα * ἐκ τῶν 

πολλῶν ᾿Ανδρονίκου καὶ Ἰουνίας Τ τῶν ἁγίων 

ἀποστόλων, ὧν ὁ θεῖος " ἀπόστολος μέμνηται ἐν 

τῇ πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῇ ", 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ ᾿Αθανασίου τοῦ ἸΤαυλοπε-- 

τρίου. Οὗτος ὁ ὅσιος ἐγεννήθη ἐν Kuvaravrivou- 

πόλει, γονέων ὑπάρχων εὐλαβῶν καὶ θεοσεβῶν καὶ 

πλουσίιυν πάνυ. Εὐλαβὴς δὲ γενόμενος ! ἐξ ἁπαλῶν. 

ὀνύχων τὸ μοναχικὸν ἐπεπόθησεν ἀμφιάσασθαι 

σχῆμα. Καὶ δὴ ἀπελθιὼν ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ τῆς Νικο- 

μηδείας πορθμοῦ τὴν κόμην ἀπεκείρατο. Τοσοῦτον 

δὲ ὑψώθη ταῖς ἀρεταῖς, ὡς καὶ βασιλεῦσι γνώριμος 

γενέσθαι, Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ eiko - 

νομάχου διαβληθείς, ὡς σέβοιτο τὰς ἀχράντους " 

εἰκόνας, κρατηθεὶς βασάνοις ὑπεβλήθη πολλαῖς καὶ 

πικροτάταις" ἐξορίαις καὶ θλίψεσιν, Ἀνένδοτος δὲ 

διαμείνας καὶ τὴν ὀρθόδοξον. πίστιν μέχρι τέλους " 

διατηρήσας ^ πρὸς Κύριον χαίρων ἐξεδήμησεν. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρὸς Τελεσφύρου ἐπισκόπου Ῥώμης. 

— " τελεία Sa. 
add. Sa. 

1. — ' πατριαρχοῦντος add. 

"viva edd. Su Ὁ Ἰουνία 5 TlufAoc ὃ add. 

9. -——! xal αὐτὸς add. Sa, — ? καὶ ἁγίας add, Su. 

4. — ! τοῦ ἁγίοι; μάρτυρος add. Su.- — * om. Sa. 

δ. - - (xal Βλασίου) Καλασίου Sa, 

τὶς — ? καὶ add, 5; 

SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 

τούτου ἐξηλάθη 13 καὶ τὸ ὕδωρ ἐκχῦσαι τοῦτον τοῦ 

λοιποῦ ὁ ἅγιος διεκύλυσε. ἸΤάσας οὖν αὐτοῦ 18 

τὰς φαντασίας καὶ μηχανὰς !* διακρουσάμενος ὁ 

ἀοίδιμος καὶ καλῶς ἀγωνισάμενος, ἐν εἰρήνῃ πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησεν. 

AYTQ KB'. 

4. Καὶ  Συνετοῦ μάρτυρος *. 

B. Koi Βλασίου ' ἐπισκόπου. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ὁσίων καὶ θεοφό- 

puv! πατέριυων ἡμῶν Θαλασσίου καὶ Λιμναίουϑ, 10 

"Qv ὁ μὲν Θαλάσσιος ἐν ὄρει τινὶ τὸ ἀσκητικὸν 

ἐπήξατο καταγώγιον, ἁπλότητι ἤθους καὶ φρονή- 

ματος μετριότητι πάντας ὑπερβαλλόμενος. Ὁ δέ 

Y€? Λιμναῖος καὶ αὐτὸς τὸν ἀσκητικὸν ὑπερα- 

γασθεὶς. βίον, παρ᾽ αὐτὸν μὲν τὸν μέγαν ἀφίκετο 15 

Θαλάσσιον, πάνυ νέος ὑπάρχων. Καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰ 

τῆς ἀσκητικῆς πολιτείάς ἐκδιδαχθεὶς πρὸς τὸν ἀοί- 

bigov παρεγένετο Mápuva' οὗ τὸν βίον ζηλώσας 

ἐν ὑπαίθρῳ βιοτεύειν ἠσπάσατο. Καὶ κορυφὴν * 

ὄρους καταλαβὼν κώμης τινὸς ὑπερκειμένην Τάρ- 50 

γάλαν ? λεγομένην, ἐν ταύτῃ διετέλεσεν ἀσκητικῶς 

βεβιωκώς, οὐ καλύβην πηξάμενος, οὐ σκηνήν, οὐκ 

οἰκίσκον, ἀλλὰ θριγκίῳ ὁ μόνῳ ἐκ ξηρολίθου ἑαυτὸν 

περιφράξας ὄροφον εἶχε τὸν οὐρανόν. Ἐντεῦθεν 

καὶ θαυμάτων χάριν ὑπὸ Θεοῦ ἐϊκομίσατο, ὡς καὶ 25 

δαίμονας ἀπελαύνειν καὶ νόσους παύειν, τὴν ἀπὸ- 

στολικὴν μιμούμενος θαυματουργίαν, Βαδίζων δέ 

ποτε ὁ ἅγιος ὑπὸ ὄφεως ἐδήχθη" ἀλλὰ προσευχῇ 

μόνῃ κρείττων ἰὥφθη θανάτου. Καὶ κολικῷ πότε 

περιπεπτωκὼς πάθει --- δεινὸν δὲ τοῦτο καὶ λίαν 80 

χαλεπόν --- τῇ τοῦ Θεοῦ ἐπικλήσει τὴν θεραπείαν 

ἐδέξατο. Τοὺς δὲ τὸ βλέπειν 1 ἀφηρημένους καὶ 

προσαιτεῖν ἠναγκασμένους συναγαγὼν καὶ κελλία 

δομήσας ἀνάλογα τῆς τούτων πληθύος, ἐν τούτοις 

διάγειν ἐκέλευσε 8, τὴν ἀναγκαίαν αὐτοῖς τροφὴν 35 

παρὰ τῶν πρὸς αὐτὸν ἀφικνουμένων ποριζόμενος. 

Ἐν ὅλοις δὲ ὀκτὼ καὶ τριάκοντα ἔτεσιν ὑπαίθριος 

βιούς, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. 

τοῦ ὃ δαίμων ἀπακρινόμενος Sa. — 3 ἀπηλάθη Sa. — 15 oin. Sá. — V τοῦ πονηροτάτου ἐχθροῦ ἡμῶ 

? εὐρέθη Sa. — ! ἰάθη Sa. — 5 τῆς μεγάλης ἐκκλησίας dd. Sa, — 
- 9 ἀσπάσασθε, λέγων͵ 'Avbpóvixov xai Ἰουνίαν «dd. Sa. 

- Ἐ πολλαῖς Sa, — ὁ τέλος Sa, — * διαφυλάξας Sa. 

6. — ' xal θεοφόρων ain. Sa, — 3? Auuvalou Sa. — ὃ om. Sa, — ὁ κορυφὴ Sa. — δ Τάργαλα Sa, — " θριγγίω S, το 
7 βλέπτειν S. — * ἐκέλευε Sa. 
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MHNI ΤΩ 

41. Ἄθλησις τοῦ ἁτίου ἱερομάρτυρος Πολυ- 

κάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. Οὗτος ἐμαθητεύθη 

τῷ θεολόγῳ καὶ εὐαγγελιστῇ ᾿Ιωάννῃ σὺν Ἰγνατίῳ 

τῷ θεοφόρῳ᾽ καὶ uer! βουκόλον χειροτονεῖται 

ἐπίσκοπος τῆς Σμυρναίων ἐκκλησίας, προθεστπί- 

σαντος αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην roO μακαρίου ? 

Βουκόλου. Ἐν δὲ τῷ κατὰ Δέκιον διωγμῷ συλλη- 

φθεὶς προσήχθη τῷ ἀνθυπάτῳ, καὶ διὰ πυρὸς τὸν 

ἀτῶνα διήνυσε. Γέγονε δὲ “θαυμάτων ἐξαισίων 

δημιουργός: πρὸ γὰρ τῆς ἀρχιερωσύνης τῆς 
θρεψαμένης αὐτὸν γυναικὸς τοὺς σιτῶνας ἐπλή- 

ρωσε δι᾽ εὐχῆς, οὗς πρότερον εἰς τὴν τῶν δεομέ- 

vuv? χρείαν ἐκένωσε. Καὶ πυρὸς καταφλέγοντος 

ἐπέσχεν ὁρμήν, καὶ μετὰ τὴν τῆς ἱερωσύνης ἀνάρ- 

ρησιν ὑετὸν δι᾿ ἱκεσίας αὐχμώσῃ τῇ γῇ κατήγαγε, 

καὶ πάλιν τούτου τὴν ἀμετρίαν ἀνέστειλε. Τελεῖται 

δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις. ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ δ μεγάλῃ 

ἐκκλησίᾳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων 

ἡμῶν Ἰωάννου, Μωύσέως ", ᾿Αντιόχου καὶ 

᾿Αντωνίου. Ὧν ὁ μὲν ὅσιος Ἰωάννης γνώριμος 

καὶ φοιτητὴς γέγονε Λιμναίου ?, τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῷ 

τῇ κώμῃ ὃ Ταρτάλᾳ πελάζοντι ὁ ἀσκήσαντος" 

ῥαχίαν δὲ καταλαβὼν πάνυ δυσχείμερον xoi προσ- 

ἀρκτιον ὅ, ἐν ἐκείνῃ πέντε καὶ εἴκοσιν διετέλεσεν ὃ 

ἔτη ὑποίθριος, τὰς ἐναντίας τοῦ ἀέρος δεχόμενος 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. 'H εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου 

Ἰωάννου τοῦ προφήτου 1 προδρόμου καὶ βαπτι- 

στοῦ, ἥτις εὑρέθη ὑπὸ δύο τινῶν μοναχῶν ἐν τῇ 

οἰκίᾳ τοῦ Ἡρώδου, ἐλθόντων ἐν Ἱεροσολύμοις 

προσκυνῆσαι κατ᾽ εὐδοκίαν καὶ ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 

Ἔκ δὲ τῶν μοναχῶν λαβὼν αὐτὴν κεραμεύς τις καὶ 

εὐπραγίαν αἰσθόμενος, διαφερόντως ἐτίμα" αὐτήν" 

εἶτα μέλλων τελευτῶν τῇ ἰδίᾳ ταύτην κατέλιπεν 

ἀδελφῇ, ἐπειπὼν μὴ κινεῖν αὐτὴν μηδὲ ἀνακα- 

MENSIS FEBRÜARIUS 

AYTQ ΚΓ΄. 

προσβολάς" τροφὴ δὲ ἦν αὐτῷ ἄρτος καὶ ἅλες, 

ἐσθής τε ἐκ τριχῶν καὶ σιδήροις βαρυτάτοις 

ἅπαν τὸ σῶμα καθηλοῦτο. Ὑπὸ 8. τούτων οὖν 

βαρυνόμενος καὶ [ ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων φλο- 

γούμενος οὐδὲ μιᾶς ἠθέλησε παραψυχῆς πώποτε 

μετασχεῖν. Ἐπειδὴ γάρ τις τῶν συνήθων παρὰ 

τὴν στιβάδα ἀμυγδαλῆν ἐφύτευσεν, εἶτα δένδρον 

τῷ χρόνῳ γενομένη ἢῬ᾽ xai σκιὰν αὐτῷ τῷ ὁσίῳ 

παρεῖχεν, ἐκτμηθῆναι ταύτην προσέταξεν, ἵνα μηδὲ 

μιᾶς ἐκεῖθεν ἀπολαύοι 10 παραψυχῆς. Ἐν τούτοις “ἴ 

ἀγωνιζόμενος πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Τοῦτον 

ἠσπάσατο τὸν βίον κἀὶ ὁ παναοίδιμος Mwüofjc, ἐν 

ὑψηλῇ τινι κορυφῇ ῬῬαμᾶς ὑπερκειμένῃ τῆς κώμης 

ἀγωνιζόμενος, καὶ Ἀντίοχος ὁ μέγας ἀνὴρ πρεσβύ- 

τῆς ἐν ἐρημοτάτῳ τόπῳ τὸ θριτκίον δειμάμενός, 

καὶ ὁ τρισόσιος ᾿Αντώνιος ἐν γετηρακότι σώματι 

τοῖς νέοις παραπλησίως ἀγωνιζόμενος. Ἐσθὴς 

γὰρ αὐτοῖς fjv ἡ αὐτὴ καὶ τροφὴ καὶ στάσις καὶ 

προσευχαὶ παννύχιοι 15 καὶ πανημέριοι. Καὶ οὔτε 

τὸ 3$ χρόνου μῆκος οὐ τῆρας οὐκ ἀσθένεια φύσεως 

ἤλεγξεν αὐτῶν τὴν καρτερίαν ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀκμά- 

ζοντα ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντες τὸν ἔρωτα τοῦ διὰ Θεὸν 

πονεῖν, ἐν τοιαύτῃ πολιᾷ ἐν. εἰρήνῃ τὰς ψυχὰς 

τῷ 1 Θεῷ παρέθεντο, Τοσοῦτον ἀπώναντο τοῦ 

θείου Ἰωάννου τῆς βιοτῆς καὶ ἀσκήσεις τὸ 

κέρδος. 

AYTQ KA'. 

λύπτειν, ἀλλὰ μόνον τιμᾶν. Koi μετὰ τὴν τῆς 

γυναικὸς τελευτὴν πολλοὶ ταύτην κατὰ διαδοχὴν 

ἐδέξαντο" ἔσχατον δὲ εἰς Εὐστάθιόν τινα μοναχὸν 

καὶ πρεσβύτερον περιῆλθεν αἱρετικόν. “Ὃς τοῦ 

σπηλαίου, ἐν ᾧ κατιῤῥκει, παρὰ τῶν ὀρθοδόξων 

ἀπελαθεὶς διὰ τὸ καπηλεύειν τὰς ἐκ τῆς τιμίας 

Xópac? ἰάσεις καὶ ἐπιγράφεσθαι αὐτὰς τῇ ἀρεια- 

νικῇ αἱρέσει, κατὰ θείαν οἰκονομίαν | κατέλιπεν ἐν 

τῷ σπηλαίῳ τὴν τοῦ TIpobpónou κάραν, Καὶ ἦν ἐν 

1. — ! τὸν μακάριον add. Sa,— ? ὁσίου 88. --- ? δαιμόνων Sa. — 4 δ᾽ Sa, — 5 om. Sa. 
3. — ! Μωυσέος Sa. — ? Λυμναίου Sa. — 3 καύμη Sa. — ὁ πελαγίζοντι S, — 9 προσάρτιον Sa. — 9 κ' καὶ ε΄ ἐτέλεσεν 

Sa. — ἴ φερῶν (Ὁ) add. S. —* ἀπὸ Sa, — ? συνήθων τὴν στιβάδα ... γενομένην Sa. — 19 ἀπολαύειν ἔχοι Sa, — 1! τοῖς 
θεαρέστοις ἔργοις add. Sa, — 13 πανύχιοι S. — 18 τοῦ add. Sa. — αὶ ἀγωνοθέτη add. Sa. 

1. — ! 100 προφήτου om. Sa. — ? om. Sa. — ὃ γινόμενας add. Sa. 
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Fa:1.2.— B:1.— Ba: 1 (— 8). — 2 (— S). G : 1, mutil. — €:2. 1. — Cb: deest. — Cd : 1. — 
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λίσθη ὑπὸ Ἡρώδου ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ΤΙρόδρομος, ἐναπετέθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον 
καὶ ἐκρύβη ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Ἡρώδου. Μετὰ δὲ χρόνους πολλοὺς δυσὶ μοναχοῖς ἀπελθοῦσιν εἰς Ἱεροσό- 
λυμα, τοῦ προσκυνῆσαι τὸν τοῦ Κυρίου τάφον, ἐφάνη κατ᾽ ὄναρ ὁ ἅγιος ᾿Ιωάννης μηνύιυν αὐτοῖς, 
ποῦ κεῖται ἡ τιμία κεφαλὴ αὐτοῦ. Καὶ εὑρόντες αὐτὴν εἶχον ἐν τιμῆ᾽ ἐξ αὐτῶν δὲ ἀνελάβετο αὐτὴν 
κεραμεύς τις, καὶ ἤγαγεν εἰς τὴν Ἐμεσηνῶν πόλιν, “Ὅτε δὲ ἐτελεύτησε, κατέλιπεν αὐτὴν τῇ ἰδίᾳ ἀδελφῇ" 
καὶ ἔκτοτε κατὰ διαδοχὴν περιῆλθεν εἰς πολλούς. Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας Μιχαήλ, τοῦ ποιήσαντος τὴν 
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αὐτῷ κρυπτομένη καὶ ἀγνοουμένη μέχρι τῶν 

χρόνων Μαρκέλλου τοῦ ἀρχιμανδρίτου ἐπὶ τῆς 

βασιλείας Οὐαλεντινιανοῦ καὶ Μαρκιανοῦ καὶ 

Οὐρανίου ἐπισκόπου Ἐμέσης. Τότε δὲ πολλῶν 

ἀποκαλυφθέντων περὶ αὐτῆς, εὑρέθη οὖσα ἐν 

ὑδρίᾳ, καὶ παρὰ τοῦ ἐπισκόπου Οὐρανίου εἰσήχθη 

ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἰάσεις καὶ θαύματα ἐνεργήσασα. 

Τελεῖται δὲ f τοιαύτη  σύνοξις ἐν τῷ ἁγιω- 

τάτῳ αὐτοῦ προφητείῳ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Σφω- 

ρακίου ὅ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ζεβινᾶ καὶ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν 5 

ἸΤολυχρονίου, Μωσέως καὶ Δαμιανοῦ. Ὧν 

ὁ μὲν θεῖος Ζεβινᾶς ἐν ὄρει τινὶ τὸ ἀσκητικὸν ἐδεί- 

pato καταγώγιον, πόνοις ἀσκητικοῖς μέχρι τήρως 

αὐτοῦ κεχρημένος. Ἐπλεονέκτει δὲ τοὺς ém'? 

αὐτοῦ ἀνθριίύπους τῇ τῆς προσευχῆς προσεδρείᾳ " 

ὅθεν ἐκ τοῦ τήρους φέρειν τὴν στάσιν μὴ δυνάμε- 

νος, τῇ βακτηρίᾳ προσκλινόμενος ταῖς προσευχαῖς * 

ἐσχόλαζε’ θαυμαστῶς 9 δὲ βιώσας καὶ θεαρέστως, 

τῶν τῇδε μετέστη. 'O δὲ θεῖος ΠΟολυχρόνιος τού- 

Tov μαθητὴς τετονὼς οὕτως ἀκριβῶς τὴν τοῦ 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ταρα- 

σίουτἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Οὗτος 

ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν ἐγένετο τῆς ? Κωνσταντι- 

voumóAeug καὶ τέννημα καὶ θρέμμα, τὴν ἀξίαν 

πρωτασηκρῆτις 5. Διὰ δὲ τὴν γνῶσιν καὶ ἀρετὴν 

αὐτοῦ χειροτονεῖται πατριάρχης Κωνσταντινουπό- 

λεὼς ὁ. Οὗτος δ καὶ τὴν τῶν σεπτῶν - εἰκόνων 

προσκύνησιν ἐδογμάτισε καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἡ βασίλειος 

ἀρχὴ καὶ ῥωμαϊκὴ ἐξουσία πρὸς τὰς σεπτὰς παρα- 

δόσεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ οἰκουμενικῶν 

συνόδων ἐπανῆλθε καὶ f| ἁγία ἐκκλησία τοῖς πᾶσι 

πατριαρχείοις ἥνωται. Ζήσας δὲ οὕτως εὐσεβῶς 

διδασκάλου ἀρετὴν ἀνεμάξατο, ὡς οὐδὲ κηρὸς τῶν 

δακτυλίων 5 τοὺς τύπους ἐκμάσσεται. Τῇ γὰρ αὐτῇ 

διηνεκεῖ στάσει καὶ καρτερίᾳ τῆς προσευχῆς καὶ 

οὗτος ἐχρῆτο’ σίδηρα μὲν γὰρ οὐκ ἠνέσχετο φορέ- 

σαι διὰ τὸ μή τινας ἀστηρίκτους ἐπ᾿ αὐτῷ βλαβῆναι" 5 

δρυὸς δὲ ῥίζαν βαρυτάτην τοῖς ὦμοις ἐπιφέρων, 

ὡς μὴ δύνασθαι δυσὶ χερσὶ ταύτην παρακινῆσαι, 

τὸ σῶμα xareBápuvev. Ἐκ τούτων τῶν πόνων καὶ 

θεόσδοτος αὐτῷ ἐπήνθει χάρις. Καὶ γὰρ διὰ προσ- 

εὐχῆς αὐχμὸν ἔλυσε καὶ ληκύνθιον " κενὸν ἐλαίου "10 

προσευχῇ πλῆρες πεποίηκε, Πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα 

τερατουργήσας, πρὸς Θεὸν ἐκδημεῖ. Οἱ δὲ τούτου 

φοιτηταὶ ó μὲν Μωῦσὴς ἐν τῷ τοῦ θείου ΤΤολυ- 

χρονίου mapibxe κελλίῳ, ὅλην αὐτοῦ ἐκμαξάμενος 

τὴν ἀρετήν, ὁ δὲ Δαμιανὸς κώμην τινὰ καταλαβὼν 15 

Νιαρὰ 1 καλουμένην καὶ παρὰ τὰς ἅλως οἰκίσκον 

εὑρὼν ἐρημότατον, ἐν ἐκείνῳ | διῆγεν, τὴν αὐτὴν 

μετιὼν τῷ διδασκάλῳ πολιτείαν. Οὐδὲ γὰρ ἦν 

αὐτῷ ἐν τῷ κελλίῳ 1: εἰ μὴ μιὰ σπυρὶς τὴν φακὸν 

ἔχουσα, ἣν τροφὴν ἐποιεῖτο, Τοσαύτην ὠφέ- 80 

λειαν ἐκ τῆς τοῦ θείου Πολυχρονίου συνουσίας 

οὗτοι εὕραντο ὁσίως πολιτευσάμενοι ?. 

AYTQ ΚΕ΄. 

καὶ τοῖς βασιλεῦσι τίμιος γενόμενος καὶ μοναστή- 

piov ἱερὸν ἐν τῷ πέραν τοῦ Στενοῦ οἰκοδομήσας 5 95 

καὶ πλήθη uovacrüv! συστησάμενος καὶ τοὺς 

πτωχοὺς ἐλεήσας καὶ καλῶς κυβερνήσας τὴν 

ἐκκλησίαν ἐπὶ ἔτη εἴκοσι δύο καὶ μῆνας δύο ἐν 

εἰρήνῃ ἐτελειώθη ?* καὶ κατετέθη ἐν τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

κτισθέντι μοναστηρίῳ. Ἦν δὲ κατὰ πάντα ὅμοιος 30 

τὸν σωματικὸν χαρακτῆρα τῷ ἁγίῳ l'onropiu τῷ 

θεολόγῳ, πλὴν τοῦ πολιοῦ καὶ τοῦ ὑπούλου ὀφθα λ- 

μοῦ οὐδὲ γὰρ παντελῶς οὗτος πολιός. Τελεῖται δὲ 

ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ 15 μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

3, Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 35 

-ο αὶ ταύτης Sa. — 5 Σπαρακίου S, Φωρακίου Sa, ef. Sept. 231. 

2. — 1 τῶν ὁσίων πατέρων Sa. — 3 (καὶ - ἡμῶν) om. Sa, — ὃ ὑπ᾽ S. — * εὐχαῖς Sa. — ὅ θαυμασίως Sa. — 5 δακτύλων 

9 τῇ add. Sa. Sa. — Ἰ χερσὶ δυσὶ Sa. — 9 ληκύθιον Sa. 

σαντες add. Sa. 

19 $3, Miapà S, — !* ἄλλο τι add. Sa. — '? καὶ Θεῶ εὐαρεστή- 

1. — ! Ταρασσίου S, — ? om. Sa. — ὃ ἀσηκρῆτις Sa. — tom. Sa. — 5 ὅστις 88. — 5 οἰκονομήσας Sa, — ἴ ἐν αὐτῷ 40 

συναθροίσας καὶ add. Sa. — ὃ τοῦ Θεοῦ add. Sa. — ὃ ἀνεπαύσατο Sa. — 39 ἁγιωτάτη add. Sa. 

—————— 

ὀρθοδοξίαν, καὶ Ἰγνατίου πατριάρχου ἀπεκομίσθη Θέοῦ χάριτι εἰς Κωνσταντινούπολιν καὶ ἐναπετέθη 

μετὰ μετάλης τιμῆς ἐν αὐτῇ, ὡς καὶ τὰ λοιπὰ πάντα ἅγια καὶ τὰ τῶν ἁγίων λείψανα, εἰς σκέπην καὶ 

ἀσφάλειαν αὐτῆς. — Ῥητίνου ἐπισκόπου Σκοπέχων, Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ῥητγῖνος ἐγένετο ἀπὸ τῆς 

χώρας Ἑλλάδος, γονέων χριστιανῶν υἱός. Καὶ μαθὼν ὑπ᾽ αὐτῶν τὴν εὐσέβειαν καὶ τὰ ἱερὰ γράμματα, 45 

ἐγένετο ἐνάρετος καὶ φοβούμενος τὸν Θεόν καὶ διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τὴν πολλὴν εὐσέβειαν, παρὰ 

τοῦ κατὰ τὸν τόπον ἐπισκόπου γίνεται διάκονος τῆς ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐκκλησίας, εἶτα πρεσβύτερος, εἶτα καὶ 

ἐπίσκοπος Σκοπέλων. Τοσοῦτον δὲ γέγονεν εἰς ἀρετὴν περιβόητος, ὡς καὶ εἰς τὴν ἐν Σαρδικῇ σύνοδον 

προσκληθῆναι καὶ παραγενέσθαι, καὶ πάσας τὰς αἱρέσεις διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ τῆς παρρησίας 

ἀφανίσαι; εἶτα ἐπιστρέψαι εἰς τὴν ἰδίαν ἐπισκοπήν. Καὶ μετὰ τοῦτο διωγμοῦ κινηθέντος κατὰ τῶν 

χριστιανῶν, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ τῆς Ἑλλάδος ἄρχοντος" καὶ μετὰ τὸ πολλὰ βασανισθῆναι καὶ τιμωρη- 

θῆναι, διὰ ξίφους τὴν; ἱερὰν αὐτοῦ “κεφαλὴν ἀπετμήθη (Feb. 959. — Βα: 1 (Ξ 5). 2 (--Ξ 5). --- 

6: deest. — G: 1. --- Cb:1. — 04:1. — Βι: 1. 9. — κε τ 1, 9. --ο M: 1. — Mv: 1. — Μὴ : 1.9, — 

Ῥηγίνου. — Mr : t. 

SYNAXARIA SELECTA. 56: 1. 9. 8.2. 5. 6. — H: 1.2.5.4. 7. — P:1,2.5.46, — Da :1:55. 

Ταρασίου ἀρχιεπισκόπόυ Κωνσταντινουπόλεως. Οὗτος τὴν τῶν σεπτῶν εἰκόνων προσκύνησιν 

ἐδογμάτισεν καὶ δι᾽ αὐτοῦ fj βασίλειος ἀρχὴ καὶ ῥωμαϊκὴ ἐξουσία πρὸς τὰς σεπτὰς παραδόσεις τῶν 

ἀποστόλων καὶ οἰκουμενικῶν συνόδων ἐπανῆλθεν, ἡ ἁγία δὲ ἐκκλησία τοῖς πᾶσι πατριαρχείοις ἥνωται. --- 

80 

f. 168. 
168". 
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"AkeEávbpou τοῦ μαρτυρήσαντος ἐν Δριζιπάρῳ 

τῆς Θράκης. Οὗτος ἦν ἐκ ἸΠοτιόλων. τῶν κατὰ 

τὴν ! Ῥώμην, ἐπὶ Μαξιμιανοῦ βασιλέως καὶ TiBe- 

ριανοῦ ἡγεμόνος" παρ᾽ οὗ προτραπεὶς θῦσαι τοῖς 

5 εἰδώλοις, ἀντὶ τοῦ σπονδὰς ἐπενεγκεῖν λοιδορίας 

αὐτῶν οὐκ ὀλίγας καὶ ὕβρεις κατέχεεν. “Ὅθεν ἐξ 

ἄκρων χειρῶν κρεμᾶται, καὶ 5 βαρέος αὐτῷ λίθου 

ἐξαρτηθέντος. Ἐκεῖθέν τε ἐν Καρθαγένῃ ἀχθεὶς καὶ 

αὖθις κρεμασθεὶς ξέεται καὶ μαστιγοῦται " καὶ ἐν 

40 Μαρκιανουπόλει γεγονιὺς λαμπάδας πυρὸς κατὰ 

τοῦ προσώπου δέχεται" ἐλθὼν δὲ ἐν Θράκη τὴν 

κεφαλὴν ἀποτέμνεται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων 

ἡμῶν ᾿Ασκληπιοῦ καὶ Ἰακώβου, Ὧν ὁ μὲν 

15 μακάριος Ἀσκληπιὸς μαθητὴς γέγονε TfoAuxpovíou 

τοῦ θαυμασίου, τοῦ τῷ ὁσίῳ Ζεβινᾷ διακονήσαν- 

Tog τὴν αὐτὴν δὲ * τροφὴν καὶ ἐσθῆτα καὶ ἤθους 

μετριότητα καὶ διηνεκῆ στάσιν καὶ πρὸς Θεὸν | 

ὁμιλίαν ἐζηλώκει. Καὶ γὰρ ὅτε καὶ κοσμικοῖς συγ- 

80 κατείλεκτό, οὐδὲν ἧττον ἀσκητικαῖς ἐφαιδρύνετο 

ἀτωτγαῖς 5, μηδεμίαν ἐκ τῆς τῶν πολλῶν ἐπιμιξίας 

λώβην δεξάμενος. Ἐν ἑκατέρῳ τοίνυν βίῳ δια- 

πρέψας, τῷ τε πολιτικῷ καὶ τῷ ἐρημιτικῷ ὅ, διπλῶν 

εἰκότως καὶ τῶν στεφάνων μετὰ τὴν πρὸς Θεὸν 

35 τ ΜΗΝῚ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν. Πορφυ- 

ρίου ἐπισκόπου Γάζης. Οὗτος ὥρμητο ἐκ τῆς 

Θεσσαλονικέων πόλεως, υἱὸς ὑπάρχων πλουσίων 

γονέων καὶ εὐγενῶν. ᾿Απάρας δὲ τῆς ἐνεγκαμένης 

80 εἰς Αἴγυπτον ἔρχεται, κἀκεῖθεν εἰς Σκῆτιν καὶ 

τὸν μονήρη βίον ἐνδύεται. Καὶ μετὰ χρόνους πέντε 

εἰς Ἱεροσόλυμα παραγίνεται, πολλοὺς τῷ λόγῳ 

καταφωτίζων᾽ διὸ χειροτονεῖται πρεσβύτερος ὑπὸ 

ἸΠραὐλίου πατριάρχου “Ἱεροσολύμων ^ καὶ ὑπὸ 

86 Ἰωάννου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς κατὰ 

ΠΙαλαιστίνην ἐπίόκοπος προχειρίζεται Γάζης. Ἔνθα 

πολλὰς δυνάμεις θαυμάτων τελέσας στηρίζει μὲν 

τοὺς πιστοὺς καὶ πολλοὺς τῶν ἀπίστων ἐπιστρέφει 

πρὸς θεογνωσίαν, ᾿Απαίρει δὲ πρὸς Κωνσταντι- 

ἐκδημίαν ἠξιώθη. Ὁ δέ γέ θεῖος Ἰάκωβος καθειργό- 

μενος παρὰ κώμῃ τινὶ Νιαουζὰν καλουμένῃ καὶ 

παρ᾽ αὐτὸ ὧν τοῦ βίου τὸ τέρμα --- ἐτῶν γὰρ ἦν 

πλεῖον ἢ ἐνενήκοντα --- μόνος καθεῖρκτο, διά τινος 

βραχέος ὀρύγματος ἑλικοειδῶς ὀρωρυγμένου τὰς 

ἀποκρίσεις ποιούμενος, οὐχ ὁρώμενος δὲ καὶ οὔτε 

πυρὶ χρώμενος, οὔτε λυχνιαίου φωτὸς ἀπολαύων ὁ" 

ἐν (j^ τούτοις 5 ὁ θεῖος Ἰάκωβος τοῖς ὃ πόνοις 

ἐγκαρτερῶν τὸ τοῦ βίου δέχεται πέρας. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupog Ῥητγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλων. Οὗτος 

ἐγένετο ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος, γονέων χριστιανῶν 

υἱός: διὰ δὲ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τὴν πολλὴν 

εὐσέβειαν χειροτονεῖται ἐπίσκοπος Σκοπέλων. 

Οὗτος καὶ εἰς τὴν ἐν Σαρδικῇ σύνοδον προσκλη- 

θείς, πάσας τὰς αἱρέσεις διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ καὶ 

τῆς παρρησίας ἠφάνισεν εἶτα ὑποστρέψας εἰς 

τὴν ἰδίαν ἐπισκοπήν, διωγμοῦ κινηθέντος, ἐκρα- 

τήθη παρὰ τοῦ τῆς Ἑλλάδος ἄρχοντος" καὶ πολλὰ 

τιμωρηθεὶς τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυ- 

ρος Μαρκέλλου ἐπισκόπου Ἀπαμείας τῆς Κύπρου. 

8. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Αντωνίου. 

77. Koi τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ σαλοῦ. 

ΑΥ̓ΤΩ Κς". 

νούπολιν, ὑπὸ τῶν κρατούντων τῆς χώρας τοὺς 

πιστοὺς ἀδικουμένους ὁρῶν. Καὶ ἐντυχὼν Ἰωάννῃ 

τῷ Χρυσοστόμψ καὶ διηγησάμενος. τὰ κατ᾽ αὐτὸν 

καὶ ὅ,δι᾿ ὃ παρῆν, παραδίδοται ὑπ᾽ αὐτοῦ Ἀμαντίῳ 

τῷ κουβικουλαρίῳ: ὅστις ἀνοδιδάξας τὰ περὶ 

αὐτὸν τῇ Αὐγούστῃ, ἐδέξατο. αὐτὸν εὐμενῶς. Καὶ 

ἀναφέρει αὐτοῦ * τῷ βασιλεῖ ἡ Αὐγοῦστα τὴν τοῦ 

ὁσίου | ἐνδημίαν καὶ πρόρρησιν περὶ τοῦ μέλλοντος 

τίκτεσθαι ἄρρενος παιδός, 'O δὲ ἀγασθεὶς ἐπὶ 

τούτῳ, τὰ εἰκότα τῷ. Θεῷ ηὐχαρίστησεν᾽ εἶτα τίκτει 

ἡ βασίλισσα τὸν νέον Θεοδόσιον. Καὶ προσκαλεσα- 

μένη τὸν ὅσιον εὐλογεῖται παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ὑποτίθε- 

ται πληροῦν πάντα τὰ κατὰ τὴν τοῦ ὁσίου θέλη- 

σιν, Ὃ δὲ συνταξάμενος δέησιν περιέχουσαν τὰ 

4) ) 3.-- om. Sa, — ? καὶ om. Sa. 
8. — αὐτῶ add. S5. — ? ἀρεταῖς Sa. — ὃ ἐρημικῶν Sa. 
4. — ! Σαρδικὴν S. 
1. — ! Σκήτην S. — ? e' χρόνους 88. — 30m. Sa. — ὁ αὐτοῦ om. Sa. 

4 ἀπολαβον S, — 9 om. Sa, — ὅ τοιούτοις οὖν Sa. 

9, 8. 5. 4. 6. 7. — Db: 1.9. 8. 5. & 6. 7. —€:1,9.3.5,4.6. 7. — Fa.:1.2. 3.5. 4.6.7. —8:2.1, — 

4 Ba:1.2(- 8). 8 (-Ξ S. 5 (— 5). 4. 7. — G: mati. 2, — C:1.2. — (Ὁ: 1. --- Cà: 1.2. — Β : 1.2. 

3.5.4.6. 7, — K: 1.2.8. 5.4, — M : 1. 2. & .--- Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν (Nov. 14). — 6. 7.5. — 

Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κατὰ τὴν τρίτην κυριακὴν τῶν νηστειῶν, προσκύνησις τοῦ τιμίου σταυροῦ. --- 

Mv : i. 2. 4 — "Ynariov. — 6. 7. 5. — Mb : 1. 2. 8. — Ὑπατίου, — 5 (Μαρκέλλου ἐπισκόπου Ἀπακου- 

τίας τῆς Κύπρου). — 6. 7 (Θεοδώρου τοῦ Μαύρου). --- Mr: 1. 

50  SYNAXARIA SELECTA. Βα: 1, 8. 8. ἀ. ὅ. 6. 7. — H: 1.8. 4. — P: 1. — Τῆς ἁγίας ᾿Ασθέης 

(ef. n. 4). — ἸΤροκοπίου (Feb. 27). — Da:1(- F).2.3. — 8 : 1, 9. 8, — F:1: ΤἸΤορφυρίου 

ἐπισκόπου Γάζης. Οὗτος ὥρμητο ἐκ τῆς Θεσσαλονικαίων πόλεως, υἱὸς ὑπάρχων πλουσίων xoi εὖγε- 

viv... ἀπαίρει δὲ πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ὑπὸ τῶν κρατούντων τῆς χιίύρας τοὺς πιστοὺς ἀδικου- 

μένους ὁρῶν. Καὶ ἐντυχὼν τῷ βασιλεῖ, ἐξαιτεῖται τῶν εἰδωλικιῶν ναῶν τὴν καταστροφήν. Καὶ τοὺς μὲν 

S5 ἄλλους πάντας καταβαλών, τὸν δὲ μέγιστον πάντων ναῶν τὸν τοῦ Μαρνᾶ πυρὶ κατακαύσας, ἀνήγειρεν 

ἐκκλησίαν κατὰ τὸ σχῆμα, ὃ διετάξατο αὐτῷ fj βασίλισσα Εὐδοξία πολλὴν χρημάτων δαπάνην αὐτῷ 

παρασχοῦσα. Διαπρέψας οὖν ὁσίως ἐν τῇ τοιαύτῃ ἐκκλησίᾳ καὶ θαύματα πλεῖστα ἐργασάμενος, πρὸς 

Fes. 25. 

Fre. 96. 

f. 169. 

Fes. 25. 

Fre. 26, 



Fra. 26. 

Frs. 27. 

Fza. 26, 

Fzb. 27. 
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αἰτήματα αὐτοῦ, δέδωκεν ταύτην τῇ βασιλίσσῃ" f 

δὲ τῷ βασιλεῖ. Καὶ ἀναγνοὺς ἐδυσχέραινεδ λέγων" 

« Διωχθῆναι τοὺς εἰδωλολάτρας οὐ δυνατὸν ἴ διὰ 

» τὴν πολλὴν αὐτῶν 8 συντέλειαν. » Ἢ 93 δέ φησιν 

πρὸς τὸν βασιλέα᾽ «Βαρεία μὲν fj αἴτησις, δέσποτα, 

» βαρυτέρα δὲ fj παραίτησις.» Διὸ καὶ ἐπινεύει ὁ 

βασιλεὺς εἰς πέρας ἐκβῆναι τὰ τῶν αἰτήσεων- καὶ 

ἐκπέμπεται σύγγρομμα 19 κατὰ τῶν αἱρετικῶν, 

κελεῦον ἐκδιωχθῆναι τούτους ἀπὸ τῆς Γάζης, Ὁ 

δὲ μακάριος ἸΤορφύριος κομίζεται παρὰ τῆς 

Αὐγούστης κεντηνάρια δύο χάριν κτίσεως ἐκκλη- 

σίας, καὶ λόγῳ δαπάνης νομίσματα διακόσια. Καὶ 

καταλαβὼν τὴν αὐτοῦ ἐκκλησίαν, τοὺς μὲν ἄλλους 

πάντας ναοὺς τῶν εἰδώλων κατέστρεψε καὶ τοὺς 

αἱρετικοὺς ἀπήλασε" τὸν δὲ ναὸν τοῦ Μαρνᾶ πυρὶ 

κατακαύσας, ἀνήγειρεν ἐκκλησίαν κατὰ τὸ σχῆμα, 

ὃ διετάξατο 11 fj βασίλισσα Εὐδοξία. Διαπρέψας 

οὖν ὁσίως ἐν τῇ τοιαύτῃ ἐκκλησίᾳ καὶ θαύματα 

πλεῖστα ἐρτασάμενος ἐν ἔτεσιν εἰκοσιτέσσαρσιν 

καὶ μησὶν τα΄ καὶ ἡμέραις ὀκτώ, πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Βαραδάτου. Ὃς πόλεως μὲν ἦν "Avrio- 

χείας τὸν φιλόσοφον δὲ καὶ ἐρημικὸν ἀσπασάμε- 

vog βίον, πρῶτον μὲν ἐν οἰκίσκῳ τινὶ ἑαυτὸν 

ἐγκαθεῖρξεν 1" ἐκεῖθεν δὲ τὴν ὑποκειμένην λαβὼν * 

ῥαχίαν καὶ οὐδὲ τῷ σώματι σύμμετρον κατασκευά- 

σὰς κέλλαν, ἐν αὐτῇ διῆγε κατακύπτειν διηνεκῶς 

ἠναγκασμένος. Οὐδὲ γὰρ εἶχεν ὕψος ἰσόμετρον 

' τῷ μήκει τοῦ σώματος, οὐ σανὶς αὐτῇ συνήρ- 

MHNI T9 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογη- 

τοῦ TTpoxomíou τοῦ Δεκαπολίτου. Ὃς πρότερον 

τὸν μονήρη βίον ὑπελθὼν καὶ πᾶσαν ἄσκησιν 

ἀκριβῶς διομείψας καὶ τελείως ἀνακαθάρας ἑαυτόν, 

τοὺς τοῦ Λόγου τὴν σάρκωσιν δυσσεβῶς ἀθετή- 

— " ἐδυσχέρανε Sa. — $5 διῶξαι Sa. 
add. supra lin. corr. vec. Sa. 

7 δύναμαι Sa. 

μοστο, ἀλλὰ ταῖς κιγκλίσι παραπλησίως διήνοικτο 

καὶ ταῖς ? φωταγωγοῖς ἐῴκει ταῖς εὐρυτέρας ἐχού- 

σαις τοῦ φωτὸς τὰς εἰσόδους. Οὗ χάριν οὔτε τῆς 

τῶν ὑετῶν ἀπηλλάττετο προσβολῆς, οὔτε τῆς 

ἡλιακῆς ἠλευθεροῦτο φλογός ὁ. ΠΠολὺν δὲ χρόνον ὅ 

τοῦτον διατελέσας τὸν τρόπον, ὕστερον ἐξελήλύθε 

ταῖς τοῦ ἐπισκόπου τῆς ᾿Αντιοχέων ὃ Θεοδωρή- 

τοῦ ὃ παραινέσεσιν 1 dog: ἵστατο 5. μέντοι τὰς 

χεῖρας διηνεκῶς εἰς τὸν οὐρανὸνϑ ἐκτείνων καὶ τὸν . 

τῶν ὅλων. Θεὸν ἀνυμνῶν, ἅπαν τὸ σῶμα τῷ δερ- 10 

ματίνῳ συγκαλύπτων χιτῶνι. Tfepi τὴν ῥῖνα δὲ καὶ 

τὸ στόμα βραχεῖαν τῷ πνεύματι παρείσδυσιν κατα- 

λέλοιπε 5" καὶ τοῦτον ἅπαντα ὑπέμενε!" τὸν πόνον, 

οὐκ εὔρωστον σῶμα ἔχων ἀλλὰ καὶ λίαν πολλοῖς 

βαλλόμενον πάθεσι. Ζεούσῃ δὲ προθυμίᾳ | πυρπο- 15 f. 169". 

λούμενος ἐβιάζετο πονεῖν τὸ πονεῖν μὴ δυνάμενον 

σῶμα διὰ τὴν τῶν ἀποκειμένων στεφάνων ἀντί- 

δοσιν. Οὺς καὶ πρὸς Θεὸν ἐκδημήσας ἀναμένει 

λήψεσθαι. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου  Στεφά- 20 

νου, τοῦ συστησαμένου τὸ τηροκομεῖον τῶν 

*Apuaríou καὶ τοῦ Σάγματος. 

4. Καὶ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεῆς. 

δ. Καὶ ἄθλησις ' τοῦ ἁγίου μάρτυρος Γελα- 

σίου. ᾿ ?5 

8. Kai fj ἀνάμνησις τῆς ἡμέρας, ὅτε ἐχειροτο- 

γνήθη πρεσβύτερος ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό- 

στομος. 

ἡ. Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Νικολάου 

τοῦ Κατοπινοῦ. 80 

ΑὙΤΩ KZ. 

σαντας ἀνδρείως διήλεγξεν καὶ κατέπτυσεν ᾿" ὕστε- 

ρον δὲ καὶ διὰ μαστίγων ἀθλήσας καὶ διὰ πάσης 

κακώσεως βεβαιῶν τὴν ἀλήθειαν, μέγας ὁμολο- 

γητὴς ἀνεφάνη, πολλὰς θαυματουργίας ἐνδειξάμε- 85 

vog: καὶ οὕτως πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

8 τῶν τοιούτων Sa. — ? 58, ὁ 8. — 19 συγγράμματα S. -- τ αὐτῷ 

2. — τκαθεῖρξεν Sa, — ? καταλαβιὼν Sa, — 3 om. Sa. --- * φλογὸς ἠλευθεροῦτο Sa, — 5 ἐκκλησίας add. Sa. — 9 Θεόδω- 
ρίτου S, Sa. — ᾿ παραίνεσιν Sa.— ἵσταντο Sa. — 9 5. εἰς τὸν 0. τὰς χεῖρας Sa. — 19 καταλελοιπιὼς Sa, — !! ὑπέμεινε Sa. 49 

8. — ! πατρὸς ἡμῶν add, Sa. 
5.— ! om. Sa. 
1. — ! διελέγξας καὶ καταπτύσας Sa. 

Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 2. 9. 4. — Fa. : 1. 2. 3. 4. B:1.3. Ba:1.2(—8).3(—8.— G:1.— 
Ὁ: 1. 3. 4 : τῆς ἁγίας Μαρθεῆς. In margine scriptum esl: Ζήτει τὸ συναξάριον τοῦ ἁγίου Tloppupíou 45 

᾿ εἰς τὴν β΄ τοῦ μαρτίου, — Μαρκέλλου (Feb. 259). — ᾿Αντωνίνου (Feb. 259). — Θεοδώρου (Feb. 257). — 

Cb: 1.3. — Cd : 1.3. 4. — Μαρκέλλου. — "Prrívou (Feb. 255). — Ἀντωνίου (Feb. 255). — Ocobdpou. — 

R:12.3.4. — K:1.2.3. —M:1. — Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος. ---ν : 1. — Φωτεινῆς. — Φωτὼς fj 

ἀδελφὴ αὐτῆς E. T. — Φωτὶς ἡ ἑτέρα ἀδελφὴ αὐτῆς εἰς δύο προσδεθεῖσα δένδρα καὶ διαμερισθεῖσα T. — 

ἸΤαρασκευὴ f, ἑτέρα ἀδελφὴ αὐτῆς E. τ. --- Κυριακὴ ἡ ἑτέρα ἀδελφὴ αὐτῆς E. v. — Ἰωσῆς ὁ υἱὸς τῆς 90 

ἁγίας Φωτεινῆς ξ. τ᾿ --- Φωτεινὸς ὁ ἕτερος υἱὸς αὐτῆς E. 1. --- Σεβαστιανὸς ὁ δοὺξ E. t, — Mb:1.2. — 

Φωτεινῆς. — Mr: 1. . 

SYNAXARIA SELECTA. Sa:1.2.3. — H :1.3. — P : Βασιλείου (Feb. 989. —3. — Da :1.2.3.— 

Βασιλείου (Feb. 981), Db: 1. 9. 3. — Βασιλείου. --- F : 1.2. 3. — Fa : 1. 2. 8. --- B : 1 (Προκοπίου 

καὶ Βασιλείου). --- Ba :1(- 5). 2(— 8). Βασιλείου συναθλητοῦ χρηματίσαντος Προκοπίου τοῦ 55 

Δεκαπολίτου, — α: 1, 9, 8. — Βασιλείου. --- € : 1 (Βασιλείου xoi TTpoxorttou). — 8. — Cb: 1 (Βασιλείου 

καὶ Προκοπίου). --- €d : 1: Βασιλείου koi ΠΙροκοπίου τοῦ Δεκαπόλεως, ToO γεγονότος συνάθλου 

αὐτοῦ καὶ μαθητοῦ. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ εἰκονομάχου, καταλιπόντες τὸν 

f. 170. 
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'$. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Θαλλελαίου ᾿. Ὃς Κίλιξ μὲν ἦν τὸ γένος, 

τὴν ἀσκητικὴν δὲ πολιτείαν ἀγαπήσας τὴν πόλιν 

κατέλαβε Γαβάλων᾽" ἧς ἀπὸ σταδίων εἴκοσιν τεώ- 

- & λοφόν τινα καταλαβών, ἐν d) τέμενος ἦν δαιμόνων, 

ἐν αὐτῷ ἐπήξατο μικρὰν καλύβην, τοῖς τῆς ἀσκή- 

σεως ἐνασχολούμενος πόνοις, νηστείαις καὶ ἀγρυ- 

πνίαις καὶ κακουχίαις σαρκὸς ἑαυτὸν ἐκτήκων. 

“Ὅθεν oi ἐν τῷ τεμένει δαίμονες πλείστοις αὐτὸν 

10 MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου 

συναθλητοῦ χρηματίσαντος ΤΙροκοπίου τοῦ Δεκα- 

πολίτου, Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος 

τοῦ εἰκονομάχου. Καταλιπὼν δὲ τὸν κόσμον καὶ τὰ 

15 ἐν! κόσμῳ vérove 5 μοναχός καὶ καλῶς ἀσκήσας 

πρότερον, ὕστερον, τῆς κατὰ " τῶν ἁγίων εἰκόνων 

κινηθείσης ῥιφῆς, σπουδαίως ἀντέστη τοῖς εἰκονο- 

μάχοις" ὅθεν καὶ κρατἠθεὶς καὶ πολλὰ τιμωρηθεὶς 

οὐκ ἐνέδωκεν, ἀλλὰ τὴν ἀλήθειαν ἐκήρυττε μέχρι ὃ 

20 θανάτου διὸ koi ἐξέσθη ὁ ἅγιος τὸ σῶμα πᾶν“ 

καὶ τὸν τράχηλονϑ καὶ τῇ φυλακῇ παρεδόθη, Τοῦ 

δὲ τυράννου τελευτήσαντος, ἀπελύθη | καὶ τῆς 

φυλακῆς ἐξελθὼν τῆς ὁμοίας ἐπεμελεῖτο διαγωγῆς. 

Καὶ πολλοὺς πρὸς ἀρετὴν ἐπαλείφων καὶ πρὸς τὴν 

35 ὀρθόδοξον πίστιν ἐπανάγων ἐν διαφόροις καιροῖς, 

πρὸς τὸν Θεόν, ὃν ἐκ βρέφους ἐπόθησεν, εὐχαρι- 

στῶν koi? χαίρων ἐξεδήμησεν. 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρὸς TTporeptou ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξαγδρείας. 

80 Οὗτος ὁ μακάριος πρεσβύτερος ἦν ἐν τῇ κατὰ 

"Ἀλεξάνδρειαν ἐκκλησίᾳ" καὶ συνελθὼν τοῖς ἐν 

Κωνσταντινουπόλει ἀνελθοῦσιν : Ἀλεξανδρεῦσι καὶ 

πλεῖστα τοῖς ἁγίοις πατράσι ? κατὰ τῶν δυσσεβῶν 

φοβήτροις ἐξεδειμάτουν᾽ oUc καὶ κατατελῶν ko 

σχυμμένους ἐξέπεμπε. Μειζόνων δὲ πόνων ἐφιέμε- 

νος, τὴν μὲν καλύβην κατέλιπεν, κελλίον δὲ στενό- 

τατον δειμάμενος μηδὲ τῷ σώματι σύμμετρον, ἐν 

αὐτῷ εἰσήει τοῖς γόνασι τὸ πρόσωπον ἔχων 

προσηλωμένον. Θεαρέστως οὖν ἐν ὃ τῷ κελλίῳ ἐπὶ 

δέκα ἔτη βεβιωκὼς * ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. 

8. Kol! μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις ? πατρὸς ἡμῶν καὶ 

θεοφόρου Μαρκιανοῦ. 

AYTQ KH'. 

αἱρέσεων συναγωνισάμενος, ἐπίσκοπος ὑπὸ τῆς 

συνόδου Ἀλεξανδρείας προβάλλεται. Στασιασάν- 

τῶν δὲ 8 ὅσοι τὰ τοῦ ὁ Εὐτυχοῦς φρονοῦντες 

ἐτύγχανον, καὶ τὴν σιτοπομπίαν κωλύσειν ἀπειλη- 

σάντων, ὁ εὐσεβέστατος ? Μαρκιανὸς οὐκ εἰς 

᾿Αλεξάνδρειαν τὸν σῖτον ἀλλ᾽ εἰς τὸ Πηλούσιον 

κατάγειν διὰ τοῦ Νείλου παρεκελεύσατο. “Ὅθεν οἱ 

᾿Αλεξανδρεῖς λιμώξαντες τὸν σφῶν ἀρχιερέα μεσί- 

τὴν * πρὸς τὸν βασιλέά προβάλλονται. Ὁ δὲ τῇ 

τοῦ ἀρχιερέως εἴξας παρακλήσει, πάλιν ἐν Ἄλεξαν- 

δρείᾳ κατάγεσθαι τὸν σῖτον παρεκελεύσατο, Μετὰ 

δὲ τὴν 8 τελευτὴν τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως 

Μαρκιανοῦ, Τιμόθεός τις, τὴν ἐπωνυμίαν Αἴλου- 

ρος, ἀσέληνόν τινα νύκτα ἐπιτηρήσας καὶ τοῖς 

τῶν μοναζόντων κελλίοις ἀωρὶ ἐπιστὰς ἄγγελον 

αὑτὸνϑ εἶναι ἔφησε 19, καὶ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας 

ΤΤροτερίου τούτοις ἐπέσκηψε. Oi δὲ ἁπλοϊκιῶς 

ἐξαπατηθέντες, στάσιν κατὰ τοῦ ἀρχιερέως ἐγεί- 

ρουσιν. Οὗτος δὲ φεύγων τὸν θειότατον προφήτην 

Ἠσαΐαν ἐθεάσατο λέγοντα᾽ « Ὑπόστρεψον, κἀγὼ 

» περιμένω δέξασθαί σε.» Τοῦτο δὲ ἐδήλου τάχα 

τὴν βιαίαν αὐτοῦ τελευτήν. Ὑποστρέψας οὖν καὶ 

ἐν τῇ θείᾳ κολυμβήθρᾳ εἰσελθών, ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκεῖσε 

2. — ! Θαλελαίου Sa. — ? Γαμάλων Sa. — ? αὐτῶ add. Sa. — βεβιωκὼς ἔτη Sa. 

96 8. -- «fi αὐτῇ ἡμέρα Sa. — ? τοῦ ὁσίου Sa. 
1. — ! «ijj add. Sa. — ? ἐγένετο Sa. — δ om. Sa. 

δίδοται Sa. — * εὐχαριστιῶν καὶ om. Sa. 
8. — 1 ἐλθοῦσιν Sa, — ? ἀνδράσι Sa. 

4 Eéerai ἅπαν τὸ σῶμα Sa, — 5 xol τὸν τράχηλον om. Sa. — 9 παρα- 

3 τινων add. Sa. — ὁ om. Sa. — 9 βασιλεὺς Sa. — ὃ μεσίτην τῶν σφῶν Sa. — 

7 διεκελεύσατο Sa. — 8 om. Sa. — ὃ ἑαυτὸν Sa. — 15 ἔφη Sa. 

40 κόσμον xol τὰ ἐν κόσμῳ koi γεγονότες μοναχοί: καὶ καλῶς ἀσκήσαντες πρότερον, ὕστερον τῆς αἱρέσεως 

κινηθείσης τῆς κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων καθαιρέσεως, θερμῶς ἐνίστανται τοῖς εἰκονόμάχοις ἀνθιστά- 

μενοι" ὅθεν kai! κρατηθέντες καὶ πολλὰ τιμωρηθέντες, οὐκ ἐνέδωκαν τὴν ἀλήθειαν κηρύττοντες μέχρι 

θανάτου. Διὸ καὶ ξεσθεὶς ὁ ὅσιος Βασίλειος τὸ σῶμα πᾶν καὶ τὸν τράχηλον ταῖς μάστιξι, τῇ φυλακῇ 

παρεδόθη ὁμοίως ἀπεκλείσθη καὶ ὁ μέγας TTpokómioc. Τοῦ δὲ τυράννου τελευτήσαντος, τῆς φυλακῆς 

45 ἀπελύθησαν. καὶ ὀλίγον ἐπιδιατρίψαντες τῷ βίῳ, ἐν διαφόροις καιροῖς ἐτελειώθησαν. Ἐγκωμιάζει δὲ 

αὐτοὺς ἐν κανόσιν ὁ ἅγιος Θεοφάνης, τότε καὶ αὐτὸς ἐκεῖ παρών. --- 3. --- R:1.3.2. — K : 1. 3. 8. — 

Βασιλείου, --- M : Γελασίου, ὃς τὸ ἅγιον βάπτισμα κελευσθεὶς διαπαῖξαι παρὰ τοῦ ἄρχοντος βαπτίζεται 

ἀληθῶς καὶ £... (cf. Feb. 265), — 1. — Βασιλείου. --- 2, — Στεφάνου (Feb. 269). — Νήσιος βουνεύροις 

τυπτόμενος T. — Mv : 1. — Γελασίου, — 2, — Στέφανος. — Νήσιος. --- Mb : 1.2. — Mr: 

Ὁ  SYNAXARIA SELECTA. 58.1.3. 8. 4. 5.6. 7.8. 9.-- H :8. 4. 5. 1, — Ῥ΄: 8: Νέστορος ἐπισκόπου. 

Ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως xoi TTourAtou ἡγεμόνος ἐκ Πέργης τῆς Παμφυλίας συλληφθεὶς ὁμολοτεῖ τὴν 

πίστιν παρρησίᾳ ἐπὶ τοῦ ἄρχοντος Eipnvópxov. Τοῦ δὲ ἄρχοντος τῷ ἡγεμόνι ἐμφανίσαντος τὴν ἀναφο- 

ρὰν τοῦ βουλευτηρίου καὶ ἀναδιδάξαντος τὰ περὶ τῆς πίστεως αὐτοῦ, ἀναγκασθεὶς θῦσαι ἔφη" « Εἰ τὸ 

» σῶμά μου πολυπλόκοις βασάνοις καὶ πυρὶ ἀνολώσεις, οὐ μὴ ἀρνήσωμαι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ pov. » 

55 Διὸ κρεμασθεὶς σπαθίζεται καὶ ἐρωτηθείς, τί ἄρα αἱρεῖται συνεῖναι τῷ Χριστῷ ἢ τοῖς ἕλλησιν, μετὰ 

χαρᾶς épn: « Μετὰ τοῦ Χριστοῦ μου καί εἰμι καὶ ἔσομαι.» Σταυρῷ οὖν καθηλωθεὶς ἐνουθέτει τοὺς 

παρεστῶτας χριστιανοὺς λέγων « Τεκνία μου, παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀνεξάρνητος ἔστω fj ὁμολογία ὑμιῶν fy 

3 ὅθεν {ΠΠΠΠ| καὶ Cd. 

ἘῈΒ, 27. 

Fx. 28. 

Fes. 21. 

Fzp. 98. 



Fes. 98. 

170". 

Fzg. 28. 
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καλάμοις ὀξέσι κατασφάττεται᾽ εἶτα χειροτονοῦσιν ἡ 

ἀντ᾽ ἐκείνου τὸν ἀπατήσαντα αὐτοὺς Τιμόθεον !* 

καὶ ἀνάγουσιν ἐπὶ τὸν τῆς ἀρχιερωσύνης θρόνον. 

“Ὅπερ μαθὼν ὁ μετὰ Μαρκιανὸν βασιλεὺς -Λέων 

τὸν μὲν Τιμόθεον ὑπὸ τὴν τῶν ἐπισκόπων ἐξου- 

σίαν κριθῆναι κανονικῶς ἐποίησεν ὃν καὶ γυμνώ- 

σαντες τῆς ἀρχιερατικῆς τιμῆς εἰς Γάγγραν ἐξώρι- 

σαν, Τοὺς δὲ κοινωνήσαντας λαϊκοὺς εἰς τὸν τοῦ 

ἀρχιερέως φόνον, μάστιξι καὶ δημεύσεσι καὶ μελῶν 

ἀφαιρέσεσι παιδεύσας ?? Τιμόθεον ἕτερον ὀρθό- 

δοξον, Σαλοφακίολον λεγόμενον, χειροτονηθῆναι 

Ἀλεξανδρείας ἐπίσκοπον παρεκελεύσατο 18: καὶ 

οὕτως ἡ στάσις πέρας εἴληφε, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου, μάρτυρος 

Νέστορος. Οὗτος ἦν κατὰ | τοὺς χρόνους Δεκίου 

τοῦ βασιλέως καὶ ἸΤουπλίου ἡγεμόνος, ἐκ Πέργης 

τῆς ΤΠαμφυλίας. Διὰ δὲ τὸ σέβεσθαι τὸν Χριστὸν 

συνελήφθη παρὰ τοῦ ἄρχοντος Εἰρηνάρχου καὶ 

ἤχθη πρὸς τὸν ἡγεμόνα" καὶ ὁμολογήσας κατενώ- 

πῖον αὐτοῦ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, σταυροῦται καὶ 

πρὸς τὸν Θεὸν εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀφιεὶς καὶ 

τοὺς πιστοὺς ἐπιστηρίζων τὸ πνεῦμα παρέδωκε, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

᾿Αβερκίου. 

B. Koi τῶν ἁγίων ἀποστόλων Εὐβούλου 1 καὶ 

Νυμφᾶ. 

6. Καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν -Βαριησοῦ 

ἐπισκόπου Δαμασκοῦ. 

77. Καὶ τοῦ ὁσίου ! Κασιανοῦ. 

8. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παύλου, τοῦ 

διὰ Χριστὸν σαλοῦ, τοῦ ἐν Κορίνθιμ. 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 1 μνήμη τῶν ὁσίων γυναικῶν 

Μαράνας καὶ Κύρας. Ταύταις πατρὶς μὲν ἡ πρὸς 

ἕω κειμένη Βέρροια, γένος δὲ 5 τῆς πατρίδος ἐπί- 

σημον, τροφὸς ? δὲ τῷ γένει συμβαίνουσα“. ᾿Αλλὰ 

τούτων ἁπάντων ὑπεριδοῦσαι καὶ εἴσω γενόμεναί δ 

τινος οἰκίσκου, πηλῷ τε. καὶ λίθοις ἀναφράξασαι 

τὴν θύραν καὶ θυρίδιον μικρὸν ἐάσασαι, δι’ οὗ 

τήν τε ἀναγκαίαν τροφὴν εἰσεδέχοντο καὶ ταῖς 

πρὸς αὐτὰς ἀφικομέναις διελέγοντο, Θεῷ τὰς 

δοξολογίας ἀνέπεμπον. “Ὅλον μέντοι τὸν ἐνιαυτὸν 

ἐν ἡσυχίᾳ διῆγον, μόνον δὲ τὸν τῆς πεντηκοστῆς 

καιρὸν τὴν διάλεξιν ἐποιοῦντο. Ἔφερον δὲ καὶ τοῖς 

σώμασιν σιδήρου ἄπειρον βάρος, τὰ δὲ περιβό- 

λαια μέγιστα εἶχον. ᾿Ασιτίᾳ δὲ καὶ καρτερίας ὅπο- 

μονῇ τοσοῦτον διήνεγκαν, ὡς διὰ τεσσαράκοντα 

ἡμερῶν ἅπαξ μεταλαμβάνειν τροφῆς ἐπὶ τρεῖς 

ὅλους ἐνιαυτούς. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν ζωυοδόχον τάφον 

Χριστοῦ πορέυθεῖσαι οὐδεμιᾶς τροφῆς ἀπήλαυσαν, 

μέχρις ἂν τὴν προσκύνησιν ἐποιήσαντο. Καὶ πάλιν 

ἐπανελθοῦσαι ἄσιτοι τὴν πορείαν ἤνυσαν᾽ τὸ δὲ 

τῆς ὁδοῦ μῆκος σταθμῶν ὑπῆρχεν εἴκοσι. Καὶ εἰς 

τὸ τῆς καλλινίκου Θέκλης τέμενος ἀπελθοῦσαι 

ὡσαύτως διεπράξαντο, Αὗται μὲν οὖν τοιαύτῃ 

πολιτείᾳ τὸ θῆλυ κατακοσμήσασαι γένος, πρὸς 

τὸν ποθούμενον νυμφίον ἀνέδραμον. Γένοιτο δὲ 

καὶ ἡμᾶς ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις καὶ πάντων τῶν 

ἁγίων τῆς τῶν σωζομένων μερίδος ἀξιωθῆναι, ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ πρέπει πᾶσα 

δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις σὺν τῷ ἀνάρχῳ Τ]ατρὶ 

καὶ τῷ ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν. 

— 1 τὸν Αἴλουρον add. 88. — 1? παιδεύσαντες κατὰ τὸ τοῦ βασιλέως πρόσταγμα Sa, — 18 ἐθέσπισαν Sa. 

5. — ! Εὐβόλου Sa. 

7. — ! πατρὸς ἡμῶν add. Sa. 
8. — ἰ πατρὸς ἡμῶν oim. Sa. 

? τὸ add. Sa. — ? τροφαὶ Sa. — * συμβαίνουσαι Sa. — ὅ γενό- 9. — ! ὅταν ἔχει ὁ φευρουάριος k0' λέγε in mavg. S. 
μένα S, — ὃ ἐάσαι S. — * ἀφικνουμέναις Sa. 

» πρὸς τὸν Χριστόν" μὴ ἀρνησώμεθα τὸν δι᾽ ἡμᾶς παθόντα. » Καὶ εὐξάμενος καὶ τὸ ἀμὴν ἀναπέμψας 

ἀπέδωκε τὴν ψυχήν. --- 4, 5. — Da. :3. 9. 6 (Βάρσου). --- 7. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Γελασίου. — 

Db : 8, 9. 6. 7. — Γελασίου. --- F : 1. 4. 6 (Βάρσου). -- 7. — Γελασίου (Feb. 965). --- 9. — Fa: 1.5.4. 

6 mutil. 7. — Γελασίου. --- 9. .. B:3. Θαλελαίου (Feb. 272). — 9. — Δομνίνης (Mart. 13). — Ba: 

8 (— S). 9 (— S). — 'Pwívov (Feb 255). — 6 (Bépoov). — 7 (Κασσιανοῦ). --- Γελασίου. --- Δομνίνης. 

G.: 3.9. 6 (Βαρσοῦ). --- 7 (Βασσιανοῦ). --- Γελασίου. --- 6 : 8: ζήτει ὄπισθεν εἰς τὰς κβ΄ τοῦ αὐτοῦ 

μηνός, et scriptus hie est super rasuram numerus κθ΄, — Cb : 8 (τοῦ ἁγίου μάρτυρος ἐπισκόπου). --- 

6 (Βάρσου). — 7. — Γελασίου. Dein, die mensis 29 notatur : μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ δικαίου Ἰώβ. — 

Cd:3. — R : 1.3. 9. — Sequitur, die 99 : Θεοστερίκτου fiyovuévóu. τῆς Πελεκιτῆς (cf. Feb. 174), — 

Νέστορος xai ᾿Αλεξάνδρου, --- K : 3.6 (Bápcou). — 7. — F'ekacíou. — M. ::2. 8. 9. — Οἱ ἅγιοι ἕξ μάρ- 

τυρες οἱ ἐξ Αἰγύπτου ξ, v. — 5.6 (Βάρσος). — 7.4. — 'H ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κατὰ τὴν τετράδα τῆς 

μεσονηστίμου προσκύνησις τοῦ τιμίου σταυροῦ. --- Ἡ ἁγία Φωτεινὴ fj Σαμαρεῖτις E. τ᾿ (cf. Feb. 97 inter 

synax. sel). — uri — Φωτίς. --- ἸΤαρασκευή, --- Κυριακή. — Ἰωσής. — Φωτεινός. — Σεβαστια- 

νός. -- Ὁ ἅγιος Βίκτωρ... £. τ᾿ --- Ὁ ἅγιος Μαρδάριος... E, τ. --- Mv : 1. 9, 8. 9. — Οἱ ἅγιοι μάρτυρες 

οἱ ἐξ Αἰγύπτου. — 5, 6 (Bápoac). — & (Ἀβίρκιος). --- Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κατὰ τὸ μέσον τῆς τεσσα- 

ρακοστῆς προσκύνησις κτλ, — ΜῈῸ : 1, 2.3.9. — Τῶν ἁγίων ἕξ μαρτύρων. — 5. 6 (Βάρσου). — 

4 Ο Λβρίκιος)."-- Mr : 7 : τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολοτητοῦ Κασσιανοῦ τοῦ Ῥωμαίου. 
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[Frs. 29.] 

MHN MAPTIOZ 

ἔχων ἡμέρας λα΄’, ἣ ἡμέρα ἔχει ὥρας ιβ’ 

καὶ ἡ νὺξ ὥρας ιβ΄. 

Α΄, 

1. Οὗτος ἀρχὴ μηνῶν καὶ πρῶτος διαγορεύεται 

παρὰ τῷ θεσπεσίῳ Μωσεῖ. Ἐν τούτῳ γὰρ μανθά- 

Exod. 12,2. 5 

vouev τὰ πάντα παραχθῆναι ὑπὸ Θεοῦ ἐκ τοῦ μὴ 

ὄντος εἰς τὸ εἶναι" καὶ δῆλον ἐκ τοῦ τὴν γῆν ἀνα- 

διδόναι τότε βοτάνας καὶ σπειρεῖν σπέρμα κατὰ 

jo τὴν θείαν πρόσταξιν, καὶ ἐνεαρίζειν καὶ γαληνιᾶν 

τήν τε θάλασσαν καὶ τὸν οὐρανὸν διαυγέστερον 

γίνεσθαι, τῆς ἐκ 5 τοῦ χειμῶνος νεφώσεως καὶ 

ἀχλύος ἀπηλλαγμένον 8. Ἐν τούτου * τῇ εἰκοστῇ 

πέμπτῃ καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη χειρὶ Θέοῦ, Ἐν 

15 τούτῳ καὶ ó Ἰσραηλίτης λαὸς τῆς Φαραωνίτιδος 

ἀπελύθη χειρὸς καὶ τὴν ἐρυθρὰν διεπέρασε καὶ τὸ 

πάσχα ἐπετέλεσε" ἐν τούτῳ καὶ εἰς τὴν γῆν εἰσῆλθε 

τῆς ἐπαγγελίας. Ἐν τούτῳ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ 

κατελθὼν διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ὕὥκησεν εἰς 

20 τὴν μακαρίαν κοιλίαν τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας 

τῆς ? θεοτόκου, σάρκα ἐξ αὐτῆς δανεισάμενος, Ἐν 

τούτῳ καὶ τὸν διὰ σταυροῦ θάνατον κατεδέξατο 

καὶ τὴν ἀνάστασιν ἡμῖν ἐν αὐτῷ * θεοπρεπῶς ἐνε- 

καίνισεν. Ἐν τούτῳ πιστούμεθα καὶ τὴν κοινὴν 

35 ἀνάστασιν καὶ παγκόσμιον κρίσιν καὶ τὴν παντελῆ 

καὶ ἀκατάλυτον ἀποκατάστασιν γενήσεσθαι. Ὃν 

εἰπών τις μῆνα ἄρτιον εἰκότως ἐρεῖ, ὡς ἐν αὐτῷ 

εὑρίσκων πάντα τὰ τῆς διαρτίας γετονότα, γινό- 

Μάρτιος ἐξ αἰτίας τοιαύτης, Οὗτος γὰρ ὁ Ῥῶμος 

κτίζων ἱερὸν Ἄρεος ἐν τῷ μηνὶ τῷ Tipíuu, τοῦτο 

ἀπαρτίσας καὶ . ἐγκαινίσας μετωνόμασε καὶ τὸν 

μῆνα Μάρτιον, ὅ ἐστιν Ἄρεος ἑλληνιστί, τιμῶν κἀν 

Manr. 1. 

τούτῳ τὸν θεὸν αὐτοῦ. Koi ἵνα παρεκβατικώτερον. 

τῷ λόγῳ χρήσωμαι, οὗτος ἐκλήθη Máprioc, τοῦτ᾽ 

ἔστι μὴν ἄρτιος ἤγουν τέλειος, ὡς τοῦ πρὸ αὐτοῦ, 

δηλονότι τοῦ Φεβρουαρίου, κεκολοβωμένου ὄντος. 

Περὶ οὗ οἶμαι καὶ τὸν Κύριον αἰνιγματωδῶς ἐν τοῖς 

εὐαγγελίοις εἰπεῖν, ὅτι εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέ- 

ραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ, τὸ ἄρτιον ἐν 

τῷ μηνὶ τῷ Μαρτίῳ 8 ἀποληψομένη. Καὶ ταῦτα μὲν 

οὕτως. ᾿Αρκτέον δὲ ἤδη σὺν Θεῷ τοῦ ἐπιτάγματος 

3j συντάγματος ἢ συνάγματος 5, 

Ὡ. Ἄθλησις ! τῆς ἁγίας ὁσιομάῤτυρος Εὐδο- 

κίας τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν. Αὔτη ἦν e£ Ἡλιουπό- 

λεώς, τῆς ἐπαρχίας Λιβανησίας Φοινίκης, κατὰ 

τοὺς καιροὺς τῆς βασιλείας | Τραϊανοῦ, ἐν ἀκολα- 

σίᾳ τὸ πρῶτον 3 διαβιοῦσα καὶ πολλοὺς ἐραστὰς 

τῇ εὐπρεπείᾳ τῆς ὄψεως 5 περισυρομένῃ * καὶ 

πλοῦτον πολὺν συναθροίσασα. Ὕστερον δὲ προσ- 

Ἦλθε τῷ Χριστῷ, Γερμανοῦ τινος μοναχοῦ τοὺς 

περὶ" εὐσεβείας καὶ μετανοίας λόγους 9 διεξιόντος 

ἀκούσασα. Βαπτίζεται οὖν ὑπὸ Θεοδότου ἐπισκό- 

μενά ve καὶ γενησόμενα, Οὗτος παρὸ μὲν Ἑβραίοις που ἀποκαλύψεσι θείαις πεισθεῖσα, Καὶ γὰρ ἔδοξεν 

Νισὰν καλεῖται; παρ᾽ Ἰταλοῖς δὲ τὸ πρῶτον TTpiuocg, ἐκστᾶῶσα ἑαυτῆς ὑπὸ ἀγγέλου χειραγωγουμένη Τ 

μετὰ ταῦτα δὲ παρὰ Ῥώμου, τοῦ τὴν Ρώμην κτί- εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελθεῖν " καὶ τοὺς ἀγγέλους Gv 

σαντος, ἐξ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἡ πόλις ἔσχε, χαίρειν αὐτῇ τῆς ἐπιστροφῆς, καὶ μέλανάϑ τινα καὶ 

ϑι 5 

Tit. — ὦ Χριστὲ in margine sup. S. 

1. — ! σπεῖρον Mc. — ἐκ τὴς Me, — ? ἀπηλλαγμένου S, — ὁ τούτω Me. — ὅ πανάγνου add. Mc. — δ ἐν αὐτῷ om. 

95 Me.— ἶ τοῖς add. Mc. — 8 τῶ μαρτίω μηνὶ Mc. — ὃ ἢ σι om. Mc. . 
3. — 1 ἐν τὴ πρώτη τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη Me. — πρότερον Me. — ? τοῦ σώματος Mc. — * ἐπισυρομένη Mc. — 5 τῆς 

add. Mc. — 9 λόγου S, — Ἰ ἐκστᾶσαν ... χειραγωγουμένην Me. - 8 μέλαινα S. 

SYNAXARIA SELECTA. : 9. 4. 6, ὅ. --- P:2. ἀ. 6 (.. ᾿Αντωνίου). --- 5. — Ὁ : 9, 8, 4. 6.5.— 

Da:2.— Db:2.3. — Ἐ : 3. 3 mulil. — N :2. 4. 5. 3. 6. — Bb: 9. & (.. Τριβιβίου). --- 5. — Βο: 9. 

40 ἃ. — 06:2. 4. 6et 5 : Μαρκέλλου xoi ᾿Αντωνίου, Σιλβέστρου, Σωφρονίου xol ᾿Αντωνίνης. 

Αὕτη ἦν ἐκ πόλεως Νικαίας ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ xoi Μαξιμιανοῦ " ᾧτινι παραστᾶσα ἠῤωτήθη 

καὶ ὡμολόγησε παρρησίᾳ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Κατεγέλασε δὲ τῶν ματαίων εἰδώλων διὸ βασανίζεται 

ἰσχυρῶς κατὰ τῶν μαζῶν καὶ κατὰ τοῦ στήθους καὶ βάλλεται εἰς φυλακήν εἶτα κρεμασθεῖσα ξέεται τὰς 

πλευράς. Στηλιτεύουσα δὲ τὴν πλάνην καὶ τὰ εἴδωλα καθυβρίζουσα τυμνοῦται παρὰ τῶν δημίων. 

45 ΜΜελλόντων δὲ τῶν δημίων ἅπτεσθαι αὐτῆς, ἦλθον ἄγγελοι φυλάττοντες μὲν αὐτήν, κολάζοντες δὲ éxeí- 

γους᾽ εἶτα ἐτέθη ἐπὶ ἐσχάρας πυρωθείσης καὶ διαφυλαχθεῖσα ἐμβάλλεται εἰς φυλακήν καὶ μετὰ δύο ᾿ 

χρόνους ἐκβληθεῖσα καὶ μὴ πεισθεῖσα θῦσαι τοῖς εἰδώλοις ἐμβάλλεται ἐν ἀγτείῳ τινὶ καὶ ῥίπτεται ἐν τῇ 

λίμνῃ Νικαίας" καὶ οὕτως παρέδωκε τὸ πνεῦμα αὐτῆς τῷ Κυρίῳ. --- Cd : 3. 4.6. 0. — Ce :2. 5. — Og: 

2. 4.6. 5. — R : 3, 4. 5 : Μαρκέλλου καὶ ᾿Αντωνίνης, Σιλβέστρου καὶ Σωφρονίου. --- Ra : 9, 8. — Rb: 

$0 deest. — Re: 2. — Mo τρώνης. Αὕτη γέγονε γονέων εὐσεβῶν καὶ πλουσίων, Ἐκ βρέφους δὲ τῷ Θεῷ 
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τὴν ὄψιν δεινὸν βρύχειν καὶ καταβοᾶν, ὡς ἀδικού- 

μενον, εἰ ταύτην ἀφαιρεθείη. Διανείμασα δὲ τὸν 

πλοῦτον αὐτῆς καὶ διαδιδοῦσα πτωχοῖς, ἄπεισιν ἐν 

μοναστηρίῳ καὶ καλῶς τὸν δρόμον τῆς ἀσκήσεως 

διερχομένη, προσάγεται Αὐρηλιανῷ τῆς βασιλείας 

κρατήσαντι, ὑπὸ τῶν πρώην διαβληθεῖσα '? ἐρα- 

στῶν. Θαυματουργήσασα δὲ καὶ τὸν τοῦ βασιλέως 

παῖδα 1: ἐγείρασα, πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

ἐπισπᾶται τὸν βασιλέα. Χρόνοις δὲ ὕστερον ἐξετά- 

ζεται παρὰ τοῦ 12 Διόγένους τοῦ ἡτεμόνος Ἡλιου- 

πόλεως" καὶ θαυματουργήσασα πάλιν ἀφίεται. Ὑπὸ 

δὲ Βικεντίου διαδεξαμένου τὸν Διοτένην ξίφει τὴν 

κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας Δομνίνας!. 

Αὕτη γέγονεν γονέων 2 εὐσεβῶν καὶ πλουσίων, Ἐκ 

βρέφους δὲ τῷ Θεῷ ἑαυτὴν ἀναθεῖσα, ἀσκήσει 

καὶ τῇ λοιπῇ κακουχίᾳ τοῦ σώματος ἑαυτὴν ἐξέ- 

δῶκε. Καλύβην γὰρ πηξαμένη παρὰ τῷ τῆς μητρὸς 

κήπῳ, ἐν ἐκείνῃ διημέρευε, δάκρυσι διηνεκέσιν οὐ 

μόνον τὰς παρειὰς καταβρέχουσα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ ὃ 

τριχῶν περιβλήμοτα᾽ τοιοῖσδε γὰρ ἐχρῆτο ἐσθή- 

μασι. ἸΤερὶ δὲ ὁ ἀλεκτρυόνων ᾧδὰς εἰς τὸν θεῖον 

ναὸν εἰσιοῦσα μετὰ τοῦ πλήθους παντός 5, τῷ 

δεσπότῃ Θεῷ προσέφερε τὴν ὑμνωδίαν δ, Τροφὴν 

δὲ εἶχε φακὸν βρεχομένην Τ ὕδατι' καὶ τοῦτον 

ἅπαντα ὑπομείνασα τὸν πόνον ὅ, σώματι λεπτῷ 

καὶ ἡμιθνήτῳ χρωμένη, ἀκριβῶς δὲ τῷ περιβολαίῳ 

κατακαλυπτομένη, οὔτε τινὸς τεθέατο πρόσωπον 9, 

οὔτε τις τὸ αὐτῆς “ ἀλλὰ μέχρι τῶν γονάτων καλυ- 

πτομένη 3 λεπτὰ καὶ ἄσημα τοῖς προστυχοῦσι διε- 

Mero. Ἐν τούτοις διημερεύουσά τε καὶ !! διανυ- 

κτερεύουσα, πρὸς τὸν αὐτῆς 13 ἐραστὴν καὶ νυμφίον 

Χριστὸν μετὰ! τῶν τῆς ἀρετῆς φορτίων ἀναφέρεται. 

4. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Νέστορος καὶ Τριβιμίου. Οὗτοι χώρας μὲν 

ὑπῆρχον τῶν Κιβυρ|ραιωτῶν, πόλεως δὲ ἸΤέργης. 

Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας Δεκίου τοῦ δυσσεβοῦς παρὰ 

τῶν εἰδωλολατρῶν προδοθέντες τῷ τῆς χώρας 

ἄρχοντι ὡς τὸν Χριστὸν κηρύττοντες, γυμνω- 

θέντες ἐτύφθησαν βουνεύροις ξηροῖς εἶτα κρε- 

μασθέντες ἐξέσθησαν ἄχρι καὶ τῶν σπλάγχνων 

αὐτῶν. Ἐπεὶ δὲ ἀμεταθέτως τῆς γνώμης εἶχον, 

μαχαίραις τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις: τῆς ἁγίας μάρτυρος 

᾿Αντωνίνης. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Νικαίας, 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ. Οὗ κατενώπιον, 

παραστᾶσα καὶ τὸν Χριστὸν παρρησίᾳ ὁμολογή- 

σασα, πρῶτον μὲν διαφόροις βασάνοις ὑποβάλ- 

λεται καὶ τῇ φυλακῇ παραπέμπεται" κἀκεῖθεν 

ἐξαχθεῖσα καὶ μὴ πειθομένη θύειν τοῖς εἰδώλοις 3, 

κρεμᾶται καὶ τὰς πλευρὰς ξέεται 8, Ἐν τούτοις δὲ 

οὖσα ὁ κατεμυκτήριζε τοὺς θεοὺς καὶ τὴν πλάνην 

τοῦ βασιλέως᾽ διὰ ταῦτα τοῖς δημίοις αὖθις 5 

ἐκδίδοται, ὥστε ἐκδυθῆναι καὶ τυφθῆναι σφοδρῶς. 

Μελλόντων δὲ αὐτῆς * ἅπτεσθαι, ἄγγελοι ἐξ οὐρα- 

γοῦ κατιόντες τοὺς μὲν δημίους ᾿ σφοδρῶς πλήξαν- 

τὲς ἀπιύσαντο, αὐτὴν δὲ ἀβλαβῆ διεσώσαντο. 

Εἶτα ἁπλωθεῖσα ἐπὶ ἐσχάρας πεπυρακτωμένης καὶ 

διαμείνασα ἀβλαβής, ἐμβάλλεται εἰς σάκκον καὶ εἰς 

τὴν: λίμνην Νικαίας ἀπορρίπτεται᾽ καὶ οὕτως 

τελειοῦται. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων Map- 

κέλλου, Ἀντωνίνου, Σιλβέστρου καὶ Σωφρο- 

víov. 

7. Koi τῶν ἁγίων μαρτύρων Χαρησίου, Nikn - 

φόρου καὶ ᾿Αγαπίου. ͵ 

MHNI TO AYTQ Β΄. 

τὴν Αἰολίδα! κώμην, ἔλεον roig δεομένοις παρεῖχε. 

Κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς Αὐρηλιανοῦ ξ τοῦ βασιλέως, 

ὃ ἡγεμὼν Ῥοῦφος παραινῶν αὐτῷ ὃ θῦσαι τοῖς 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κοΐντου τοῦ 

θαυματουργοῦ. Οὗτος Tepévqrot μὲν καὶ memoi- 

δευται τὴν εὐσέβειαν ἐν Φρυγίᾳ" καταλαβὼν δὲ 

— ϑΑὐριλιανῶ 5,᾿Αβριλιανῶ Me. --- 19 διαβληθεῖσα ὑπὸ τῶν πρῴην αὐτῆς Mc. — ? τεθνηκότα add. Mc, — 13 om. Mc. 
3. — ! Δομνήνας S, τῆς νέας add. Mc. — ? ἥτις γονέων γέγονεν Mc. — ? τῶν add. Mc. — * τὰς add. Mc. — 5 παντὸς 

τοῦ πλ. Mc, — 9 τ᾿ 6. προσέφερε Me. — τ Bpexóuevov Mo. — 8 v. π. ὑπ, Mc. — ? τὸ πρόσωπον ἐθεάσατο Mo, — 1? καπτο- 
μένη Mc, — 1 δι τὶ καὶ om. Me. — 1? πρὸς αὐτὸν τὸν Mc. — 18 καὶ add. Me. 

5. — ! μνήμη Me. — ? πεισθεῖσα τοῖς εἰδ. θῦσαι Me, — 8 E, v. π. Mc. — * οὖσα δὲ Mc. 5 om. Me, οἷς αὖθις S. — ὁ Me, 

αὖθις S. — Τ Me, δεσμίους S. — $ τὴν δὲ ἁγίαν Mc. 

1. — ! Αἰωλίδα S. — ? Αὐριλιανοῦ S, Ἀβριλιανοῦ Mc. — 5 αὐτὸν Mc. 

ἑαυτὴν ἀναθήσασα, ἀσκήσει καὶ λοιπῇ κακουχίᾳ τοῦ σώματος ἑαυτὴν ἐξέδωκε" καλύβην γὰρ πηξαμένη 

παρὰ τῷ τῆς μητρὸς κήπῳ, ἐν ἐκείνῃ διημέρευεν, δάκρυσι διηνεκέσι οὐ μόνον τὰς παρειὰς καταβρέ- 

χουσα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τῶν τριχῶν περιβλήματα“ τοιοῖσδε γὰρ ἐσθήμασιν ἐχρῆτο. TTepi δὲ ἀλεκτρυόνων ! 

ᾧδὰς εἰς τὸν θεῖον ναὸν εἰσιοῦσα μετὰ τοῦ πλήθους παντὸς προσέφερε τὴν üuvurbíav: τροφὴν δὲ εἶχε 

φακὸν βρεχομένην ὕδατι, Καὶ τοῦτον ἅπαντα ὑπομείνασα τὸν πόνον σώματι λεπτῷ καὶ ἡμιθνήτῳ 

χρωμένη, οὔτε τινὸς τεθέατο πρόσωπον οὔτε τις τὸ ἑαυτῆς, ἀλλὰ μέχρι τῶν γονάτων καμπτομένη, 

λεπτὰ καὶ ἄσημα τοῖς προστυχοῦσι φθεγγομένη, ἐν τούτοις διημερεύουσά τε καὶ διανυκτερεύουσα, 

πρὸς τὸν ἐραστὴν αὐτῆς καὶ νυμφίον Χριστὸν μετὰ τὸ τῆς ἀρετῆς φορτίον ἀναφέρεται: --- ὅ. — Me: 

1.2. 8. 5. 6 : Μάρκελλος καὶ ᾿Αντώνιος m. τ᾿ --- Οἱ ἅγιοι Σίλβεστρος καὶ Σωφρόνιος E. r. — 4: Ὁ ἅγιος 

Νεστοριανὸς E, τ. --- Mv : 9, 8. 5, 6. 4 : Νεστόριος E, . — Mr:2. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης (Feb. 261). — 2. — P : Tloppupíou. — 

2,3.4.5. — D:6.2.3.5. — Da:6.1. 2.8.4.5. — ΤΙορφυρίου. --- 7. — Db:6.1,9, 3. 4. 5. — 

K : deest. — N : 6.5.1, — ΒΡ :5.6.1, — 

€:5. — Πορφυρίου ἐπισκόπου 

Πορφυρίου, --- 7 (.. Θεοδωρήτου ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας). 
Be : ᾿Αντωνίγης (Mart. 15). --- 5. 1, 4. 9. ---- Πορφυρίου. --- 7, 6. 
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εἰδώλοις, ἐπεὶ ληφθεὶς δαίμονι, εὐξαμένου τοῦ 

ἁγίου, ἰάθη, ἀφῆκεν αὐτὸν δώροις τῆς εὐεργεσίας 

ἀμειψάμενος. Αὖθις δὲ οἱ ἐν Κύμῃ ὁ ἕλληνες πικρῶς 

αὐτὸν βασανίζοντες ἐν τῷ voib τῶν εἰδώλων, ἐπεὶ 

σεισμοῦ γενομένου ὅ τε ναὸς καὶ τὰ ἐν αὐτῷ κατέ- 

πέσον ξόανα, φυγόντες κατέλιπον τὸν ἅγιον. 

Μετὰ οὖν τὸν σεισμὸν τεσσαράκοντα διαγενομέ- 

νῶν ἡμερῶν, καταλαβὼν ὁ ἄρχων Κλέαρχος δεισι- 

δαίμων ὧν καὶ περὶ τὴν θρησκείαν τῶν εἰδώλων 

ἐπτοημένος, κατεατῆναι τὰ σκέλη τοῦ ἁγίου προσέ- 

ταξεν " ἃ παραυτίκα ἄρτια καὶ ὑγιᾶ * τῇ τοῦ Χρι- 

στοῦ δυνάμει κατέστησαν. Δεκάτου δὲ διαγενο- 

μένου χρόνου μετὰ τῶν σκελῶν | αὐτοῦ συντριβήν, 

ἐν ᾧ περιήει πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν 

ἰώμενος καὶ τοῖς πτωχοῖς ἐπαρκῶν, πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων Tpua- 

δίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ, μαρτυρήσαντος ! 

ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως. 

8. Koi τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐθαλίας. 

4. Καὶ κοίμησις τῶν ἁγίων ᾿Ανδρονίκου καὶ 

᾿Αθανασίας. 

5. Καὶ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ΤΤαρμενᾶ ἑνὸς. 

τῶν ἑπτὰ διακόνων. Οὗτος μαθητὴς ἐγένετο τῶν 

ἁγίων ἀποστόλων. καὶ τοῖς ἑβδομήκοντα συνη- 

ρίθμητο, ἐξελέγη δὲ ! σὺν τοῖς ἄλλοις ἕξ διακό- 

νοις, Koi προεχειρίσθη εἰς τὸ διακονεῖν ταῖς 

— ὁ τῷ vob Mo. — 5 ἐκφυγόντες Mc. — 9 ὑγιῆ Mc. 

2. — ! xal τῶν σὸν αὐτῶ μαρτυρησάντων Mc. 
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τραπέζαις τῶν προσερχομένων. τῷ Χριστῷ xoi 

βαπτιζομένων, καθὼς καὶ ἐν ταῖς πράξεσι τῶν 

ἁγίων ἀποστόλων ὁ ἅγιος Λουκᾶς γράφει λέγων" 

« Καὶ ἐξελέξαντο δηλονότι οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι Στέ- 

» Φανον ἄνδρα πλήρη. πίστεως «καὶ ὃ» Πνεύματος 

» ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Τρόχορον * καὶ Νικά- 

» vopa koi Τίμωνα καὶ TTapuevav. » Διακονῶν οὖν 

καὶ ταῖς χρείαις ὑπηρετῶν τῶν ἁγίων π. στῶς τε 

καὶ θεοφιλῶς, Θεῷ τε καὶ τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς 

εὐάρεστος ἦν᾽ εἶτα νοσήσας ἐπ᾽ ὄψεσι τῶν ἁγίων 

ἀποστόλων τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο. 

,8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου iepo- 
μάρτυρος Θεοδότου ἐπισκόπου Κυρηνίας τῆς 

Κύπρου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Λικινίου 1 βασιλέως 

καὶ Σαβίνου ἡγεμόνος Κύπρου, Διὰ δὲ τὴν εἰς 

Χριστὸν ὁμολογίαν τῷ ἡγεμόνι παραστὰς τύπτεται 
βουνεύροις " εἶτα κρεμᾶται καὶ τὰς “σάρκας ξέεται 
καὶ ἐπὶ πυρωθέντος σιδηροῦ κραββάτουξ ἁπλοῦται 
καὶ ῥυσθεὶς τοῦ πυρὸς ἥλοις τοὺς πόδας ἐμπείρε- 
TO» καὶ τρέχειν ἀναγκάζεται. Βληθεὶς δὲ ἐν τῇ 
φυλακῇ, ἐπεί, παυσάμένου τοῦ διωγμοῦ ὃ ἀφείθη, 

κατὰ τὴν ἐννεακαϊδεκάτην ὁ ἰαννουαρίου 5 τὴν μνή- 
μὴν αὐτοῦ ἑορτάζομεν. Διαγενομένων δὲ χρόνων 

δύο, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε, μαρτίου δευτέρᾳ δ᾽ 

διὸ καὶ " πάλιν ἑορταστέον, 

7. Τῇ αὐτὴ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Θεοδιωρήτου πρεσβυτέρου ᾿Αντιοχείας. 

5. — ! γὰρ Me. — ? corr. ; prius ταῖς S. — ? om. S. — * καὶ Τίμωνα hic add. Mc. 
8, — ! Λικιννίου S. — ? κραμββάτου S, — * ἐπαύθη ὁ διωγμὸς Me, — ὁ ἐννακαιδεκάτην S. — 5 μηνὸς add. Me, — ὃ τῇ 

δευτέρα τοῦ μαρτίου Mc. — ? om. Mc. 

Γάζης !. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ τῆς πόλεως Θεσσαλονίκης, υἱὸς πλουσίων καὶ εὐγενῶν τονέων. Ἐπὶ δὲ τῆς 
βασιλείας ᾿Αρκαδίου xoi 'Ovupiou 5 καταλιπὼν τὴν Θεσσαλονίκην καὶ ἀπελθὼν εἰς Αἴγυπτον, ἐν τοῖς 
μοναστηρίοις τῆς Σκήτης γέγονε μοναχός. Μετὰ δὲ πέμπτον χρόνον ἀπῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα᾽ καὶ ἦν 
ἐλέγχων ἰουδαίους καὶ ἕλληνας καὶ αἱρετικοὺς λόγῳ ἰσχυρῷ. Ἠργάζετο δὲ τὴν σκυτοτομικὴν τέχνην 
καὶ διετρέφετο᾽ διὰ δὲ τὴν αὐτοῦ ἀρετὴν χειροτονεῖται πρεσβύτερος ὑπὸ ἸΤραὐλίου πατριάρχου Ἱέροσο- 
λύμων, εἶτα ἐπίσκοπος Γάζης ὑπὸ Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς ΤΠαλαιστίνης, τῶν Γαζαίων 8 
ζητησάντων αὐτόν" ἔνθα πολλὰ θαύματα ἐπιτελέσας καὶ πολλοὺς ἐπιστρέψας πρὸς θεογνωσίαν ἀπὸ 
τῶν εἰδώλων, ἦλθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, τοὺς πιστοὺς ἀδικουμένους ὁρῶν ὑπὸ τῶν κρατούντων 
τῆς χώρας, καὶ ἐντυχὼν τῷ βασιλεῖ ᾿Αρκαδίῳ ἐξαιτεῖται τῶν εἰδωλικῶν ναῶν τὴν καταστροφήν" καὶ 
τοὺς μὲν ἄλλους πάντας καταβαλών, τὸν δὲ μέτιστον παρ᾽ αὐτοῖς, ὅστις ἐκαλεῖτο Μαρνεῖον, πυρὶ κατα- 
καύσας, ἀνήγειρεν ἐκκλησίαν κατὰ τὸ σχῆμα 5 διετάξατο fj βασίλισσα Εὐδοξία, πολλὴν χρημάτων 
δαπάνην αὐτῷ παρασχοῦσα. Διαπρέψας οὖν ἐν τῇ τοιαύτῃ ἐκκλησίᾳ καὶ πολλὰ θαύματα ποιήσας, ἐν 

5 εἰρήνῃ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 2.3. 4, — Οὐ: 5, -- Πορφυρίου. --- 9. 8. 4, — (6: ὅ, -- Tlopgu- 
pfo, — ἀκ : 5. — IToppuptou. — 2.3. & — R:6.1.2.3 (Εὐστολίας). — Ra: 1.6.5.9. 9, 4 7. — 
Rb: deest, — Re: Νέστορος ἐπισκόπου καὶ Τριβιμίου διακόνου. Ofnvec ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου βασι- 
λέως καὶ TTovrAMou ἡγεμόνος. Ὁ δὲ μακάριος Νέστωρ ἦν ἐκ Πέργης τῆς Παμφυλίας“ καὶ συλληφθεὶς 
ὡμολόγησε τὴν πίστιν παρρησίᾳ ἐπὶ ἄρχοντος Εἰρηνάρχου. Τοῦ οὖν ἄρχοντος τῷ ἡγεμόνι ἐμφανίσαν- 
τος τὴν ἀναφορὰν τοῦ βουλευτηρίου καὶ ἀναδείξαντος τὰ περὶ πίστεως αὐτοῦ, ἀναγκασθεὶς θῦσαι ἔφη" 
« Εἰ καὶ τὸ σῶμά μου πολυπλόκοις βασάνοις καὶ πυρὶ ἀναλώσῃς, οὐ μὴ ἀρνήσομαι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ 
» μου.» Διὸ κρεμασθεὶς σπαθίζεται: καὶ ἐρωτηθείς, τί ἄρα αἱρεῖται, συνεῖναι τῷ Χριστῷ ἢ xoig ἕλλησιν, 
μετὰ χαρᾶς ἔφη" « Μετὰ τοῦ Χριστοῦ pou καὶ ἤμην καί εἰμι καὶ ἔσομαι. » Σταυρῷ οὖν καθηλωθεὶς 
ἐνουθέτει τοὺς παρεστῶτας χριστιανοὺς λέγων - « Τεκνία μου, παρακαλῶ ὑμᾶς, ἀνεξάρνητος ἔσται ἡ 
ὁμολογία ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν Χριστόν" μὴ ἀρνησώμεθα τὸν br ἡμᾶς παθόντα. » Καὶ εὐξάμενος καὶ τὸ 
ἀμὴν ἀναπέμψας ἀπέδωκε τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν (Mart. 14).-- 5.8.1.2. 4, 7. — Me: 1. --- Νέστορος 
καὶ ὁ Τριβιμίου. --- 6.5. 9. 3: ἡ ἁγία παρθένος ᾿Αθαλλία E, v, — 4 --- Mv : 6. 1. — Νέστορος καὶ 
Τριβιμίου, --- 5,2, 8. 4, — Mr:6. 

1 ἄφες αὐτό" τοῦτο τὸ συναξάριον τοῦ ἁγίου ἸΤορφυρίου λέ i d ᾿ Ξ᾽ etat φευρουαρίω εἰς τὰς κς' ἐπ marg. C. — ? 'Ovovpl C. — δ l'oZéuv 6, — * τοῦ Mv. un ; ? e 
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ΜΗΝῚ ΤΩ AYTQ Γ΄. 

4. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐτροπίου, ταύτῃ πολλοὶ πιστεύσαντες τῷ Χριστῷ τὴν διὰ 

Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου. Οὗτοι ὑπῆρχον ξίφους δέχονται τελευτήν, Μεταβαλλομένου οὖν 

κατὰ τοὺς χρόνους i Μαξιμιανοῦ, συστρατιῶται 5 τοῦ ἡγεμόνος | καὶ κολακείαις πειρῶντος 5 τὸν 

καὶ συγγενεῖς τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδώρου, ἐκ ἅγιον Κλεόνικον μεταθέσθαι ἀπὸ τῆς Χριστοῦ 5 

τῆς Καπποδοκῶν ὄντες χώρας. Παρίστανται οὖν πίστεως καὶ δῶρα ὑπισχνουμένου, τὰ δὲ καὶ 

Ἀσκληπιοδότῳ τῷ. ἡγεμόνι, καὶ τύπτονται ἀφει- διδόντος, οὐδέν τι μᾶλλον ὁ ἅγιος μαλακισθείς, 

δῶς. Ὁ δὲ ἅγιος Εὐτρόπιος καὶ κατὰ τοῦ στόματος ἀλλὰ παροξυνθείς, κατεγέλασε μὲν τῆς ἀνοίας τοῦ 

λαμβάνει πληγάς, ὅτιϑ εἰς τὸν ἡγεμόνα ἐξύβρισεν' ἡγεμόνος, κατεχλεύασε δὲ τὴν τῶν εἰδώλων ἀσθέ- 

ἔνθα οἱ μὲν τύπτοντες ἐξελύθησαν διὰ τὸ σύντονον νεῖαν. “Ὅθεν θυσίας αὐτοῖς ὁ ἐπιτελουμένης, διὰ 10 

τῆς βασάνου, Οἱ δὲ ἅγιοι μάρτυρες, ἐπιφανέντος προσευχῆς τὸ ξόανον κατέβαλον * τῆς Ἀρτέμιδος. 

αὐτοῖς τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ ἐνδόξου μάρτυρος Θεο- Ἐκκαεῖσαν οὖν πίσσαν καὶ ἄσφαλτον ὃ ἐν τρισὶ 

δώρου, εγόνασιν ὑγιεῖς ἐπὶ * οὖν τῇ παραδοξοποιίΐα λέβησι κατέχεον ἐπ᾽ αὐτούς" καὶ αὐτοὶ μὲν σῶοι 

1. — τ καιροὺς D. — ? βασιλέως στρατιῶται D. — 9 6 S. — ὁ ἐπεὶ S, D. — ὃπειρομένου corr. ; prius πειρόντος D. — 

5 αὐτῆς S. — * κατέβαλλον S, κατέβαλε corr. D. — 8 ἀσφάλτου D. 4.15 

SYNAXARIA SELECTA. RH : 1. 8. 4, 5, — P: 1, — D:1.— Da:1. — Db:1. — K : deest. —. 

N 1. — ᾿Αρχελάου, Κυρίλλου xoi Φωτίου (Mart. 4!). — Bh: 1. — Παύλου καὶ Ἰουλιανῆς (Mart. 4^). — 

Be: 1. — α: 1. — Cd: 1 (Εὐτροπίου, Κλεονίκου᾽ καὶ A8nvactac). — Ce: 1. — 0g : 1. —R: 1. — Ra: f. — 

Rb : deest. — Re: 1. — Moe: 1. — Θεοδωρήτου 1 πρεσβυτέρου ᾿Αντιοχείας. Ἰουλιανός, ὁ θεῖος τοῦ 

δυσσεβοῦς καὶ ἀθέου Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου, πρώην μὲν χριστιανὸς ὧν καὶ πιστὸς τοῦ Θεοῦ θερά- 

πῶν καὶ ἀναγνώστης τῆς ἐν ᾿Αντιοχείᾳ μεγάλης ἐκκλησίας, πεισθεὶς τῷ δυσσεβεῖ βασιλεῖ Ἰουλιανῷ καὶ 

ἀνεψιῷ αὐτοῦ, οὐ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν μόνον ἠρνήσατο προσκυνῶν τοῖς εἰδώλοις, ἀλλὰ καὶ πάντα 

τὸν πλοῦτον τῆς μετάλης ἐκκλησίας ἐκφορήσας, ὅσον ὁ μέγας βασιλεὺς Κωνσταντῖνος διὰ ἀναθημάτων 

ἱερῶν τῇ ἐκκλησίᾳ προσαφώρισε, προδέδωκεν ὁ δυσσεβὴς τῷ τυράννῳ, ὑπ’ αὐτοῦ αὐτὸς διώκτης καὶ 

τύραννος ἐκεῖσε προχειρισθείς. Τότε ὁ ἀλιτήριος ἐκεῖνος τὸν τῆς ἐκκλησίας κλῆρον διασκορπίσας, 

ἔμεινεν ó ἅγιος Θεοδώρητος οὗτος μόνος μεθ᾽ ἑτέρων χριστιανῶν παρρησιαζόμενος ἐν τῇ εἰς Χριστὸν 

τὸν Θεὸν ἡμῶν πίστει καὶ ὁμολογίᾳ" ὃν καὶ κρατήσας καθεῖρξεν ἀσφαλῶς. Καὶ παραστησάμενος πρῶτον 

μὲν τοὺς πόδας προσέταξε τύπτεσθαι, εἶτα τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ * καὶ ἀποδύσας 5 αὐτὸν ἐκρέμασεν ἐπὶ 

ξύλον καὶ προσέταξεν εὐτόνως ξέεσθαι. Ξεομένου δὲ αὐτοῦ τοῦ μακαρίου ἐπὶ ὥραις τρισί, τὸ μὲν αἷμα 

κρουνηδὸν ἐχεῖτο, τὸ δὲ πρόσωπον αὐτοῦ διαυγέστερον ἦν, Ὡς δὲ καί" « Θῦσον, ἄθλιε, τοῖς θεοῖς» 

ἤκουε τοῦ δυσσεβοῦς λέγοντος καί" « Εἰ χρεωστεῖς τῷ βασιλικῷ ταμιείῳ ἢ ἑτέρῳ τινί, ὁ βασιλεὺς ἀπαλ- 

» λάξει σε πάντως τοῦ χρέους καὶ μὴ οὕτω κακῶς τὴν ψυχήν σου ἀπορρήξῃς, » φησὶν ὁ ἅγιος" « Σὺ 

» εἶ, ταλαίπωρε, ἄθλιος καὶ ὁ βασιλεύς σου, ὅτι ἐάσαντες τὸν Χριστὸν" προσεκολλήθητε τῷ ἀντιχρίστιῳ 

» καὶ χρεωστεῖτε ὑπέκκαυμα γενέσθαι τοῦ αἰώὠνίου πυρός. Ἐγὼ δὲ οὐ χρεωστῶ τινι εἰ μὴ τῷ κυρίῳ 

» μου Ἰησοῦ Χριστῷ τὴν ἀληθινὴν πίστιν μέχρις ἐσχάτης ἀναπνοῆς.» Τούτων ἀκούσας ὁ ἐναγὴς καὶ 

θεομισὴς τύραννος λαμπάδας πυρὸς δύο προσέταξε τεθῆναι ταῖς τοῦ ἁγίου πλευραῖς. Καὶ αἱ μὲν 

λαμπάδες ἤδη εἶχον τὰς τούτου πλευράς ὁ δὲ τὸ ὄμμα εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνατείνας, προσηύχετο ὕποψι- 

θυρίζων, καὶ εὐθέως οἱ τὰς λαμπάδας. κατέχοντες ἔπεσον χαμαὶ ὡσεὶ νεκροί, Ταρασσομένου δὲ τοῦ 

Ἰουλιανοῦ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ μετὰ σπουδῆς ἀναστησάντων αὐτοὺς καί « Τρισκατάρατοι, λεγόντων, 

» ἀφέντες κατακαίειν τὸν δυσσεβῆ καὶ πανάθλιον νυσταγμῷ καὶ ἀμελείᾳ κατεσχέθητε », οἱ στρατιῶται" 

« Σὺ εἶ δυσσεβὴς καὶ τρισκατάρατος καὶ πεπηρωμένος τὰς ὄψεις, ὅτι οὐχ ὁρᾷς τοὺς φυλάττοντας τὸν 

» δοῦλον τοῦ Θεοῦ τέσσαρας ἀγγέλους καὶ κωλύοντας ἡμᾶς προσεγγίσαι αὐτῷ, Μὴ οὖν μωρολογῆς ' 

» μέγας γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν.» Ὁ τοῦν τύραννος αἰσχυνθεὶς ποντωθῆναι αὐτοὺς ἐν τῷ 

πελάγει τῆς θαλάσσης ἐκέλευσεν. Ἀπαγομένων δὲ αὐτῶν, ὁ μακάριος πρὸς αὐτούς" « Tfopeóec8e, τεκνία 

» μου, τὴν μακαρίαν ὁδόν, ἔφησεν, ἐν εἰρήνῃ ἐλεύσομαι γὰρ κἀγὼ ἀκολούθως ὑμῖν καὶ συγχαρήσομαι 

» μεθ᾽ ὑμῶν χαρὰν τὴν αἰώνιον ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.» Καὶ οὗτοι μὲν τοιόνδε τὸ τῆς μαρτυρίας 

τέλος ἐδέξαντο. Ὁ δὲ ἅγιος Θεοδώρητος, ὡς ἦν διόλου ἐπικείμενος αὐτῷ ὁ Ἰουλιανὸς καὶ ἀναγκάζων 

θῦσαι τοῖς εἰδώλοις" « Σὺ μέν, δυσσεβέστατε καὶ ἀθλιύτατε, φησί, πάντων τῶν κατὰ σὲ τὰ ἴδια ἔγκατα 

» καταμασησάμενος, μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας τὸν μιαράν σου ψυχὴν βιαίως ἀπορρήξεις, τῷ αἰωνίῳ πυρὶ 

» ταύτην παραπέμπων, Ὃ δὲ δυσσεβέστερός σου τύραννος ἐν τῇ Περσικῇ γῇ καὶ αὐτὸς οὐρανίᾳ λόγχῃ 

» πληγεὶς εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς ἀκοντισθήσεται καὶ οὐχ ὑποστρέψει. Καὶ ταῦτα μέν, ἀθλιώτατε, 

» τὰ ἐπίχειρα τῶν ἔργων ὑμῶν" ἐγὼ δὲ θύσω τῷ Θεῷ μου θυσίαν αἰνέσεως.» Οὕτως εἶπε καὶ παραυ- 

τίκα τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀποτμηθῆναι προσέταξεν. Ἐν ὅσῳ δὲ πρὸς τὸν προκείμενον ἐπορεύετο τόπον, 

προσηύχετο ἐν φαιδρότητι ψυχῆς καὶ ἀποτμηθεὶς τὴν κάραν ἀνῆλθεν εἰς τὸν Θεόν. Τούτου τὸ ἅγιον 

λείψανον πιστοί τινες ἀξίως “κηδεύσαντες ἐσημειώσαντο τὰ ὑπὸ τοῦ μακαρίου ἐκφωνηθέντα᾽ καὶ δι᾽ 

ὀλίγων ἡμερῶν, καθὼς ὁ ἅγιος προεῖπεν, oi δύο Ἰουλιανοὶ κακῶς τοῦ ζῆν ἀπηλλάγησαν τῷ αἰωνίῳ 

1 Θεοδιωρίτου Mc. — ? ἀποδήσας Me. — 3 τῷ Χριστῷ Mc. 
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διεφυλάχθησανϑ. Εἶτα σταυροῦνται 1 ὁ Εὐτρόπιος 

καὶ ὁ Κλεόνικος" ὁ δὲ ἅγιος Βασιλίσκος ἐν τῇ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἡσυχίου. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, πρῶτος 

τοῦ παλατίου ? τυγχάνων. ἸΤροστάξαντος δὲ τοῦ 

Μαξιμιανοῦ 3 τοὺς ἐν στρατείᾳ χριστιανοὺς λύσαν- 

τὰς τὰς ζώνας ἰδιωτεύειν, καὶ πολλῶν τὸν ἀκλεῆ ? 

μᾶλλον ἑλομένων βίον ἢ τὴν ἐν ἀπωλείᾳ τιμήν, 

μεθ᾽ ὧν ἦν καὶ ὁ ἅγιος Ἡσύχιος, καὶ τούτου μὴ 

λαθόντος * τὸν βασιλέα, ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀποδυ- 

θῆναι μὲν τὰ ἱμάτια ἃ περιβέβλητο ὅ ὄντα πολυτελῆ, 

ἐνδυθῆναι δὲ κολόβιον ἐξ ἐρίου καὶ μετὰ τῶν γυναι- 

κῶν συνδιάγειν δ. Καὶ τούτου τενομένου, προσκα- 

λεσάμενος αὐτὸν ὁ βασιλεύς, εἰ οὐκ αἰσχύνεται 

ἐπυνθάνετο, ἐκ τῆς τῶν μαγίστρων τιμῆς εἰς τὴν 

ἄτιμον ταύτην κατενεχθεὶς ἀγωγήν 1: μὴ δὲ γὰρ 

δύνασθαι τοὺς χριστιανοὺς ἐπὶ ταῖς πρότερον 

μετίσταις οὕτω τιμαῖς 8 καὶ ἀρχαῖς καταστῆσαι 

αὐτόν. Τοῦ δὲ τὴν παροῦσαν τιμὴν πρόσκαιρον 

εἶναι εἰπόντος ?, τὴν δὲ τοῦ Χριστοῦ αἰώνιον καὶ 

ἀπέραντον, λίθον μυλικὸν δεθῆναι τῷ τραχήλῳ 

αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς 15 προσέταξε, καὶ μέσον τοῦ 

ποταμοῦ τοῦ οὕτω λεγομένου Ὀρόντου 11 ῥιφῆναι, 

ἐν di τὸ μακάριον ἐδέξατο τέλος 13, 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 

Χριστοῦ μαρτύρων ἸΤαύλου καὶ Ἰουλτανῆς τῆς 

ἀδελφῆς αὐτοῦ. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ 1 

τοῦ βασιλέως ἐν ἸΤτολεμαΐδι" ἐτύγχανον δὲ ἀδελφοὶ 

κατὰ σάρκα, γονέων εὐσεβῶν γέννημα. Καὶ ὁ μὲν 

ἸΤαῦλος τὰς ἱερὰς βίβλους ὑπαναγινώσκων " τῷ 

λαῷ, διαβάλλεται ὡς χριστιανὸς καὶ τῷ βασιλεῖ 

παρίσταται. Διελέγξας δὲ τῶν εἰδώλων τὴν ματαιό- 

Tra, ἀναρτηθεὶς ξέεται. Ἢ δὲ Ἰουλιανὴ τὸν ἀδελ- 

φὸν ἰδοῦσα ξεόμενον, κατεβόα τοῦ τυράννου. 

φρουρᾷ τεθεὶς μετὰ xpóvov 1! ἐν αὐτῇ τελειοῦται 

μαΐου κβ' 13. 

ΑΥ̓ΤΩ Δ΄. 

Συλληφθεῖσα οὖν καὶ αὐτὴ δεσμεῖται, καὶ εἱρκτῇ 

ἀμφότεροι ᾿ βάλλονται ὃ καὶ ἐπὶ κλίνης σιδηρᾶς 

πεπυρακτιυμένης ἁπλοῦνται, καὶ τοὺς νώτους 

ἄνωθεν τύπτονται. Ἔνθα Κοδράτος καὶ Ἀκάκιος 

oi δήμιοι τῶν ἁγίων φεισάμενοι, τὰς κεφαλὰς ἀφαι- 

ροῦνται ὁ, Διαληφθέντες δὲ δεσμοῖς σιδηροῖς ἐν 

εἱρκτῇ βάλλονται | καὶ ἀγγέλου ἐπιφανείᾳ λυθέντες 

καὶ τροφῆς κορεσθέντες, αὖθις παρίστανται τῷ 

βασιλεῖ, Ἐκκαλουμένου δὲ ὅ évóc τῶν δημίων τὴν 

ἁγίαν Ἰουλιανὴν κατοικτείραντος καὶ τῷ Χριστῷ 

πιστεύσαντος, μανεὶς “ὁ τύραννος τὴν κεφολὴν 

ἀποτέμνει. “Ὅθεν ἰοβόλοις 9 ἑρπετοῖς οἱ ἅγιοι συνα- 

ποκλεισθῆναι * καταδικάζονται, ἐξ ὧν διαμείναντες 

ἀβλαβεῖς ὁ μὲν ἅτιος ἸΤαῦλος τὰς σιαγόνας μολυ- 

βίσι 5 τύπτεται σιδηρῷ. πάλῳ προσδεθεὶς καὶ 

ἑκατέρωθεν ῥάβδοις πεπυρωμένοις αἰκίζεται. Ἡ 66 

ἁγία Ἰουλιανὴ εἰς παρνεῖον ἀπάγεται ὑπὸ. ἀσώτων ^ 

διαφθαρῆναι" oüc παραγενομένους ἄγγελος ἀπε- 

τύφλου, ᾿Ἄφθορος δὲ διαμείνασα, αὖθις μετὰ τοῦ 

ἀδελφοῦ βόθρῳ πυρὸς ἐμβάλλεται: κελεύσαντος 

δὲ ὃ τοῦ τυράννου ἐν αὐτῷ τῷ βόθρῳ τοῦ πυρὸς 

τούτους λιθοβοληθῆναι, ὥφθη 16 ἄνωθεν, νεφέλη 

πεπληρωμένη φλογός" ἥτις πλησίον αὐτοῦ πυρὸς 

κατέχεεν ὄμβρους. Ὃ δὲ φοβηθεὶς ἀνήνεγκε τοῦ 

βόθρου τοὺς ἁγίους καὶ λαμπάσι τὰς ὄψεις αὐτῶν 

καὶ ὅλον τὸ σῶμα καταφλέξας τὰς κεφαλὰς ἀποτμη- 

θῆναι προσέταξε" καὶ οὕτως ol καλλίνικοι τὸν ὑπὲρ 

τῆς Χριστοῦ μαρτυρίας στέφανον ἀνεδήσαντο !!. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Ἡραΐδος. 

4. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων ᾿Αρχελάου, 

Κυρίλλου καὶ Φωτίου. 

— ? οἱ δὲ ἐπιχέοντες κατὰ τῶν νῴτων αὐτῶν τὴν πίσσαν καὶ τὴν ἄσφαλτον ὑπηρέται κατεφλέχθησαν add. D. — 19 om. 
D. — αὶ τινα add. D. — 12 μαίου κβ΄ om. D. . 

1. — δ Ἡσύχιος οὗτος ἐπὶ M. τοῦ παρανόμου: B. τοῦ π. πρῶτος Mc. — ? τοῦ M. προστάξαντος Mc. — 3 πολλῶ τῶν 
à. S, vt. 7. εὐκλεῆ Me. — * λανθάνοντος Mo. — 9 περιεβέβλητο Mc. — 9 διαγεῖν Mc. --- 7 βασιλεὺς ἐπυνθάνετο ei τὴν ἄτιμον 
T. κ᾿ dy. ἐκ τῆς τῶν pay. τιμῆς Me, — ? τιμαῖς οὕτως Me, — ὃ εἰπόντος εἶναι Mc. — 19 6 8. αὐτοῦ Me, — τὶ "Oppóvtou 
S, Me. — 13 τέλος ἐδέξατο Mc. 

5. — τ᾿ Αβριλιανοῦ Me. — ? ὑπ, βίβλους Me. — ? κατακλείονται Me, — * xot αὐτοὶ τῷ Χριστῶ πιστεύσαντες add, Me. — 
5 τούτους πρὸς ἄρνησιν οὐδὲν πλέον ἠνύετο᾽ διὸ καὶ ᾿μὴ πεισθέντες τύπτονται σφοδρῶς. Στρατονίκου bé τινος add. 
Me. — δθηρίοις καὶ add. Mc. — * ἐναποκλεισθῆναι Mc. — 8 μολυβδίσι Mc..— ? om. Me. — 10 δὲ add. Me. --- 1! ἀγεδύ- 
σαντο S. 

ταμιευθέντες πυρί (Mart. 27), — Ζήνων καὶ Ζωΐλος ἐν εἰρήνῃ: τ. --- Ἡ ὁσία Πιαμοῦν ἣ παρθένος ἐν 
εἰρήνῃ τ. — Mv : 1. — Θεοδωρήτου. --- Ζήνων καὶ Ζιυωΐλος. --- ΤΤιαμοῦν. -- Mr 1. 
SYNAXARIA SELECTA. H :8.4.5. — P:3. 4.5. — D:9.3.&5.— Da:2. — Db:2,— καὶ 

deest. — N : 2, — Μάρκου μοναχοῦ (Mart. δ}. — Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ (Mart, 55. — 5, — 
Εὐλαμπίου τοῦ ἐν ΤΙολαιστίνῃ (cf. Mart. 5?). — Γρηγορίου (Mart. 59). — 1 (Ἡσυχίου τοῦ μεγάλου 
ἀσκητοῦ). --- Bb : ὅ. —. Μάρκου. Βο:ὅ. Μάρκου. — 2. Στρατονίκου τοῦ ἐν ΤΤτολεμαῖδι. — 
α: 8, 4 2 (in marg. eum hac nota : ζήτει ὄπισθεν φύλλα Y) —5.— Qd: 3.4.5. — Ce:3. 4 5, — 
Τῶν ἁγίων μαρτύρων καὶ ἱεραρχῶν τῶν ἐν Χερσῶνι (Mart. 7). — Cg:3.4 5; — R:2.— Ra: d. — 
Μάρκον, --- Εὐλογίου (Mart. 5). — Γρηγορίου (Mart. 55). — Καὶ μνήμη Ἡσυχίου ἀσκητοῦ. — ΒΒ: 
deest. — Βὸ : 2. 5. 4. — Mo:2. — Κοδράτος καὶ ᾿ΑΚάκιος καὶ Στρατόνικος οἷ ἀπὸ δημίων πιστεύ- 
σαντες E, v. — 1. — Σαρβίλου ἱερέως γετονότος τῶν εἰδώλων: Τραϊανοῦ βασιλεύοντος ἐν Ῥώμῃ, 
πᾶσα ἣ γῆ ἐπεπλήρωτο τῆς τῶν ματαίων εἰδώλων προσκυνήσεως. Τότε τοίνυν ἐν Ἐδέσῃ τῇ πόλει, ἐν 
ἧ ἀχειροποίητος εἰκὼν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς μέγα θησαύρισμα ἐναπέκειτο, εἶχον οἱ 
ἐκεῖσε πεπλανημένοι πολῖται Σάρβιλόν τινα τηραιὸν ἐπίσημον, dipotov πάνυ καὶ εὐειδῆ, ἱερέα ὄντα τῶν 
εἰδώλων ὅστις ἐνεδιδύσκετο ἱματισμοῦ πολυτέλειαν ἐξηλλαγμένην φέρων καὶ κίνδαριν χρυσῆν ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ. Οὗτος δὲ ἦν ἐκεῖσε ὡς ἄλλος βασιλίσκος, οὐχ ὡς ἀρχοντικὴν ἐξουσίαν ἐπέχων ἀλλ᾽ ὡς 

Manz. 3. 

Manr. 4. 

f. i737. 

Manr. 3. 

Manr. 4. 
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δ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Γερασίμου τοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ *. Τὸ μέγα 

κλέος τῶν ἀσκητῶν ὁ Γεράσιμος ἔννοιαν θείαν ἐκ 

βρέφους ἀνειληφὼς τῷ φόβῳ τε τοῦ Κυρίου 3 

στοιχειωθεὶς καὶ τὸ τῶν μοναχῶν ἱερὸν 8 σχῆμα 

περιβαλόμενος τὴν ἐνδοτέραν ἔρημον τῆς Θηβαΐ- 

ὃος κατέλαβε * καὶ τῆς ἄνω πόλεως. πολίτης γενό- 

μενος, ἔνθα πάντων ἐστὶν εὐφραινομένων ἣ ὅ 

κατοικία, οὐχ ὡς ὕλην δέδωκε, καθώσπερ ὁ 

ἐγκωμίων ἀπαιτεῖ νόμος, πατρίδα τὴν κάτω καὶ 

πατουμένην τοῖς ἐπαινεῖν αὐτὸν βουλομένοις" μὴ 

ἀνασχόμενος τάχα προτιμᾶν τῶν ἑστώτων τὰ 

διαρρέοντα᾽ οὐ γὰρ ἠβούλετο κτᾶσθαι τὸν παρὰ 

ἀνθρώπων 5 ἔπαινον ἀλλὰ τὸν παρὰ Θεοῦ μόνον. 

“Ὅμως ó σοφὸς τὰ θεῖα Σωφρόνιος, ποιμὴν τῶν 

Ἱεροσολύμων γενόμενος καὶ τῷ φιλοπόνῳ Tfjg 

μελίσσης ἑαυτὸν ἀεὶ παρενείρειν ἐθέλων, τὴν πολι- 

τείαν τούτου μετρίαν ὑπέγραψε κατὰ τὸν καιρὸν 

ὅτε Κωνσταντῖνος, ὁ τοῦ μεγίστου 8 βασιλέως 

Ἡρακλείου ἔγγονος, di ἐπώνυμον ὁ ἸΤωγωνάτος, 

τὰ σκῆπτρα τῆς Ῥωμαίων βασιλείας διεῖπεν" 

᾿ὅς φησιν, τὸν προρρηθέντα ἰσάγγελον ἄνδρα 

γενέσθαι μὲν κατὰ τὴν ἔρημον, τοσοῦτον δὲ θέσθαι 

τὸν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς 10 καὶ τὴν πρὸς Θεὸν οἰκείω- 

civ κτήσασθαι καὶ τὸ καί τ᾽ εἰκόνα τε καὶ καθ᾽ 

ὁμοίωσιν ávakaQüpaí re καὶ φυλάξαι, ὡς καὶ τῶν 

ἀγρίων θηρίων 1: κατάρχειν. Λέων γὰρ αὐτῷ δια- 

κονούμενος ὥφθη, ἄλλως τε τὰς ἐνδεχομένας 

διακονίας διατελῶν, καὶ δὴ καὶ τὸν ὑδροφόρον 

ὄνον ἐπὶ νομὰς ἐξάγων τε καὶ εἰσάγων 13, Οὗπερ 

ποτὲ παρ᾽ ὁδιτῶν ἐμπόρων ὑποσυρέντος καὶ ταῖς 

καμήλοις προσδεθέντος 18, ὕπνῳ κατεχομένου τοῦ 

λέοντος 12, ἠγανακτεῖτο πρὸς ἑσπέραν ὁ τῷ γέροντι 

καθυπηρετούμενος μονάζων, τὸν λέοντα μόνον 

ἰδὼν τῇ κέλλῃ παραβαλόντα, καὶ 15. τῷ γέροντι 

προσελθὼν ἔλεγεν, ὡς βορὰν ὁ λέων τὸν ὄνον 

πεποίηκεν" κἀκ τούτου ὑπ’ ὄνειδος καὶ εὐθύνην ὁ 

λέων ἦν καὶ τὸ ὑδροφορεῖν κατεδικάζετο. 'O δὲ 

δ. — ! (τοῦ - "lopbdvn) om. Mc (ad d., 20 Martii). — 
8 ávOpirtoti; Me. — " μετρίως διέγραψε Me, καὶ add. S. — 

ἀσμένως τε 15 τοῦτο ἐδέξατο καὶ εὐθὺς ὑδρίας m. 

φέρων ἐπὶ τῶν. ὥμων fj ποδῶν εἶχε πρὸς τὸν 

ποταμὸν ἔθεεν, ὑδροφορεῖν ἐπὶ χρόνοις τοσούτοις 

καταδικασθείς, ἐφ᾽ ὅσοις 79. ὁ ῥηθεὶς ὄνος παρὰ 

τῶν ἐμπόρων κατείχετο, ᾿Αλλ᾽ εἶχε μὲν αὖθις fj 5 

αὐτὴ ὁδὸς τοὺς προλεχθέντας ἐμπόρους ἀνθυ- 

ποστρέφοντας, τὸν λέοντα δὲ ὁ ποταμὸς ὑδροφο- 

ρήσοντα. Ὃς ἰδὼν καὶ γνωρίσας, ὁρμήματι αἰῴνι- 

δίῳ καταπλήξας τοὺς ἀνθρώπους καὶ πρὸς φυγὴν 

τρέψας, τοῦ κημοῦ δροξάμενος εἷλκε τὸν ὄνον, ὁ 10 

δὲ ὄνος ἑπομένας τὰς καμήλους, εἰς τὸ κελλίον 19, 

τῷ οὐραίῳ πλήττων τὴν θύραν καὶ τὴν θήραν 

δῆθεν προσάγων τῷ γέροντι. Ὡς δὲ τὸ γεγονὸς 

εἶδεν ὁ Tépuv, ἠρέμα μειδιάσας") ἔφη πρὸς τὸν 

ἀδελφόν: « Μάτην ἄρα 3 ὁ λέων ὠνειδίζετο 15 

» παρ᾽ ἡμῶν 38. οὐκοῦν ἀπολυθεὶς τῆς δουλείας 

» ἐχέτω 58 τῆς προτέρας λόχμης ?5 ». Τότε κλίνας 

τὴν κεφαλὴν ὁ λέων καὶ οἱονεὶ συνταξάμενος τῷ 

γέροντι 35, ὑπέδυ τὸ ὄρος, ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος 

κατερχόμενος καὶ προσκυνῶν τὸν Γεράσιμον. 90 

Τελευτήσαντος δὲ τοῦ γέροντος 37, ὁ λέων xareh- 

θὼν ἐζήτει προσκυνῆσαι συνήθως τὸν τέρογτα 38 

καὶ μὴ εὑῤὼν ἐῴκει ἀσχάλλοντι καὶ πολλὴν τὴν 

ἀδημονίαν ἐπιδεικνύμενος 39, Ὡς δὲ μάθοι παρὰ 

τοῦ μοναχοῦ τὴν τοῦ γέροντος τελευτήν, λεπτῷ 55 

βρυχήματι τῆς τελευτῆς κατεθρήνει, καὶ τὸν τάφον 

ἐπιζητῶν κατεφαίνετο, (Ὡς δὲ καὶ 9? πρὸς τὸν τάφον 

ἀπήχθη, ἔνθα τὸ τίμιον τοῦ γέροντος κατέκειτο 

λείψανον, εὐθὺς πεσὼν καὶ μέγα βρυχησάμενος 

ἀφῆκε τὴν πνοήν, Ὀύτω δοξάζει ὁ ὃ Θεὸς τοὺς 30 

“αὐτῷ 8: δοξάζοντας" οὕτω παρασκευάζει καὶ 

θῆρας 82 αὐτοῖς ὑπείκέιν, ὡς τὸ xor εἰκόνα καὶ 

καθ᾽ ὁμοίωσιν διατηροῦντας | καθαρόν τε kal 

ἄσπιλον. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος ss 

Σατύρου καὶ Περπετούας καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς. 

7. Καὶ τοῦ ὁσίου Ἰακώβου τοῦ μεγάλου 

ἀσκητοῦ. 

3 φόβω τοῦ Θεοῦ Mc.— 5 om. Mó.— * καταλαβὼν Me. -— ^ οἴ S. — 
8 μεγάλου Mc, — 9 Ec. 'H. Me. — 19 ἐπιδείξασθαι add. Me. — 49 

T θῃρῶν Me, — ?? εἰσάγων τε καὶ ἐξ, Me, — 18 (καὶ - προσδεθέντος) om. Mc.—- 1* θηρὸς Me. — 15 ὃ δὲ Me.— 15 om, Me. 
Y δύο add. Mc. — 18 θέων ὑδροφόρει ἐν τοσούτοις χρόνοις ὅσους Mc. — 15 καμήλους ἑτέραν τῇ ἑτέρα προσδεδεμένους 
ἑαυτῶ ἐπεσύρετο᾽ ἀγαγὼν οὖν τὸν ὄνον καὶ τὰς καμήλους εἰς τὸ κελλίον παρέστησε τοῦ ὁσίου Mc. — 90 ἄγραν Mc, — 
?! μειδιῶν Mc. — ?? μαθητὴν ἄρα μ. Me, — 33 παρ᾽ ἡμῶν ὦ, ἀδελφέ Mc. — 9* éxécQu. Me. — Ὁ λόγμης S.— 36 τῷ y. o. Me, — 
51 ἁγίου Μ΄, — 38 τῷ γέροντι Me. — 39 ἀσχάλλειν καὶ ἀδημονεῖν Mc, — 3? om. Me. — ?! αὐτὸν Me. — ?* θῆρας παρ, Me. — 45 

ὑπερέχων πάντων ἱερέων, οὐ τῆς πόλεως μόνης, ἀλλὰ kai πάσης τῆς περιχῴρου, ἔν τε πλούτῳ καὶ δόξῃ 

καὶ ὡραιότητι. Διὰ τοῦτο καὶ ἐτίμων αὐτὸν ὡς ἄλλον θεόν, ὅτι καὶ οὗτος ἦν ὁ προστάσσων προσκυνεῖν 

καὶ θύειν τοῖς εἰδώλοις καὶ ἤκουον αὐτοῦ πάντες ὡς ἄλλου θεοῦ. Οὗτος πολλάκις κατηχηθεὶς ὑπὸ 

Βαρσιμαίου ἐπισκόπου τῆς αὐτῆς πόλεως Ἐδέσης, ὀψέ ποτε ἦλθεν εἰς ἑαυτὸν καὶ πιστεύσας εἰς τὸν 

Χριστόν, ἐβαπτίσθη ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου τῆς αὐτῆς πόλεως Ἐδέσης. Καὶ ἔτι κατηχηθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 

διαπωλήσας πᾶσαν τὴν περιουσίαν αὐτοῦ πολλὴν οὖσαν καὶ ἄπειρον, διένειμε τοῖς πτωχοῖς ' καὶ πένης 

διὰ τὸν Χριστὸν γενόμενος, προσήδρευε Ἷ μετὰ τοῦ ἐπισκόπου. Διαβληθέντος οὖν. τούτου πρὸς Λυσίαν 

τὸν ἡγεμόνα τῆς αὐτῆς πόλεως, ἐταράχθη ὁ ἡγεμὼν κατά τε τοῦ Σαρβίλου καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐπισκόπου, 
ὡς ἀπατήσαντος αὐτόν" παρέστησεν οὖν εἰς ἐξέτασιν. Καὶ τὸν μὲν ἐπίσκοπον σφοδρῶς τύψας, εἶτα καὶ 

κρεμάσας καὶ ξέσας, καθεῖρξε. Τὸν δὲ Σάρβιλον πολλὰ πρότερον γουθετήσας καὶ κολακεύσας, ὡς οὐκ 

ἠδυνήθη μεταπεῖσαι, ποικίλως αὐτὸν ἐτιμωρήσατο, πῆ μὲν βουνεύροις πῆ δὲ ῥάβδοις, ἀγρίαις ἀναρτή- 
σεσι, ξεσμοῖς xoi πριστῆρσι᾽ κατὰ κεφαλῆς αὐτὸν κρεμάσας ἀπὸ τῶν παιδογόνων μορίων πρίεσθαι τὸν 

ἅγιον προσέταξε, Καὶ τοῦ πριστῆρος τῷ τραχήλῳ πλησιάσαντος, ὡς «εἶδε τοῦτον ἔτι ἐμπνέοντα, 

μαχαίρᾳ τὴν κεφαλὴν τούτου ἀπέτεμεν". Καὶ οὕτω στεφανιωωυθεὶς ὁ τρισμακάριος Σάρβιλος ἀπῆλθε πρὸς 

Κύριον. --- Γρηγόριος. --- Mv : δ, 9, Γρητόριος, — Mr : ὅ, ! $0 

"y 

55 

3 ἀπέτεμον Mc; 

ΜΓ 114-- 
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! 
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MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μάρκου 

μοναχοῦ. Οὗτος. φιλόπονος ἐγένετο ἐν πᾶσιϊ 

ὁμοῦ τε Tí μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν ἐπέδωκεν 

5 ἑαυτὸν καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ἀσκήσειυς προῆλθεν 

καὶ ἀρετῆς, Τεκμήριον δὲ ἀμφοτέρων οἵ τε τρα- 

φέντες παρ᾽ αὐτοῦ λόγοι παντοίας παιδεύσεως καὶ 

ὠφελείας ὄντες ? μεστοὶ καὶ fj τῶν θαυμάτων ἐνέρ- 

eur ὧν ἕν ὃ ἀναγκαῖον ἴσως εἰπεῖν ὁ. Σχολάζοντος 

10 Τάρ ποτε τοῦ ὁσίου ἐν τῇ αὐλῇ καὶ ἑαυτῷ προσέ- 

χοντος, προσῆλθεν ὕαινα τυφλὸν τὸν ἑαυτῆς 

ΑΥΤΩ Ε΄. 

ϑαίνης δέρμα 8 μεγάλου προσαγαγούσης κριοῦ 9 

τῆς ἰατρείας ἀντιμισθίαν "9, οὐ πρότερον αὐτὸ ὁ 

ὅσιος 1! λαβεῖν κατεδέξατο 152 ἢ τὸ Θηρίον. ὑπο- 

σχέσθαι 18 μηκέτι προβάτοϊς. πενήτων ἐπιπηδᾶν. Ὁ 

δὲ περὶ τὴν ἄλογον φύσιν οὕτως ὧν συμπαθής, τίς 

ἂν ἦν '* πρὸς ἀνθριύπους, ob ἡ τῆς φύσεως κοι- 

νωνία κατοικτίζεσθαι παρὰ τῶν ὁμογενῶν ἀπαιτεῖ. 

Τοσαύτη δὲ ἦν fj τοῦ ἀνδρὸς καθαρότης, ὡς τὸν 

πρεσβύτερον τῆς μονῆς διομνύμενον 15 λέγειν, ὡς 

οὐδέποτε τῶν θείων μυστηρίων τῷ μοναχῷ ἐπέ- 

σκύμνον ἐπατομένη 5, καὶ διὰ ταπεινοῦ τοῦ σχή- δωκε Μάρκῳ 19, ἀλλ᾽ ἐν τῷ προσιέναι αὐτὸν ἀγγε- 

ματος τοῦ ἁγίου ἐδέετο κατοικτειρῆσαι καὶ τὴν — Aog αὐτῷ μετεδίδου, οὗ ἀπὸ τοῦ ἀστραγάλου τὴν 

πήρωσιν τοῦ ἐκγόνου * ἰάσασθαι. Ὃ δὲ προσπτύ- χεῖρα μόνην βλέπειν ἔλεγε 17 τὴν λαβίδα κατέχου- 

15 σας τοῖς λωβηθεῖσιν ὀφθαλμοῖς καὶ εὐξάμενος σαν, δι᾽ ἧς ὁ ὅσιος τῶν ἁγιασμάτων μετεῖχεν͵ 

κατέστησεν αὐτοὺς ὑγιεῖς. Μεθ᾿ ἡμέραν δὲ τῆς ᾿Απετάξατο δὲ καὶ τῶν κοσμικῶν ἁπάντων ἐπα- 

1. — ! ἐν πᾶσι γενόμενος Mc, — 5 Me, εἶναι S. — ὃ ἐξ ὧν Mo. — * τινα add. Mc, — 9 τύφλον hic add. Mc. — ὃ πύρωσιν 
τοῦ érróvou S. — ἴ προσπτῆσαι S, — ὃ bépoc Mc. — ? καὶ add. Me. — 10 δέξαι λεγούσης add. Mc, — 1! ἅγιος Mc. — 1? x. 
X. Me, — 1? ὑποθέσθαι S. — 14 om. Mc. — 15 διομνυόμενον Me, — 16 M, ἐπ. Me. — 11 ἔβλεπε Mc. 

Ὁ.  SYNAXARIA SELECTA. H:1.2.3.— P:1:Mápkou μοναχοῦ, Οὗτος ὁ ὅσιος νεώτερος ὧν παλαιὰν 
καὶ καινὴν πᾶσαν γραφὴν ἐκστηθίσας, ἠξιώθη πνευματικῶν χαρισμάτων ἐξέθετο δὲ λόγους περὶ νόμου 

πνευματικοῦ καὶ περὶ μετανοίας καὶ περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι καὶ περὶ τοῦ ἁγίου βαπτί- 

σματος καὶ περὶ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πρὸς Νικόλαον ἐπιστολὴν καὶ πρὸς σχολαστικὸν ἀντιβολὴν 
περὶ τελειότητος βίου καὶ κατὰ Σαββατιανῶν καὶ κατὰ Μελχισεδεκιτῶν᾽" ἀσκήσας ἐν τῷ μονήρει βίῳ ἔτη 

95 E' πελευτᾷ, ὧν ἐτῶν ρ΄, Ἐξ οὗ δὲ ἀπετάξατο, οὐκ ἔπτυσε χαμαί. Ἀκροωμένου δὲ τοῦ ΤΤαφνουτίου, οὗτος 
διηγήσατο, ὅτι ἔλεγεν ἑαυτῷ διαμαχόμενος τῷ διαβόλῳ « Τί θέλεις, κακόγηρε; ἰδοὺ καὶ οἴνου μετέλαβες 
» καὶ ἐλαίου λοιπὸν τί θέλεις ποιῆσαί Got, πολυφάγε, κοιλιόδουλε, φιλήδονε;» ἑαυτὸν οὕτως 1 ἐνυβρί- 

ζων. Εἶτα ἔλετε καὶ τῷ διαβόλῳ « Συγγεγήρακάς μοι, διάβολε, ἐν διάφόροις ἀσθενείαις. τοῦ σώματος" 
» ἐπέρριψα ἑαυτὸν εἰς τὸ θέλημά σου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου μετέλαβον᾽ μὴ καὶ ἀκμήν τί got χρεωστῶ ; 

30 » οὐδὲν εὑρήσεις ἐν ἐμοὶ ὅ τὶ θέλεις συλῆσαι.» Καὶ πάλιν ὁ ὅσιος ὀνειδίζων ἑαυτὸν διελέγετο" «Δεῦρο 
» λοιπόν, λῆρε, πολυφάγε, φαγόγηρε, ἕως πότε ἔσομαι μετὰ σοῦ;» Διηγήσατο δὲ καὶ τοῦτο ὁ αὐτὸς 
Παφνούτιας ὅτι" μιᾷ ἡμερῶν καθεζομένου αὐτοῦ, ὕαινα θηρίον λαβοῦσα αὐτῆς τὸν σκύμνον τυφλὸν 
ὄντα ἤνεγκε" τῇ κεφαλῇ 'κρούουσα τὴν θύραν τῆς αὐλῆς εἰσῆλθε καὶ ῥίπτει ἑαυτὴν πρὸς τοὺς πόδας 
αὐτοῦ καὶ προσάγει τὸν σκύμνον αὐτῆς τυφλὸν ὄντα. Τοῦτον λαβὼν ὁ ἅγιος καὶ πτύσας τοὺς 

85 ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ἐπεύξατο καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε. καὶ θηλάσασα αὐτὸν λαβοῦσα ἀπήνεγκε. Τῇ 
ἑξῆς ἡμέρᾳ κώδιον μεγάλου προβάτου ἤνεγκε τῷ ἁγίῳ" καὶ θεασάμενος τὸ κώδιον ἔλεγε τῇ ϑαίνῃ" « Οὐ 
» λαμβάνω παρὰ σοῦ. » Ἡ δὲ ὕαινα κλίνασα τὴν κεφαλὴν ἕως τοῦ ἐδάφους ἐτονυπέτει καὶ πρὸς τοῖς 
ποσὶ τοῦ ἁγίου ἐτίθη κώδιον. Αὐτὸς δὲ ἔλεγεν αὐτῇ" « Ἐὰν «μὴ 2» ἀπὸ τοῦ νῦν συνθῇ μηκέτι λυπεῖν 
» πένητας, οὐ λαμβάνω τὸ κώδιον.» Ἡ δὲ καὶ ἐπὶ τοῦτο ἔνευσεν Tf κεφαλῇ. 'ῶς δὲ καὶ fj. μακαρία 

99 Μελανία εἶπεν ὅτι: « Παρὰ τοῦ ἁγίου ἐγὼ ἔλαβον τὸ κώδιον ξένιον 8 τῆς ὑαίνης. » —2. 8: τῶν. 
ὁσίων πατέρων ἡμῶν Γρηγορίου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου «καὶ 5» ᾿Αδριανοῦ 4. --- D: 1. 3. 3. 4. --- 
Κόνωνος τοῦ ἐν Ἰσαυρίᾳ. Οὗτος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἐκ, χώρας λετομένης 
Βιδανῆς 5, ἀπεχούσης ὀκτωκαίδεκα στάδια τῆς ᾿Ισαύρων πόλεως, παῖς ὑπάρχων Νέστορος καὶ Νάδας 
μητρός, ᾿Επεὶ δὲ ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος τυναικὶ προσηρμόσθη καὶ καιρὸς fjv ἐν ᾧ συνελθεῖν αὐτοὺς ἔδει, 

45 πείθει τὴν σύνευνον τῇ παρθενίᾳ μᾶλλον ἢ τῷ γάμῳ χρήσασθαι" καὶ τοῦ λοιποῦ συνῆν αὐτῇ, οὐχ 
ὡς ὁμοζύγῳ ἀλλ᾽ ὡς ἀδελφῇ καὶ κοινωνῷ παρθενίας καὶ τῆς ἁγνείας. Εἰς τοῦτο γὰρ προήχθη ὑπὸ τοῦ 
λαχόντος αὐτὸν ποιμαίνειν ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ, ὃς αὐτῷ ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ ἐπιστὰς τὴν εἰς Χριστὸν 
ἐδίδαξε πίστιν, καὶ τὸ τῆς ἁγίας Τριάδος παρέθηκεν ὄνομα, βαπτίσας αὐτὸν καὶ τῶν θείων μεταδοὺς 
μυστηρίων. Καὶ μέντοι καὶ μέχρι τέλους οὐ διέλιπεν ᾿ἀοράτως αὐτῷ συνὼν καὶ τῶν παραδόξων θαυμά- 

50 τῶν τὴν ἐνέργειαν χορηγῶν᾽ bí οὗ ὁ ἔνδοξος μάρτυς τήν τε γυναῖκα Ἄννην --- τοῦτο γὰρ αὐτῇ 
ὄνομα — συμφρονεῖν καὶ συμπαρθενεύειν ἔπεισε. Καὶ τοὺς τεννήτορας μεταστήσας πρὸς τὴν εἰς 
Χριστὸν πίστιν «ἐβάπτισε 5». Λέγεται δὲ ὃ πατὴρ αὐτοῦ Νέστωρ ἴ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν κατα- 
σχεθῆναι καὶ μαρτυρίου καταξιωθῆναι. Ὃ δὲ ἅγιος Κόνων τοῖς εἰσωλολάτραις εἰς ἅμιλλαν καταστάς, τῆς 
ζητήσεως οὔσης, ποῖος ἄρα τῶν θεῶν κρείττων ἐστίν, ὁ ὑπὸ τοῦ Κόνωνος σεβόμενος ἢ οἷς αὐτοὶ τὰς 

S55 τ οὗτος P. — 3 supplevi, om. P. — 3 Eévry P, — 4 Ἀδριανοῦς P, — 5 Βιδάνης D. — δ om. D, supplevi ez Me, — 
ΤΝέστορ D. 

Manr. 5. 
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γέστη 8 θορύβων, τεσσαράκοντα χρόνων ὑπάρχων" 

καὶ διαγαγὼν ἐν τῇ ἀσκήσει ἔτη ἑξήκοντα πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησεν. Ἦν δὲ βραχὺς τὴν ἡλικίαν, 

ψιλὸς τὸν πώγωνα καὶ τὴν κεφαλήν, ἔνδοθεν 

ἔχων ἐπιλάμπουσαν τὴν τοῦ ἁγίου Πνεύματος 

χάριν "5. 

,2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀθλησίὶς τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Εὐλοτίου 7 τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ. 

3. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου 

ἐπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς 

χρόνους Δεκίου τοῦ βασιλέως, ἐκ Ναζαρὲτ τῆς 

Γαλιλαίας εἶτα ἦλθεν ἐν πόλει Μαγύδων 3 τῆς 

Παμφυλίας, καὶ ἦν ἐν τόπῳ λεγομένῳ Καρμενᾳ, 

κῆπον ὅ καλλιεργῶν καὶ λάχανα φυτεύων καὶ ποτί- 

— 18 ἀπανέστη Me. — 13 (ἣν δὲ - χάριν) oim. Me. 

Luv, ἐξ ὧν τὴν τροφὴν énopiZero ̂. Ἦν δὲ τὸν 

τρόπον " ἁπλοῦς, ὡς καὶ τοὺς μέλλοντας αὐτὸν 

κρατήσειν ἐπιστάντας | καὶ ὡς ἐν παιγνίῳ ὃ ἀσπα- 

ζομένους αὐτὸν ἴ ἀντασπάζεσθαι καὶ, τὴν αἰτίαν 

br ἣν ἦλθον * εἰπόντας, ὅτι ὁ frreuudiv ἸΤούπλιος 

αὐτὸν καλεῖ, ἀποκρίνασθαι ?* « ἸΤοίαν γὰρ ἐκεῖνος 

» ἐμοῦ χρείαν ἔχει καὶ μάλιστα ὑπάρχοντος ? xpi- 

» στιανοῦ; καλείτω !! τοὺς ὁμόφρονας αὐτοῦ *, » 

Δεσμευθεὶς οὖν καὶ ἀχθεὶς πρὸς τὸν ἡγεμόνα καὶ 

παρ᾽ αὐτοῦ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις «προτραπείς 3 

βαθὺ στενάξας καὶ τὸν τύραννον καθυβρίσάς καὶ 

ἐμμένειν τῇ εἰς Χριστὸν ὁμολογίᾳ βεβαιωσάμε- 

νος 1’, ἥλοις σιδηροῖς τοὺς πόδας καθηλωθεὶς καὶ 

τρέχειν ἔμπροσθεν τοῦ ἅρματος ἀναγκαζόμενος, 

λιποψυχήσας καὶ ἐπὶ γόνυ κλιθεὶς καὶ προσευχό- 

μένος παρέδωκε τὸ πνεῦμα "Ὁ, 

2. — ! Εὐλαμπίου Mc, ad diem Mart. 4, cf. Synaxaria selecta. 

4. — τ ἀπάρας bé ἐκεῖθεν Me, — ὁ Μανδῶν S, — 3 «ta add. Me. — ὁ (λάχανα - ἐπορίζετο) τοῖς λαχάνοις éndpbuv 

xai φυτικομῶν καὶ τὴν Cun mropt 

αὑτὸν xai ἐν παιδιᾷ Me. — * τοῦτον ἐκ ψυχῆς Me, — ? πάρεισιν Me, — 

19 μάλιστα τε ὄντος Me.— !! καλεῖτε Me. — 3? καὶ τοὺς τῆς πίστεις κοινωνούς add. Mc. — 15 Me, ὁπὶ.8. τ-- 

ζόμενος Mc. — ἀκέραιος καὶ add. Mc. — 6 ὡς ἐπιστάντας τοὺς συλλαβεῖν ζητοῦντας 

9 καλεῖν ἀπ. S; αὐτὸν ΤΙ, καλεῖ ἀπεκρίνατο Me. — 

1 καὶ οὐδ᾽ ἂν εἴ 

τι τένοιτο σαλευθῆναι add. Mc, — !* προσευξάμενος τῷ Θεῶ τὸ πνεῦμα παρέδωκεν Me. 

οι 
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MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κόνωνος τοῦ 

ἐν Ἰσαυρίᾳ καὶ θαυματουργοῦ. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐν 

τοῖς χρόνοις τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ κώμης τῆς 

5 λετομένης Βιδανῆς, ἀπεχούσης ὀκτιυκαίδεκα στά- 

δίους τῆς Ἰσαύρων πόλεως, Συζευχθεὶς δὲ γυναικὶ 

οὐ μόνον 8 οὐκ ἐπλησίασεν αὐτῇ 9, ἀλλὰ καὶ παρ- 

θενεύειν αὐτὴν ἔπεισε * καὶ τοῦ λοιποῦ συνῆν αὐτῇ 

ὡς ἀδελφῇ᾽ εἰς τοῦτο γὰρ προήχθη ὑπὸ τοῦ λαχόν- 

10 τὸς αὐτὸν ποιμαίνειν ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ. 

“Ὅστις οὐτῷ ἐπιστὰς τὴν εἰς Χριστὸν ἐδίδαξε 

πίστιν καὶ τὸ τῆς ἁτίας Τριάδος ὑπέθηκεν 5 ὄνομα, 

καὶ βαπτίσας καὶ τῶν θείων μυστηρίων μεταδοὺς 

αὐτῷ καὶ μέχρι τέλους συνὼν καὶ τῶν παραδόξων 

15 θαυμάτων τὴν ἐνέργειαν χορηγῶν " bU οὗ " ὁ θεῖος 

μάρτυς καὶ τοὺς γονεῖς ἐβάπτισεν᾽ ἐξ οὗ καὶ ὁ 

πατὴρ αὐτοῦ Νέστωρ τῆς ὑπὲρ Χριστοῦ ἀθλήσεως 

ἠξιώθη. Ἐπεὶ δὲ τοῖς εἰδωλολάτραις ἀνθίστατο 

λέγων᾽ « Εἷς ἐστι Θεός ", 6 Χριστός, ὃ υἱὸς τοῦ 

20 » Θεοῦ καὶ οὐκ ἄλλος », ἐκεῖνοι δὲ ἔλεγον τοὺς οὗς 

AYTQ ς΄. 

» μὲν ἀπελθεῖν ἐν τῷ τόπῳ τῷδε, ἐν ib ἵστανται 

» οἱ θεοὶ ἡμῶν 5, τοῦ θῦσαι αὐτοῖς" ἐστὶ δὲ πόρ- 

» pu6ev τὸ ἄντρον" οἷος ἐξ ἡμῶν προλάβῃ καὶ 

» ἀπελθεῖν 9, ἐκεῖνος κηρύσσει τὸν ἀληθινὸν Θεὸν 

» ἡμῶν. » Καὶ δὴ γενομένου, προέλαβεν ὁ Κόνων" 

καὶ στραφεὶς προσυπήντησε 19 τοῖς εἰσωλολάτραις, 

καίτοι ἐκείνου πεζοῦ ὄντος, τῶν δὲ ἑλλήνων 

ἐφίππων. Ἔνθα πολλῶν τὸ συμβὰν θαυμαζόντων, 

τῶν δὲ ἑλλήνων ἀναισχυντότερον ἔτι διακειμένων 

καὶ δεησάντων παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ ξοάνου μαθεῖν. τίς 

ἐστι θεὸς 1: μείζων καὶ τοῦ ἁγίου κελεύσαντος 

αὐτῷ ἐκ τῆς ἱδρύσεως κατελθεῖν καὶ μετὰ τούτου 

πεῦσιν προσαγαγόντος, κατελθεῖν τε λέγεται τὸ 

δαιμόνιον. Καὶ πρὸς τοῖς ποσὶ γενόμενον τοῦ ἁγίου 

ἐβόησεν 13: « Εἷς ἐστι Θεὸς ὁ Χριστός, ὁ ὑπὸ σοῦ 

» εὐαγγελιζόμενος 13,» Καὶ τοὺς ἀπείρους ὄχλους 

ἐπειπεῖν πιστεύσαντας *** « Εἷς Θεὸς 675 Κόνωνος, 

» ὁ Θεὸς ἐνίκησεν ὁ τοῦ Κόνωνος "δ,» Καὶ ἐπί- 

στευσαν | τῷ Χριστῷ. Αἱ δὲ τοιαῦται φωναὶ μέχρι 

θυσίας προσῆτον --- καὶ γὰρ ἔμελλον ἐν ἄντρῳ τινὶ ὃ αὐχμηρῷ καὶ ζοφώδει συνδραμεῖσθαι πλεῖστον 

ἀπέχοντι 9, τῷ δαίμονι τὴν ἑορτὴν ἐκτελέσοντες. ᾿Αποδεδειτμένον οὖν, τὸν τοιοῦτον τόπον ὅστις πρότε- 

ρον καταλάβοι, ἐκείνων μὲν ἵπποις ἐποχουμένων, τοῦ δὲ ἁγίου πεζῆ τὴν πορείαν ποιοῦντος, τὸν 

πρότερον ἀφικόμενον ἀληθῆ θρησκεύειν καὶ τὸν. παρ᾽ αὐτοῦ Θεὸν κηρυττόμενον εἶναι κρείττονα, 

τοσοῦτον ὃ ἅγιος ὑπερβαλεῖν λέγεται τῇ πορείᾳ, ὡς φθάσαι τὸν τόπον καὶ ἐν τῷ ἐπανακάμπτειν évru- 

χεῖν αὐτοῖς βραδέιυς καὶ πολυπόνως καὶ σὺν ἱδρῶτι καὶ ἄσθματι ποιουμένοις τὴν ἄφιξιν. Ἔνθα πολλῶν 

τὸ συμβὰν θαυμαζόντων; τῶν - δὲ ἀπίστων ἔτι ἰταμώτερον διακειμένων καὶ δεησάντων παρ᾽ αὐτοῦ 

μαθεῖν τοῦ ξοάνου, τίς ἐστιν Θεὸς μείζων, καὶ τοῦ ἁγίου κελεύσαντος αὐτῷ ἐκ τῆς ἱδρύσεως κατελθεῖν 

καὶ μετὰ τοῦτο πεῦσιν προσαγατόντος, κατελθεῖν τε λέγεται τὸ δαιμόνιον καὶ πρὸς τοῖς ποσὶ γενόμενον 

τοῦ ἁγίου ἐκβοῆσαι" « Εἷς ἐστι Θεὸς ὁ Χριστὸς ὁ ὑπὸ σοῦ εὐαγτελιζόμενος » καὶ τοὺς ἀπείρους ὄχλους 

ἐπειπεῖν πιστεύσαντας « Εἷς Θεὸς ὃ Κόνωνος.» Αἱ δὲ τοιάῦται φωναὶ παρὰ τοῖς Ἰσαύροις εἰσέτι καὶ 

νῦν ἐν τῇ τοῦ μάρτυρος. μνήμῃ μεταλοφρόνως κηρύττονται, Τοσαύτην δὲ λέγεται κατὰ δαιμόνων χάριν 

λαβεῖν, ὡς τοὺς μὲν αὐτῶν ἐπὶ γεωργίας τρέψαι καὶ τῶν φυομένων καρπῶν στῆσαι φύλακας" τοὺς δὲ 

ἐν κεραμίοις συτκλεῖσαι καὶ σφραγῖδας ἐπιβαλεῖν καὶ καταγαγεῖν πρὸς τοὺς θεμελίους τοῦ οἴκου αὐτοῦ 

συτκρύψαι καὶ καταχῶσαι. Ὁ δὲ τρόπος τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ γέγονεν οὕτως. Τοῦ ἡγεμόνος Μάγνου 

μετὰ τῶν βασιλικῶν προστατμάτων, ἃ κατὰ τῶν χριστιανῶν ἐξηνέχθῃ, τὸν τόπον καταλαβόντος, ὁ ἅγιος 

κατεσχέθη᾽ καὶ προσαχθεὶς αὐτῷ καὶ τὸν. Χριστὸν ὁμολογήσας καὶ μὴ πεισθεὶς θυσίας τοῖς εἰδώλοις 

προσενεγκεῖν, τύπτεται σφοδρῶς δεσμευθείς. Τοῦ δὲ πλήθους συνδραμόντος, ἐφ’ ᾧ τὸν ἅγιον 

ἐξελέσθαι τοιδξειρίσασθαι δὲ τὸν ἡγεμόνα --- καὶ γὰρ ἦσαν ἅπαντες ὑπ᾽ αὐτοῦ φωτισθέντες καὶ τὴν 

σιν τῆς ἀληθείας καὶ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν παρ᾽ αὐτοῦ μεμαθηκότες, -- ὁ μὲν ἡγεμὼν Μάγνος 
ἐπίγν 

ς ἐν τῷ ἰδίῳ 
αἰσθόμενος ἔφυγεν. Τὸν δὲ ἅγιον λύσαντες καὶ τῶν αἱμάτων, οἷς ἐπέφυρτο, ἀποσμήξαντε 

κατέστησαν οἴκιν, ἔνθα ἐπὶ δυσὶ χρόνοις ἐπιβιώσας πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Φασὶ δὲ μετὰ τὴν αὐτοῦ 

ἀνάλυσιν καὶ πρὸς Κύριον ἐκδημίαν, τοῦ οἴκου αὐτοῦ εἰς ἐκκλησίαν κατασκευαζομένου, εὑρεθῆναι τὰ 

γθα τὰ πονηρὰ συνέκλεισε πνεύματα. Ὧν ἑνὸς διανοιχθέντος, λογισα
μένων τῶν παρόντων διὰ 

καὶ πάντας μὲν ἐπὶ τῆς καταπεσεῖν, 

καταστραφῆναι δὲ τὸ ἀνοικοδομούμενον᾽ τοὺς δὲ κάλως καὶ τὰ ξύλα συμφλεχθῆναι καὶ ὅλως μετὰ δύσιν 

ἡλίου μὴ τολμᾶν τινα τῷ τόπῳ παρσβολεῖν" ἀλλὰ ταύτης οὐκ εἰς μακρὰν τῆς ἐπιθέσεως ἀπηλλάτησαν, 

προσευχαῖς καὶ νηστείαις καὶ ἀτρυπνίαις σχολάσαντες, τοῦ ᾿ἁγίου μάρτυρος δεηθέντος ὑπὲρ αὐτῶν 

(Mart. 60). — Da : 4. — Κόνωνος. --- 1.3. 3. Μνήμη Ἡσυχίου τοῦ ἀσκητοῦ. --- ὮΡ:ἅ. — Κόνωνος. — 

1. 2 (Εὐλαμπίου). --- 3. --- Ἡσυχίου τοῦ ἀσκητοῦ (cf. Mart. 41). — ἀκ: deest. — N : Κόνωνος. — Bb: 

1.4.3. — Be: 1. 3. — Ἡσυχίου ἀσκητοῦ. — C: 1. — Cd: 1.— Qe: 1.— Cg : 1. — R: 4. — Κόνωνος 

ἐν Ἰσαυρίᾳ. — ToO ἁγίου μάρτυρος Εὐψυχίου (cf. Mart. 41), — Ra : Kóvuvog. -- Rb: deest. — Re: 

κέράμια, € 

τὸ βάρος περιέχειν χρυσόν, ἐξελθεῖν τὰ δαιμόνια ἐν εἴδει πυρός, 

Ἡσυχίου (Mart. 4!). — 1.2 (Εὐλαμπίου). .-- ὃ. — Me: 4, — Κόνωνος τοῦ ἐν τῇ Ἰσαυρίᾳ. — 1.— 

"Hooiboc (Mart. 49). — 2: Εὐχοτίου τοῦ ἐν ΤΤαλαιστίνῃ. — Εὐλαμπίου τοῦ ἐν ΤΤαλαιστίνῃ. --- Ἀρχέλαος 

καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ρνβ΄ μάρτυρες E. t. — Mv: Κόνωνος 10. — 4. 1. — Ἡραΐδος 1, -- 2 (Εὐλοτίου). — 

Εὐλαμπίου. — Ἀρχέλαος καὶ ol σὺν αὐτῷ ρμβ΄. — Mr: Κόνωνος τοῦ ἐν Ἰσαυρίᾳ. 

—5 rorr, D, pris ἀντρωνὶ. — ὃ ἀπέχοντος D. --- ?* Κάνονος Mv. — !! Ἡρωῖδος Mv. 

4:3} 

ἐκεῖνοι σέβονται εἶναι, συνέθεντο ὅτι" « Ἐπεὶ μέλλο- καὶ 17 σήμερον παρὰ τοῖς Ἰσαύροις λέγονται ἐν τῇ 

1. — ἴ στάδια C. — ? υἱὸς ὑπάρχων Νέστορος καὶ Ndboc adt — 9 om. C, — ἀλλ᾽ & ὑτὴ Á P K .C— mretcev αὑτὴν vr. C, — 5 - 
κεν CG— 8 καὶ add. C. - * Χριστὸς S. — ὃ ὑμῶν 5. --- 5 ἀπέλθει C, — 1? ὑπήντησε C. — 116. C. — τ (abris ἐκ - ἄδην 

κατῆλθε τὸ εἴδωλον ἀπὸ τῆς αὐτοῦ ἱδρύσεως καὶ ἐρωτήσαντος τοῦ ἁγίου τίς ἐστι θεὸς μείζων ἔφη C. — κηρυττόμε- 
25. νὸς C. — ** (καὶ - τιστεύσαντας) τότε ἐβόησεν ὁ ὄχλος C. — "5 ὁ Θεὸς τοῦ C. — 15 (ὃ - Κόνωνος) om. C. — ' om, C. " 

SYNAXARIA SELECTA. H : Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ (Mart. 5*). — 1. ---ἼἌθλησις τῶν ἐν Χερσῶνι 

ἐπισκόπων Βασιλέως, Εὐγενίου, Ἀγαθοδώρου, ᾿Ελπιδίου, Αἰθερίου, Καπίτωνος καὶ Ἐφραΐμ (Mart; Ty— 

Ἡ εὕρεσις τοῦ τιμίου σταυροῦ, --- P : Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ. --- 1. --- Τῶν ἁγίων μαρτύρων καὶ tepap- 

x&v τῶν ἐπισκοπησάντων ἐν Χερσῶνι Βασιλέως κτλ. --- Ἡ εὕῤεσις τοῦ τιμίου σταυροῦ. --- 9 (add. 

30 Καλλίστου), — D : Τῶν ἁγίων μαρτύρων xdi ἱερορχῶν τῶν ἐπισκοπήσάντων ἐν Χερσῶνι Βασιλέως 

Εὐγενίου, ᾿Αγαθοδώρου, Ἐλπιδίου, Αἰθερίου, Καπίτωνος ἢ καὶ Ἐφραΐμ. Κατὰ τοὺς χρόνους 

Διοκλητιανοῦ, τῷ ἐξκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας, Ἕρμωνος τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων ἐν 

διαφόροις ἔθνεσιν ἐξαποστείλαντος ἐπισκόπους ἀποστολικῶς τὸν λόγον κηρύττειν καὶ τὸν Χριστὸν 

καταγγέλλειν, ἀπεστάλησαν παρ᾽ αὐτοῦ οἱ θεοφόροι πατέρες ἡμῶν ἐπὶ τὴν τῶν Ταυροσκυθῶν 5 χώραν͵ 

35 ᾿Εφραϊΐμ μὲν εἰς Σκυθίαν, Βασιλεὺς δὲ εἰς Χερσῶνα. Καὶ δὴ τὴν πόλιν καταλαβιὺν καὶ βίου διόρθωσιν 

καὶ μεταβολὴν πίστεως κηρύττων, ὑπὸ τῶν ἐνοικούνέων, ὡς καινῆς τινος πολιτείας καταγγελεὺς καὶ 

τῶν πατρίων ἐθῶν ἅμα καὶ τῆς πίστεως διαφθορεὺς Μομισθείς, τύπτεται καὶ τῆς πόλεως ἀπεχαύνεται 

Καὶ ἦν οἰκῶν ἔν τινι σπηλαίιν λεγομένῳ ΤΤαρθενῶνιγ χαιρων μὲν καὶ ἡδόμενος ὡς ἀτιμασθεὶς ὑπὲρ τοῦ 

Χριστοῦ, ἀλύων δὲ καὶ δυσφορῶν καὶ ἀχθόμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει καὶ πλάνῃ τῶν. ἀπίστων. Οὕτως οὖν 

40 ἔχων καὶ ὑπὲρ αὐτῶν δεόμενος, πρὸς αὐτῶν εκείνων ἐκλήθη ?, ἀποθανόντος τοῦ παιδὸς τοῦ κατάρ- 

χοντος καὶ πρώτου τῆς πόλεως" ὃν οἱ προσήκοντες ταφῇ παραδόντες καὶ ἔτι τῷ τάφῳ προσμένοντες 

ἔδοξεν ὄναρ ἐπιστάντα τοὔτοις εἰπεῖν" « Εἰ θεχητὸν ὑμῖν ἐστιν αὖθις βιῶσαί με, τὸν παρ᾽ ὑμῖν ἀτιμω. d 

» θέντα τοῦτον ξένον καλέσατε καὶ τῇ διδαχῇ αὑτοῦ πιστεύσαντες ὑπὲρ ἐμοῦ εὔξασθαι δυσωπήσατε, » 

Τούτου δὲ γενομένου καὶ ταῖς εὐχαῖς τοῦ ὁσίου δια τῆς ἐπιχύσεως τοῦ ἁγιασθέντος ὕδατος τῷ τοῦ 

45 βαπτίσματος τύπῳ τοῦ παιδὸς πρὸς ζωὴν ἐπιστρέψαντος, τὴν εἰς Χριστὸν ἐδέξαντο πίστιν οἱ τούτου 

γεννήτορες καὶ μετὰ πάντων τιῦν τνωστῶν καὶ οἰκείων προσέδραμον τῷ λουτρῷ τοῦ βαπτίσματος, Oi 
δὲ ἐν ἀπιστίᾳ ἔτι ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων εἰς ὀργὴν κινηθέντες, κατὰ τῆς πλατείας τὸν ἅτιον ἔσυρον, τοὺς 

πόδας αὐτοῦ σχοινίοις προσδήσαντες" καὶ οὕτως ἐπὶ ποχῦ συρόμενος τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκεν. 

Εἶτα αὖθις Εὐγενίου xoi Ἀταθοδώρου καὶ Ἐλπιδίου μετὰ τὴν τοῦ ἁγίου Βασιλέως τελευτὴν ἐν Χερσῶνι 
50 περαιωθέντων, διὰ τὸ καὶ αὐτοὺς ὁμοίως ὑπὸ τοῦ ἁγιωτάτου, ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων ἀποσταλῆναι 

κήρυκας τῶν ἐθνῶν, καὶ κατατγελλόντων τὴν σωτηρίαν, ἐπισυστάντες οἱ ἐν ἀσεβείᾳ κατ᾽ αὐτῶν καὶ 
συνδήσαντες αὐτοὺς ἀνηλεῶς καὶ ὠμοτάτως τύπτοντες ἀπέκτειναν, διαγενομένου τοῦ χρόνου κατὰ τὴν 
ἡμέραν τῆς τελειώσεως τοῦ μακαρίου μάρτυρος Βασιλέως; τὴ ἕκτῃ * τοῦ μαρτίου μηνός. Χρόνοις δὲ 
ὕστερον αὖθις Αἰθέριος ἐξ Ἱεροσολύμων ἀπεστάλη ἐπίσκοπος" ὃς τὸ ἀγριαῖνον τοῦ λαοῦ καὶ δυσπειθὲς " 

85 κατιδὼν ἀπῆρεν πρὸς τὸ Βυζάντιον, τῷ βασιλεῖ κατ᾽ αὐτῶν ἐντευξόμενος" ἤδη γὰρ ὁ μέγας Κωνσταν- 

1 Καπήτωνος D. — ? Ταυροσκύθων D, — τί γίνεται f ü - . . 1 eorr, supra ras. estitui ex N, die se MALI T e ja: vas. D, ἐκλήθη restitui ex N, die seq, — ὁ ἑβδόμη al., 
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μνήμῃ τοῦ μάρτυρος, Ἔλαβε δὲ καὶ κατὰ δαιμόνων 

ἐξουσίαν' καὶ τοὺς μὲν παρεσκεύασεν ἐρτάζεσθαι 8 

καὶ γεωργεῖν καὶ φυλάττειν τοὺς ἀγροὺς καὶ τοὺς 

καρπούς: τοὺς δὲ ἐν πίθοις ἐγκλεῖσαι καὶ ἀσφαλί- 

σαι 13, καὶ χῶσαι εἰς τοὺς θεμελίους τοῦ οἴκου 

αὐτοῦ. Ἐξ οὗ χρόνοις ὕστερον μετὰ τὴν αὐτοῦ 

τελευτὴν τοῦ οἴκου αὐτοῦ εἰς ἐκκλησίαν μετα- 

σκευαζομένου, εὑρεθῆναι τὰ κεράμια. “Ὧν ἑνὸς 

διανοιχθέντος διὰ τὸ “νομίσαι τοὺς ὀρύσδοντας 

χρυσίον ἔχειν, ἐξελθεῖν τὰ δαιμόνια ἐν εἴδει πυρὸς 

καὶ πάντας ἐκφοβῆσαι, ὡς μὴ δύνασθαι ἐκ τῆς 

οἰκίας προελθεῖν μετὰ δύσιν ἡλίου - μέχρις οὗ 

ηὔξαντο πρὸς τὸν ἅγιον 5 καὶ πάλιν ἠφάνισεν 

αὐτά. Ὁ δὲ τρόπος τῆς αὐτοῦ. μαρτυρίας γέγονεν 

οὕτως. Τοῦ ἡγεμόνος Μάγνου τῷ τόπῳ 5: émqoi- 

τήσαντος, ἐκρατήθη" καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογή- 

δας 55. καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, 

δεσμευθεὶς τύπτεται σφοδρῶς 38, Συνδραμόντος 

δὲ τοῦ πλήθους ἵνα ἀναιρῶσι 33 τὸν ἡγεμόνα, 

τοῦτο *5 γνοὺς 5 ἔφυγε, καὶ τὸν ἅγιον ἔλυσαν 35, 

Τῶν αἱμάτων δὲ ὅδ οἷς ἐπέφυρτο᾽ ὁ ἅγιος 35. ἀπο- 

σποτγίσαντες ἐν τῷ ἰδίῳ οἴκῳ κατέστησαν, ἔνθα 

ἐπὶ δυσὶ χρόνοις βιώσας πρὸς Χριστὸν 57 ὃν ἐπό- 

θησεν "δ ἐξεδήμησεν, ] 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τεσσα- 

ράκοντα δύοϊ μαρτύρων! τῶν ἐν τῷ ᾿Αμορίῳξ 

κρατηθέντων καὶ ἐν Συρίᾳ μαρτυρησάντων, Θεο- 

δώρου, Κωνσταντίνου, Θεοφίλου, Βασ- 

σόη 8 καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν ὁ. Οὗτοι τῆς 

πόλεως Ἀμορίου κρατηθείσης ὑπὸ τῶν Σαρακη- 

γῶν, ὑπὸ 5 Θεοφίλου roO! βασιλέως Ῥωμαίων 

στρατηγοὶ καὶ ταξιάρχαι ὄντες καὶ εὐγενεῖς 5, 

αἰχμάλωτοι ἀπαχθέντες, οὔτε δειλίᾳ, οὔτε ὀλιζο- 

ψυχίᾳ Kol" φιλοψυχίᾳ, οὔτε πολυχρονίῳ ταλαι- 

πωρίᾳ καὶ καθείρξει τῆς φυλακῆς τὴν εἰς Χριστὸν 

προδεδώκασι "' πίστιν ἀλλ᾽ ἀνδρείῳ φρονήματι 

καὶ ψυχῆς γενναιότητι παραταξάμενοι, .— οὐ τὰρ 

τῇ τοῦ σώματος κακώσει καὶ τῇ πολυταριχείᾳ ὃ 

καὶ τὰς ψυχὰς ἐξησθένησαν --- ἀλλ᾽ ἀνδρείως 

στάντες καὶ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἀρνήσασθαι 

μὴ καταδεξάμενοι, χαίροντες τὰς κεφαλὰς ἀπέ- 

τμήθησαν. 

— "5 ἐργάσασθαι C. — 19 σφρατίσαι C. — 39 Κόνωνα add. C, — 51: τοῦ τόπου C. — "8 ὁμολογήσαντος C. — 58 (θῦσαι - 
σφοδρῶς) τιμωρεῖται C. — ?* ἀναιρήσωσι C. — 25 om, C. — 86 (τὸν - ἔλυσαν) om. C, --- 51 κύριον C. 

8. — ! om. C. — * Ἀμωρίω S, C. — ? Kivoravroc, O., Βασόη C. — * τὸν ἀριθμὸν μβ' add. C. — 5 ἐπὶ C. — 9 καὶ add. 
C. — τ ὀλιτοψυχία καὶ om. C. — δ προέδωκαν C, — 9 kai τῇ πολυταριχείᾳ om. C. 

τῖνος ἦν δήθύνων τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. Τῆς δὲ ἐντεύξεως αὐτοῦ κατὰ νοῦν αὐτῷ γενομένης καὶ διὰ τῆς 

τοῦ βασιλέως χειρὸς: ἀπελασθέντων μὲν τῶν ἀπίστων τῆς πόλεως, ἀντεισαχθέντων δὲ καὶ εἰσοικισθέν- 

τῶν ἀνδρῶν εὐσεβῶν καὶ τοῦ μακαρίου Αἰθερίου εἰς εὐχαριστίαν αὖθις ἐπὶ τὸ Βυζάντιον σταλέντος καὶ 

ἐν τῷ ἐπανιέναι ἀπορριφέντος κατὰ τὸν Δάναπριν ποταμόν, κἀκεῖ μαρτυρικῶς τὸν δρόμὸν τελέσαντος 

τῇ ἕκτῃ * τοῦ μαρτίου μηνός, πρεσβείαν οἱ τῆς πόλεως Χερσῶνος πρὸς τὸν μέγαν Κωνσταντῖνον 

στειλάμενοι, Καπίτωνα τὸν μακάριον ἐπίσκοπον ἔλαβον' ἐφ᾽ ᾧ τῶν μὲν Τ εὐσεβῶν ἡδομένων, τῶν δὲ 

ἀπίστων δυσχεραινόντων καὶ σημεῖον τῆς πίστεως αἰτούντων, εἰ ἐν μιᾷ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς καιομένων 

καμίνων εἰσελθὼν ἀπαθὴς ἐξέλθοι καὶ ἄφλεκτος, τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα περιβαλόμενος ὁ ἐπίσκοπος καὶ τὸ 

ὠμοφόριον ἑαυτῷ περιθεὶς καὶ σφραγισάμενος καὶ ἐν τῷ πυρὶ εἰσελθὼν καὶ ἐφ᾽ ὥραν ἱκανὴν διαμείνας, 

ἐξῆλθεν ἄφλεκτος μεστὸν ἔχων τὸν ὃ φελώνην αὐτοῦ ἀνθράκων πυρός. Πάντας δὲ σχεδὸν ἐπὶ τῷ 

θαύματι καταπλήξας καὶ βαπτίσας ἤδη πρὸς τὸν Θεὸν ἐπιστρέψαντας, μακαρίως τὸν βίον μετήλλαξε τῇ 

εἰκοστῇ δευτέρᾳ τοῦ δεκεμβρίον μηνός. --- Da: 2. — Db : 2. — Ἐ : deest. — N : 2 (τῶν ἁγίων νεοφα- 

νῶν τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων). --- Bb : 1. 2. — Τῶν ἐν Χερσῶνι ἐπισκόπων Βασιλέως xr. — Boe: 

1. -- Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ (Mart. 52). --- 9, —— €: Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ. --- 1, 3, — Τῶν ἐν 

Χερσῶνι ἐπισκοπησάντων Βασιλέως κτλ.. Κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ, Ἕρμονος τοῦ ἐπισκόπου 

εἰς διάφορα ἔθνη ἀποστείλαντος διδασκάλους, ἀπέστειλε καὶ ἐπὶ τὴν Ταυροσκυθιῶν χῴραν Ἐφραΐμ καὶ 

Βασιλέα: Ἐφραΐμ μὲν εἰς Τουρκίαν, Βασιλέα. δὲ εἰς Χερσῶνα... Des. : ἀπερρίφη κατὰ τὸν Δάναπριν mora- 

μὸν εἰς νῆσον Ἄλσον καλουμένην, ἐν ἣ καὶ. τελευτᾷ μηνὶ μαρτίῳ ς΄. --- σα : Κόνωνος. — 1. 2. — Τῶν 

ἐν Χερσῶνι, — Ce: Κόνωνος. --- 9, --- Τῶν ἐν Χερσῶνι. — ἀρ : Κόνωνος. --- 1. 2. — Τῶν ἐν 

Χερσῶνι. --- Β τ 2. — Ra :2, — Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ. — Rb : deest. — Βα : 2. — Ἡ εὕρεσις τοῦ 

τιμίου σταυροῦ. --- Κόνωνος τοῦ κηπουροῦ, -- 1. — Me: 9, — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αρκαδίου 

(cf. Mart, 78). — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν. Ἡσυχίου. Ὁ περιβόητος οὑτοσὶ καὶ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος 

μέτας Ἡσύχιος ἐκ σπαργάνων αὐτῶν εὐλαβῶς ἀνατγόμενος, τὰς ὑλώδεις μισήσας, ἐπιφορὰς ἐνδιαίτημα 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐχρημάτισε, τῆς ἄνω. Σιὼν ἐπιποθῶν τὴν κατάσχεσιν... Des. : ὅτε δὲ τὰ σκῆπτρα 

τῆς βασιλείας Κωνσταντῖνος σὺν τῇ Εἰρήνῃ ἐκυβέρνα, ἐν ἔτει τῷ cv, ὁ τὴν ἐπισκοπὴν ᾿Αμασείας 

ἰθύνων Θεοφύλακτος τὸ ἱερὸν σκῆνος τοῦ παμμάκαρος Ἡσυχίου ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τοῦ θυσιαστηρίου 

μεθίστησιν, ἐν ᾧ καὶ μέχρι τοῦ παρόντος τιμώμενον δείκνυται (cf. Mart. 41, Mai 105). — Ὃ ὁσιομάρτυς 

Μάξιμος λιθοβοληθεὶς τ, --- Εὐφρόσυνος ὕδωρ καχλάζον ποτισθεὶς T. --- Ἡ εὕρεσις τοῦ τιμίου καὶ 

ζωοποιοῦ σταυροῦ, ὅτε εὑρέθη παρὰ τῆς ἁγίας Ἑλένης. — Ἡ εὕρεσις τῶν τιμίων ἥλων, οἱ μετὰ τὸ 

εὑρεθῆναι σολιβάριον τοῦ χαλινοῦ γεγόνασι τοῦ βασιλέως. --- Ἰουλιανὸς καὶ Εὔβουλος £. τ᾿ (Mart. 7*). — 

My : 2, — Ἀρκαδίου. --- Ἡσυχίου τοῦ θαυματουρτοῦ. --- Μάξιμος. — Εὐφρόσυνος. — Ἐὕρεσις τοῦ 

τιμίου σταυροῦ, — Εὔρεσις τῶν τιμίων ἥλων. --- Ἰουλιανὸς καὶ Εὔβουλος. --- Mr : 2. 

— Sin marg. Ὁ. --- Ἰ ἑβδόμη al. ut supra n. 4. — 8 τὸ D. 

516 

10 

15 

35 

80 

85 

45 

& 

. 511 MENSIS MARTIUS 518 

ex 

10 

» 

MHNI ΤΩ 

1. Ἄθλησις τῶν ἐν Χερσῶνι ἐπισκοπησάντων 

ἁγίων πατέρων Βασιλέως, Εὐγενίου, Ἄγα- 

θοδώρου, Καπίτωνος 1, Ἐλπιδίου, Αἰθερίου 

καὶ Ἐφραΐμ. Ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ, 

“Ἕρμων, ὁ Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος, ἀπέστειλεν 

ἐπισκόπους, εἰς | μὲν Σκυθίαν Ἐφραΐμ, εἰς δὲ Χερ- 

σῶνα Βασιλέα, ἔνθα τὸν Χριστὸν κηρύττων 

τυφθεὶς ἀπηλάθη. Ἐγείρας δὲ τὸν υἱὸν τοῦ ἄρχον- 

τὸς ἐκ τῶν νεκρῶν, πόλιν προσεκλήθη, βαπτίσας 

τὸν ἄρχοντα καὶ ἑτέρους πολλούς ὅ, Οἱ δὲ ἄπιστοι 

μανέντες ἔσυραν αὐτὸν σχοινίοϊς ἀπὸ τῶν ποδῶν 

καὶ συρόμενος ἐτελεύτησε. Μετὰ δὲ τὴν αὐτοῦ 

τελευτὴν ἐλθόντες Εὐγένιος καὶ Ἀγαθόδωρος, 

Καπίτων koi Ἐλπίδιος, ἐκήρυττον τὸν Χριστόν" 

καὶ ἐπισυστάντες οἱ ἕλληνες ἀπέκτειναν αὐτούς. 

Merà δὲ ταῦτα ἀπεστάλη ἐξ Ἱεροσολύμων Αἰθέ- 

ριος" καὶ ἰδὼν τοῦ λαοῦ τὸ ἄγριον προσῆλθε τῷ 

μεγάλῳ Κωνσταντίνῳ, ἐν τῷ Βυζαντίῳ τότε βασι- 

λεύσαντι, καὶ ἠτήσατο αὐτὸν καὶ ἐδιώχθησαν ἐκ 

τῆς χώρας Χερσῶνος οἱ εἰδωλολάτραι. Κτίσας δὲ 

ὁ ἅγιος ἐκκλησίαν, πάλιν προσῆλθε τῷ βασιλεῖ 

ἐπὶ τὸ εὐχαριστῆσαι- καὶ δεξιωθεὶς παρὰ τοῦ 

βασιλέως καὶ ἱερὰ λαβὼν ἐπανήρχετο πρὸς Χερ- 

σῶνα. Καὶ ἐν τῷ ἐνανέρχεσθαι ὑπὸ ἐναντίου 

ΑΥΤΩ Z' 

ἀνέμου ἀπερρίφη ὃ εἰς τὸν Δάναπριν ποταμὸν καὶ 

ἐκεῖ τελευτᾷ *. 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Παύλου τοῦ ὁμολοτητοῦ ἐπισκόπου Πλουσιά- 

δος 1. Οὗτος κατὰ τοὺς χρόνους τῶν εἰκονομάχων 

εὑρὼν τοὺς ἄφρονας κατὰ rfjg? Χριστοῦ ἐκκλησίας 

μαινομένους καὶ πᾶσαν ἀνατρέποντας θεσμῶν 

ἀκρίβειαν καὶ τὰς μορφὰς τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν 8 

εἰκόνων. ἀφανίζοντας καὶ τὴν εὐπρέπειαν τῶν 

ἁγίων ναῶν καταλύοντας καὶ θείων πατέρων 

παραδόσεις ἀνατρέποντας καὶ τοὺς ἁγίους τύπους 

ἀναβοθρεύοντας *, θείοις ῥήμασιν ὡς βέλεσι κατη- 

κόντισεν, ὡς Χριστοῦ μαθητὴς δ διωγμοὺς καὶ ὃ 

ἐξορίας καὶ σκληρατζωγίας ὑπὲρ τῆς 2 Χριστοῦ 

εἰκόνος αἱρετισάμενος" ὅθεν καλῶς ἀνδρισάμενος, 

ἐν εἰρήνῃ ὁ ὅσιος ὁ τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα " παρέθετο, 

πρὸς τὴν ἄνω καὶ ποθουμένην αὐτῷ βασιλείαν 

μετατεθείς 9. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων 

ἡμῶν ᾿Αρκαδίου καὶ Νέστορος, ἐπισκόπων 

Τριμιθοῦντος τῆς Κύπρου. 

4. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐβού- 

λου καὶ Ἰουλιανοῦ ἰατροῦ. 

5. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Δομετίου. 

Δ — ! Καπήτονος S. --- ὃ πολοὺς S. — ὃ ἀπερρίφην S. — 4 τελευτὴ S. 
2. — 1 ἐπ, TTA. τοῦ ὁμ. Mc ad d. 8 martii, — 3 τοῦ add. Me. --- καὶ σεπτῶν om. Mo, —* (καὶ θείων - ἀναβοθρεύοντας) 

om. Mo. — * (ὡς - μαθητὴς) om. Me, — 5 om. Me. — ἴτ᾿ π᾿ τ᾿ Θεῷ Mc, — 8 (πρὸς - μετατεθεὶς) om. Mc. 

SYNAXARIA SELECTA. H 8, 4. 5. — P :3.4.5. — D : deest, — Da: 1.3, 4 5. — Db : 1.9.4 
30 5. — i : mutil, 1.9.4.5. — N : 1: Τῶν ἁγίων ἱεράρχων καὶ μαρτύρων κτλ. --- D, ad diem praec.; ita 
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, Vero des.: Καπίτωνα τὸν μακάριον ἐπίσκοπον ἔλαβον. Ὃ δὲ καταλαβὼν τὴν πόλιν, τὴν εἰς. Χριστὸν 
πίστιν ἐξεπαίδευε τὸν λαόν. Βουλόμενος δὲ τὸν τοῦ Παρθενίου εἰδώλου οὕτω λεγόμενον ναὸν καταβα- 
λεῖν καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων Tiérpov ναὸν ἐγεῖραι καὶ ἐπὶ τούτῳ 
καμίνους εἰς κατασκευὴν ἀσβέστου προστάξας γενέσθαι, εἰς ἀντιλογίαν κατέστη μετὰ τῶν ἀπίστων καὶ 
ἰουδαίων λεγόντων μὴ δύνασθαι τὸν. ναὸν τῶν εἰδώλων καταλῦσαι διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν θεῶν καὶ 
μάτην τὰς καμίνους κατασκευάζειν, Τοῦ δὲ μυκτηρίσαντος τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς θεοὺς καὶ εἰπόντος ὡς 
ἀδύνατοί εἰσιν ἑαυτοῖς βοηθῆσαι, εἰς δοκιμὴν fj ἀντιλογία κατέστη: πίστεις τὰρ τὰς παρ᾽ ἀλλήλων 
ἔδωκαν ἑαυτοῖς τοῦ τὰς ἀμφοτέρων αἱρέσεις b ἀλλήλων γενέσθαι, ἐπικαλεσαμένων τῶν μὲν ἑλλήνων 
τὰ εἴδωλα τοῦ δὲ ἐπισκόπου τὸν παρ᾽ αὐτοῦ σεβόμενον Χριστόν. Συνετέθη οὖν ὡς, εἰ ὁ ἐπίσκοπος. 
εἰσελθὼν εἰς μίαν τῶν καμίνων ἀβλαβὴς ἐξέλθοι καὶ ἄφλεκτος, πιστεῦσαι καὶ αὐτοὺς γενέσθαι χριστια- 
νούς, *O δὲ ἅγιος Καπίτων ἠτήσατο παρατεθῆναι αὐτῷ πλησίον τῆς καμίνου τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ εἰ 
ἐξέλθοι τῆς φλογὸς ἀβλαβὴς ἐμβληθῆναι ταῦτα ἐν αὐτῇ καὶ προδευξαμένους αὐτοὺς ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς 
εἰδώλοις ἀβλαβῆ φυλαχθῆναι αὐτά" τοὺς δὲ προθύμως κατανεῦσαι λογισαμένους ὅτι τοῦ ἐπισκόπου 
διαφθαρέντος ὑπὸ τοῦ πυρὸς αὐτοῖς τε ἔσται τούτου ἀπαλλαγὴ καὶ τοὺς οἰκείους ἀπολήψονται παῖδας. 
Ἐπεὶ δὲ ὁ ἅγιος Καπίτων τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα περιβαλόμενος καὶ τὸ ὠμοφόριον περιθέμενος καὶ σφρατι- 
σάμενος εἰσῆλθεν ἐν τῇ καμίνῳ καὶ ἐφ᾽ ἱκανὸν ἐν ταύτῃ προσμεῖνας ἐξῆλθε σῶος καὶ ἄφλεκτος καὶ τὸν 
φελώνην. μεστὸν ἔχων ἀνθράκων πυρός, fj τε κατὰ τῶν δαιμόνων τοῦ Χριστοῦ νίκη τρανῶς ἐκηρύχθη 
καὶ πάντες ὑπέπεσον καὶ τῇ πίστει προσῆλθον καὶ δεηθέντες παρὰ τοῦ ἐπισκόπου εἰς Χριστὸν ἐβαπτί- 
σθησαν καὶ καθαιρέται τοῦ ναοῦ τῶν εἰδώλων τετόνασι καὶ τοῖς ἀνοικοδομοῦσι τὴν ἐκκλησίαν τοῦ 
ἔργου συλλήπτορες. Οὕτως οὖν ὁ ἅγιος τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως κῆρυξ γενόμενος καὶ πλείστας θαυμο- 
τουργίας ἐργασάμενος πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε τῇ εἰκάδι δευτέρᾳ τοῦ δεκεμβρίου μηνός. --- 8, 4. 5, — Bb:2.8.—Bo:2.3.45.1.—0:2.3.—08:2.2.—0e:2, 0:2. 3, — Ri — Γρηγορίου 
ἐπισκόπου Kuvoravríoc (Mart. 88). — Ἡσιχία τοῦ ἀσκητοῦ (cf. Mart. ἀϊ, Mai 105. — 4.5. — Ra: 
1.— Rb: deest. — 56 1, 8. 4. δ. — Moe: 1. 8. — Παύλου τοῦ ἁπλοῦ (Oct. ὅ5). — Mv:1.3.— 

56 Παύλου τοῦ ἁπλοῦ. ---- Mr : 1. 

Man. 

Manr. 

T. 

7. 



Man. 8. 

f. 176". 

Manr. 8, 

Rom. 16. 14. 
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MHNI T9 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου ! Θεοφυλάκτου émoxó- 

που Νικομηδείας τοῦ ὁμολογητοῦ ?, Οὗτος τῶν 

ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν γνωριζόμενος, ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει διελθών, καθυπηρέτει Ταρασίῳ τῷ 

ἁγιωτάτῳψ ἔτι πρωτασηκρήτῃ ὑπάρχοντι" ἐπεὶ δὲ 

θείᾳ ψήφῳ πατριάρχης προεχειρίσθη, μοναστήριον 

ἐν τῷ ἱερῷ | τῷ εἰς τοῦ Εὐξείνου TIóvrou «εἰσβο- 

λὴν ὅ» ποιήσας, ἐκεῖσε ἀπέκειρε τόν τε Θεοφύλακ- 

τον καὶ τὸν γεγονότα Συνάδων Μιχαήλ ὁ" εἶτα 

Μιχαὴλ μὲν εἰς τὰ Σύναδα μητροπολίτην ἐχειροτό- 

vnge?, Θεοφύλακτον δὲ εἰς Νικομήδειαν, Τελευτή- 

σαντος δὲ Ταρασίου, ἐβασίλευσε Λέων ὁ Ἀρμένης, 

Μιχαὴλ ἐξώσας τῆς βασιλείας. Τότε κατὰ τῶν ἁγίων 

καὶ σεπτῶν εἰκόνων ὁ δυσσεβὴς ἐχώρησε, δτε- 

δέξατο δὲ Ταράσιον ὁ μέγας Νικηφόρος καὶ παραυ- 

τἰκα προσκαλεῖται τοὺς λογάδας τῶν ἀρχιερέων, 

᾿Αἰμιλιανὸν Κυζίκου, Εὐθύμιον Σάρδεων, Ἰωσὴφ 

1. — ! καὶ ὁμολογητοῦ add. C. — 

εὐκτηριάντας καθίστησιν C, — 5 (róve - ἐχώρησε) καὶ χωρή! 

AYTQ H'. 

Θεσσαλονίκης, Εὐδόξιον ᾿Αμορίου δ, Μιχαὴλ Συνά- 

δων, Θεοφύλακτον Νικομηδείας, πρὸς τὸν ἀσεβῆ 

καὶ ἀποστάτην παραγίνεται βασιλέα καὶ πολλὰ ἀπὸ 

τῶν θείων γραφῶν αὐτῷ φάρμακα κερασάμενοι, 

οὐκ ἔσχον τοῦτον καταπειθῆ, ἀλλ᾽ ἀνιάτως εἶχε 

καὶ ó οὐτὸς ἦν. Καὶ οἱ μὲν ἄλλοι σιγὴν ἥγοντο ἀπ᾽ 

ἐκείνου" μόνος δὲ ὁ μακάριος Θεοφύλακτος πρὸς 

αὐτὸν (gn: « Οἶδα ὅτι τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ καὶ 

» τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς" ἀλλ᾽ ἥξει ἐπὶ σὲ 

» ἐξάπινα δεινὸς ὄλεθρος καὶ ἧ καταστροφὴ 

» ὁμοίως καταιγίδι καὶ οὐχ εὑρήσεις τὸν ῥυόμε- 

10 

» vov. » Ὅθεν θυμοῦ πλησθεὶς πάντων ὕπερο- ^ 

ρίαν καταψηφίζεται, τὸν μὲν ἅγιον Νικηφόρον ἐν 

Θάσῳ τῇ νήσῳ, τὸν δὲ Μιχαὴλ εἰς Εὐδοκιάδα καὶ 

ἄλλον ἀλλαχοῦ. τὸν δὲ Θεοφύλακτον ἐξώρισεν εἰς 

Στρόβιλον " τὴν νῆσον, ἔνθα διαρκέσας κακουχούμε- 

νος} ἐπὶ χρόνοις τριάκοντα ? πρὸς Κύριον ἐξεδήμη- 

? om. C. — ? supplevi ex Mc; (τῷ εἰς - εἰσβολὴν) om. C. — 4 εἰς τὰ Σύναδα M. εἶτα 

gag πρὸς τὴν τῶν ἁγίων εἰκόνων καθαίρεσιν C. — δ Ἅμω- 

ρίου S, G. — * (πρὸς - μακάριος) καὶ ἀπελθὼν σὺν αὐτοῖς πρὸς τὸν ἀποστάτην ἠτήσαντο τοῦ ἐπιστρέψαι καὶ πολλὰ ὑπὸ 

τραφῶν διεξῆλθον. Ὡς δὲ οὐκ ἔπεισαν οἱ μὲν ἄλλοι ἐσίγησαν ὁ δὲ ἅγιος (.. --- 

QC, — τὸ Στρόβιλλον S, Τρόβηλαν C. —.! κακοχούμενος S. — 15 (τὴν - τριάκοντα; 

8 πάντας ὑπερορία C. — ϑ καταδικάζει καὶ 
) ἐν fj δ. X. τ᾿ κακοχούμενος et hic des. C. 

SYNAXARIA SELECTA.  : 2 (Διονυσίου καὶ τοῦ ἀποστόλου Ἑρμοῦ). — 1. — P : 2: Διονυσίου 

καὶ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἑρμοῦ, οὗ ! μέμνηται ΤΙαῦλος ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ. --- L—D: 

mutil. 1. 2: Διονυσίου xoi Ἑρμοῦ. --- Da:1. — Db: 1.— K:1(contuli eam Mc). — N : .2.— 

Bb: 1. — ᾿Αρκαδίου, Εὐβούλου xoi Ἰουλιανοῦ (Mart. 79, *). -- Be: 1. — Μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀρκαδίου 

τοῦ Κυπρίου καὶ ἄθλησις Εὐβούλου καὶ Ἰουλιανοῦ. Ὁ ὅσιος ᾿Αρκάδιος ὑπῆρχεν ἐκ τῆς νήσου τῆς 

Κύπρου μοναχὸς ἐκ βρέφους vevóuevo 

βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μετάλου καὶ πολλοὺς ὠφελῶν o 
ς καὶ τῷ Θεῷ διὰ πολιτείας εὐαρεστήσας, ἀγωνιζόμενος ἐπὶ τῆς 

ὖ μόνον διὰ «βίου καὶ ἀρετῆς. ἀλλὰ. καὶ 

διδασκαλίας καὶ παραινέσεως" ἐξ ὧν ἦσαν καὶ Εὔβουλος καὶ Ἰουλιανός, οἵτινες συχνότερον πρὸς αὐτὸν 

ἀπερχόμενοι καὶ στηριζόμενοι τοῖς λόγοις αὐτοῦ, ἐπεμελοῦντο τῆς ἀρετῆς. Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας τοῦ 

δυσσεβοῦς καὶ παραβάτου 

Ἰῆς τοῦ βασιλέως ἐξουσίας κατὰ τῶν χριστιανῶν, 

Ἰουλιανοῦ κρατηθέντες ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, παρρησίαν λαβόντων ἀπὸ 

καὶ βασανισθέντες ἰσχυρῶς ἀπεκεφαλίσθησαν. Καὶ 

μαθὼν ταῦτα ὁ ὅσιος ᾿Αρκάδιος καὶ λυπηθεὶς μέν, εὐχαριστήσας δὲ τῷ Θεῷ τῷ οὕτως οἰκονομήσαντί; 

προσευχόμενος ἐν τῷ τόπῳ ἐν ᾧ προσεκαθίζετο καὶ δάκρυσι πολλοῖς περιχεόμενος ἐτελειώθη. — Τῶν 

ἐν Χερσῶνι ἐπισκόπων (Mart. 71). — Ο : 2 (Διονυσίου .. Ἕρμοῦ). — 1. Cá :2. 1. Ce:2. 1. 

Qg:2.1.— R:1.— Ra:1— Bb: 1.2 (Ἑρμοῦ). — Re: 1. 2 (Ἑρμοῦ ... Διονυσίου). — Me: i: 

Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας. Οὗτος τῶν ἀφ 

νουπόλει παρεγένετο καὶ Ταρασίῳ τῷ μεγάλῳ τῆς ὀρθοδοξίας Aout 

᾿ ἡλίου ἀνατολῶν γνωριζόμενος, ἐν Κωνσταντι- 

τῆρι προσοικειωθεὶς ἔτι τῶν 

ἀσηκρῆτις ἀφηγουμένῳ, ὑπ᾽ αὐτοῦ καλῶς ἐκπαιδεύεται. Ἐπεὶ δὲ θείᾳ ψήφῳ Ταράσιος εἰς τὸν θρόνον" 

ἀνάτεται Κωνσταντινουπό Aeug καὶ θεῖος ἀρχιερεὺς ἀναδείκνυται, ἸΤαύλου τοῦ Κυπρίου ἐθελουσίως 

ὑπεκστάντος τοῦ θρόνον, ὡς παρὰ τῶν εἰκονομάχωιν τὴν ἀρχιερωσύνην δεξαμένου καὶ ἀνάξιον ἑαυτὸν 

ταύτης ἀποκαλοῦντος *, τηνικαῦτα Μιχαὴλ ὁ Συνάδων καὶ Θεοφύλακτος ὁ θαυμάσιος τὸν μοναστὴν 

ὑπέρχονται βίον ** καὶ τῷ μονάστηρίῳ τῷ κατὰ ? τὴν εἰσβολὴν τοῦ Εὐξείνου ΤΤόντου κειμένῳ πρὸς τοῦ 

μεγάλου Ταρασίου πέμπονται, ἔνθα καὶ περὶ τὰς θερινὰς ὥρας, καύματος ὄντος πολλοῦ καὶ δίψης 

αὐτοῖς ὑποκειμένης, εἰς γυμνάσιον ἐγκρατείας καὶ τῆς δίψης ἐπέκτασιν τὸν χαλκὸν περίστροφον κατ᾽ 

εὐθεῖαν ποιήσαντες, τὸ ὕδωρ ῥεῖν ἐπαφῆκαν, αὐτοὶ τούτου μηδαμῶς μετέχοντες " ot *, τῆς ἀρετῆς αὐτῶν 

ἐπὶ μέτα ἀρθείσης καὶ δίκην ἀστέρος ἐκλαμψάσης ὃ, ἄξιοι ἀρχιερωσύνης παρὰ τῷ μεγάλῳ Ταρασίῳ 

ἐκρίθησαν ? καὶ Ὁ εὐθὺς 19 εἰς Σύναδα μὲν ὁ Μιχαὴλ πέμπεται, Θεοφύλακτος δὲ ὁ μακάριος ἐν Νικομη- 

δείᾳ ἐπίσκοπος προχειρίζεται P. πόσα δὲ τὰ τούτου κατορθώματα, αὐτὰ δηλοῖ τὰ πράγματα οἵ τε 

δομηθέντες παρ᾽ αὐτοῦ θεῖοι οἶκοι καὶ τὰ νοσοκομεῖα καὶ fj τῶν χηρῶν καὶ ὀρφανῶν προστασία καὶ ἡ 

ἄμετρος 13 ἐλεημοσύνη᾽ καὶ τοσοῦτον, ὅτι πληρῶν τὴν φιάλήν εὐκράτου θερμοῦ τοὺς πηροὺς 15 καὶ 

χωλοὺς καὶ τοὺς 19 τὰ μέλη λελωβημένους ó μακάριος αὐτόχειρ 1* ἀπέσμηχε 5 καὶ ἀπέρρυπτε. Τοῦ τοίνυν 

μετάλου Ταρασίου τὸν βίον ἀπολιπόντος, xpóvouc?? ἐννεακαίδεκα 15 ἐν τῇ ἀρχιερωσύνῃ διαρκέσαντος 17, 

1 oüc P. — ? ἐπεμέλουν Βα. -- 3 εἰς τ. θ, ὁ T. K. — * (Παύλου - ἀποκαλοῦντος) omi. - 5 βίον ὑπ. Κ΄. -- 5 εἰς Κ' — 

τιένθα - μετέχοντες οἱ) εἶτα Κ. --- ὃ καὶ add. K. 9 κριθέντες K, — 19 om. K, — !! mpox. ἐπίσκοπος K. — !? ἄστεργος 

K. — 1$ ἀναπείρους K. — !* αὖτ. ὁ μι K, — 15 ἔσμιχε K. — 16 πεντεκαίδεκα Κ. --- 11 χρόνους add. Κ, 

80 

10 

30 

50 

σεν. Μετὰ δέ τινας χρόνους, τῆς αἱρέσεως παυθεί- 

σης τῇ ἀναιρέσει τοῦ τυράννου καὶ τῆς ὀρθοδόξίας 

ἀναλαμψάσης, ἐπὶ Θεοδώρας τῆς εὐσεβεστάτης 

Αὐγούστης καὶ Μεθοδίου τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρ- 

Xov, τὸ τίμιον σῶματοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοφυ- 

MHNI Τῷ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων τέσσαρά- 

κοντα μαρτύρων ἦ τῶν ἐν Σεβαστείᾳ τῇ πόλει 

μαρτυρησάντων κατὰ τοὺς καιροὺς Λικινίου ἐπὶ 

᾿Αγρικολάου fyreuóvog?. Οὗτοι γὰρ ὃ ἐκ διαφόρων 

πατρίδων ὄντες ὑφ᾽ ἑνὶ τάγματι“ ἐστρατεύοντο. 

Διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολοτίαν κατασχεθέντες 

καὶ εἰς ἐξέτασιν ἀχθέντες καὶ πεισθῆναι θῦσαι 

τοῖς εἰδώλοις μὴ βουληθέντες ὅ, πρῶτον μὲν λίθοις 

τὰς ὄψεις καὶ τὰ στόματα 5 βάλλονται᾽ αἱ δὲ βολαὶ 

οὐ μᾶλλον τούτους ἢ τοὺς βάλλοντας ἀντιστρε- 
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λάκτου ἐκ τῆς ὑπερορίας. ἀνακομίζεται καὶ κατατί- 

θεται ἐν Νικομηδείᾳ ἐν τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ κτισθέντι vod. 

2. Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἑρμύλου, 

οὗ μέμνηται ó ὅγιος ἀπόστολος ἸΤαῦλος ἐν τῇ πρὸς 

Ῥωμαίους. 

ΑΥΤΩ Θ΄. 

φόμεναι ἔπληττον. Ἔπειτα ἐν χώρᾳ καὶ ὥρᾳ 

χειμερινῇ γυμνοὶ διανυκτερεύειν κατεδικάσθησαν ὃ 

μέσον τῆς λίμνης τῆς ὃ πρὸ ὃ τῆς πόλεως. Ἔνθα 

ἑνὸς ἐξ αὐτῶν φιλοψυχήσαντος καὶ πρὸς τὸ βαλα- 

γεῖον ἀποδραμόντος ?, ἅμα τῇ προσβολῇ τῆς θερμῆς 

διαλυθέντος, ὁ παρατηρῶν αὐτοὺς δήμιος καὶ 

φυλάττων 15 εὐθὺς μετὰ τῶν ἁγίων ἀντὶ τοῦ λεί- 

πόντος κατέστησεν 1} ἑαυτόν, φῶς ἐν νυκτὶ περὶ 

τοὺς μάρτυρας ἰδὼν καὶ στεφάνους ἐφ᾽ ἕκαστον 

αὐτῶν κατιόντας ἐξ οὐρανοῦ τεσσαράκοντα᾽ ὧν οἱ 

3. — 18, Ἑρμοῦ ceteri fere. 

1. -- τ ἁγίων μεταλομαρτύρων μ΄ Me. — ? (τῶν - ἡγεμόνος) om. Me. — ? om, Me. — * στρατεύματι Me, — * (καὶ 

πεισθῆναι - βουληθέντες) om. Me. — 9 τὰ στ. x, T. ὄψεις Mo. — ἴ εἶτα. ἐν ὥρᾳ Mc. — ? καταδικασθέντες Mc. — καὶ add. 

Me. — τὸ x, g. om. Me, — 1" μετέστησεν Mc. 

καὶ Νικηφόρου τοῦ πάνσόφου τοῦτον διαδεξαμένου, ἐλεεινὸν πρᾶγμα εἰσπίπτει 18. Λέοντος γὰρ τοῦ 

"Ἀρμενίου !9 δραξαμένου τῆς βασιλείας καὶ πρὸς τὴν τῶν ἁγίων εἰκόνων καθαίρεσιν χωρήσαντος, 

μεταστειλάμενος ὁ μέγας Νικηφόρος τοὺς λογάδας τῶν ἀρχιερέων, Αἰμιλιανὸν Κυζίκου, Εὐθύμιον 

Σάρδεων, Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης, Εὐδόξιον ᾿Αμόρίου, Μιχαὴλ Συνάδων 39 σὺν πολλοῖς καὶ '? ἄλλοις 5: 

καὶ τὸν μακάριον Θεοφύλακτον, πρὸς τὸν ἀσεβῆ ?? καὶ ἀποστάτην παραγίνεται βασιλέα 58, Καὶ πολλὰ ἀπὸ 

τῶν θείων γραφῶν αὐτῷ 38 φάρμακα κερασάμενος ?^ οὐκ ἔσχε τοῦτον καταπειθῆ᾽ ἀλλ᾽ ?6 ἀνιάτως εἶχε 

καὶ ὁ αὐτὸς ἦν. Καὶ οἵ μὲν ἄλλοι σιγὴν ἥτογτο ἀπ᾽ ἐκείνου ὅ7- μόνος δὲ ὁ μακάριος 38 πρὸς αὐτὸν ἔφη" 

« Οἶδα ὅτι τῆς ἀνοχῆς καὶ μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ καταφρονεῖς" ἀλλ᾽ ἥξει ἐπὶ σὲ δεινὸς ὄλεθρος 

» ἐξάπινα ?? καὶ hi καταστροφὴ ὁμοία καταιγίδι" καὶ οὐχ εὑρήσεις τὸν ῥυόμενον.» Ἐπὶ τούτοις θυμοῦ 

πλησθεὶς ἅπαντας ὑπερορίᾳ καταδικάζει" καὶ τὸν μὲν θεῖον Νικηφόρον ἐν Θάσῳ τῇ νήσῳ, τὸν δὲ ἀοίδι- 

μον Μιχαὴλ Συνάδων εἰς: Εὐδοκιάδα καὶ ἄλλον ἀλλαχοῦ 80. Θεοφύλακτον δὲ τὸν τρισόλβιον εἰς Στρό- 

βιλον. Ἐκεῖσε οὖν διαρκέσας ὁ μακάριος οὗτος ὁμολογητὴς 8: χρόνους τριάκοντα καὶ τῇ ἐκ τῆς 

ἀλλοτρίας κακουχίᾳ ?? ἐγκαρτερήσας πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε 83. Μετὰ δέ τινας χρόνους κτλ. — ΤΤαύλου 

ἸΠλουσιάδος (Mart. 72). — 3 (Ἑρμοῦ). --- Δίων μαχαίρᾳ T. — Δομέτιος ἐν εἰρήνῃ v. — Mv:í.— 

ΤΠαύλου. --- 2 ('EpuoG). — Δίων. — Δομέτιος, --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Ἡ : 1. — Παύλου ἐπισκόπου TTpouciábog (Mart. 75). --- P : 1. — ΤἸΤαύ- 

λου. — D : 1. — Παύλου. --- Da: 1. — ἸΤαύλου. — Db : 1. — ΤΤαύλου. --- K : 1. — TTaAov. — N : 1. — 

Bb: 1. — Διονυσίου (Mart. 11?). — Be: 1, — 0:1. — 04:1, — Ce:1. — Cg: 1. — R:1. — Ra t1: 

ἤΛθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τεσσαράκοντα τῶν ἐν Σεβαστείᾳ τῇ πόλει: μαρτυ- 

ρησάντων κατὰ τοὺς καιροὺς Λικινίου τοῦ βασιλέως καὶ ᾿Αγρικολάου ἡγεμόνος, ὧν τὰ ὀνόματά εἰσι 

ταῦτα" Κυρίων 2, Κάνδιδος, Δόμνος, Σευηριανός, Εὐτύχιος, Κύριλλος, Θεόδουλος, Βιβιανός, "Arríoc, 

Ἡσύχιος, Εὐνοϊκός, Μελίτων *, Ἠλιάδης ὅ, ᾿Αλέξανδρος, Σακεδών δ, Οὐάλης, TTpígkoc, Χουδίων *, 

Ἡράκλειος, Ἐκδίκιος 5, Ἰωάννης, Φιλοκτήμων, Φλάβιος, Ξάνθιος, Οὐαλλέριος, Νικόλαος *, ᾿Αθανάσιος, 

Θεόφιλος, Λυσίμαχος, Γάϊος, Κλαύδιος, Σμάραγδος, Σισίννιος, Λεόντιος, ᾿Αέτιος; Ἀκάκιος, Δομε- 

τιανός, Γοργόνιος, Ἰουλιανὸς καὶ Ἀγλάϊος, ὁ καὶ καπικλάριος. Οὗτοι οἱ ἅγιοι κτλ. — Rb : deest. — 

Re: 1 (contuli cum Ra). — ΤΤαύλου ἐπισκόπου Xuvábuv. — Μὸ : 1. — Οὐρπασιανοῦ. Ἄρτι τότε 

τὴν βασιλείαν Μαξιμιανὸς δυσσεβῶς ἐνδυσάμενος, τὴν περίοικον Νικομηδείας κατετυράννει, διάπυρος 

ἔκδικος τῶν εἰδώλων γενόμενος. Τούτου ποτὲ τὸν θυμὸν ὡς φλόγα μεγάλην ἀνάψαντες" κατὰ τῶν 

χριστιανῶν οἱ τούτου σύμφρονες καὶ συμπόται, τότε σχεδὸν πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ 

συγκλητικοὺς ἐκκλησιάσας ἅμα καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κατεβρόντησεν " « Εἴ τις ἐξ ὑμῶν περιέπεσεν 

» εἰς τὴν τῶν χριστιανῶν κακίστην θρησκείαν καὶ οὐ θέλει μετάμελος πρὸς τοὺς εὐμενεῖς θεοὺς ἡμῶν 

» γενέσθαι, λυσάτω τὴν ζώνην. αὐτοῦ ἐνώπιον πάντων καὶ ὑποχωρείτω τοῦ τε παλατίου καὶ τῆς 

z 15 συνεισπίπτει πρᾶγμα K. — 19 μισοχρίστου K. — ?? (τοὺς λογάδας - Zuvdbuv) K. — 31 ἀρχιερεῦσι add. K. — 

3: ἀσεβέστατον KR. -- 38 (καὶ - βασιλέα) βασιλέα παραγίνεται Κ, --- 34 τὰ add. K, —:*5 κερασάμενοι Καὶ, — 36 (οὐκ - ἀλλ) 
on. K. —n ἀπὸ τοῦδε K. — 38 ἅγιος Θεοφύλακτος K. — 35 ἐξ, 5. ὄλεθρος K. — 99 ἀλλαχόθεν K. — 9! Θεοφύλακτος 

add. K, — 9? τὴν... κακουχίαν K. — 88 ἐκδημῇῆ e£ hic des. K. 
τ λίμνη Re. — ? Kupiov Ra; ἐπ Rc nomina tribus columnis scripta sunt. — ? Εὐνόηκος Βο. ---  Μελήτων. Re. — 5'Hhia- 

νὸς in Testamento XL martyrum, BoswerscH, p. 80. — δ Σακεδιῶν Rc, Σακέρδων, Bonwsrsct, p. 80. — ? Xoubiov Ra, 
Rc. — 5 'Exbiketoc Ra, — " én Re post Κύριλλος scriptum. m 

Manr. 8. 

Rom. 16, 14. 

MaRr. 9. 

Manr. S. 

Manr. 9. 



Manz, 9. 

Manr. 10, 

Manr. 9, 

Man. 10. 
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μὲν τριάκοντα ἐννέα τῶν ἐκεῖσε ὄντων, τὸν δὲ ἕτε- λειφθέντα τινὰ παρὰ τοῦ τυράννου δι᾽ ἡλικίαν καὶ 

pov στέφανον ἀντὶ τοῦ πρὸς βαλανεῖον εἰσελθόν- ῥώμην σιύματος ἀναφέροντα, νομίσαντος 16 αὐτὸν 

τος ἦν περιττεῦον" ἐν ip εἰσδραμὼν ὁ καπικλάριος ἴσως μεταβουλεύσασθαι, τὴν μητέρα παρὰ δόξαν 
πιστεύσας ἐδέξατο αὐτὸν σὺν αὐτοῖς ὧν 15, Ἤδη δὲ ἐπὶ τὸν νῶτον ἀραμένην ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν εἰ 
τῆς ἡμέρας ὑποφαινούσης 13, ὡς λειποψυχοῦντες σωθείη περιλειφθείς 17, ταχυδρομῆσαι καὶ τὰς 5 
μὲν οἱ ἅγιοι ἔτι δὲ ἐμπνέοντες ὥφθησαν, τὰ σκέλη ἁμάξας καταλαβεῖν, αἵ πρὸς τὸν ποταμὸν ἔφερον 
θλασθέντες τὸν διὰ μαρτυρίου στέφανον ἐκομί- τοὺς ἁγίους, καὶ 15 ἐν ταύταις 18 τὸν παῖδα ἀποφορ- 
σαντο. Εἶτα πυρὶ παραδοθέντες καὶ ἐφ᾽ ἁμαξῶν τίσασθαι "9 ἤδη καὶ αὐτὸν ὑπελθόντα τὸν θάνατον. 

τεθέντες 1* τοῖς ποταμίοις ἀπερρίφησαν ὕδασι. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 39 μαρτυρείῳ 

Οὕτω: δὲ ἄρα αὐτοῖς kal! τοκεῦσιν 5 ἀσπαστὸς αὐτῶν 15, τῷ ὄντι πλησίον τοῦ Χαλκοῦ Τετρα- 10 

καὶ 15 καθ᾽ ἡδονὴν 6 θάνατος ἐνομίζετο, ὡς κατα: πύλου. 

ΜΗΝΙ T9 AYTQ l'. 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Kobpárovu! κατὰ τοὺς χρόνους Δεκίου xoi Οὐαλεριανοῦ ὃ καὶ 

Διονυσίου 3, Κυπριανοῦ, ᾿Ανέκτου, Παύλου Ἰάσωνος ἡγεμόνος Ἑλλάδος. Ὃ δὲ ἅγιος Kobpá- 

καὶ Κρίσκεντος. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ Κορίνθου τος κομιδῇ νήπιος καταλειφθείς, τῆς μητρὸς ἀποι- χ5 

— " (ἐξ - ὧν) om. Me. — 18 ἐπιφανούσης Me. — 1* (καὶ ἐφ. - τεθέντες) om. Me. — !5 om. Me. — 18 ἀναφέροντα v. om. Mc. 
— !! περιλειφθείης S. — 18 αὐταῖς Me. — 19 ἀποφορτήσασαι S, ἀποφορτίζεσθαι Me. — 9? ἁγιωτάτω αὐτῶν add. Mc. 

1. — ! ro0 ἐν Κορίνθω καὶ τῶν σὺν αὐτῷ add. Mc, — ? ἸΤαύλῳ Διονυσίω eic. Mc. — ὃ Οὐαλλεριανοῦ Mc. 

» πόλεως ἡμῶν, Ἡ τὰρ πόλις αὕτη θεοὺς μεμάθηκε λατρεύειν ἐκ προγόνων, xal οὐ Θεὸν ἕνα καὶ τοῦτον 
» ἐσταυρωμένον.» Τότε δὴ τότε φρίκη περιέσχεν ἅπαντας τοὺς εἰς Χριστὸν πεπιστευκότας, καὶ ἣν 20 
ἰδεῖν ἀληθῶς τὴν εἰς Χριστὸν γυμναζομένην ὄντως εὐσέβειαν. Οἱ μὲν γὰῤ ὑπεκρύπτοντο, οἱ δὲ ταῖς 
βασάνοις ὑπέκυπτον. Ὅσοι δὲ τὴν εἰς Θεὸν ἀγάπην ἀκίβδηλον ἔφερον, ἀφειδήσαντες τῶν σωμάτων καὶ 
ἐπεγγελῶντες τὸν τύραννον, τὰς ἑαυτῶν ζώνας ἀπορρίπτοντες ἀπέτρεχον ἐξ αὐτοῦ. Τότε ὃ μεταλόφρων 
καὶ ἀδαμάντινος τὴν ψυχὴν Οὐρπασιανός, εἷς ὧν καὶ αὐτὸς τῆς συγκλήτου, θείῳ ζήλῳ πυρούμενος 
ἐλθὼν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως ἐκείνου καὶ πάσης τῆς συγκλήτου, ἔρριψε τὴν ἑαυτοῦ χλαμύδα καὶ ζώνην 25 
εἰπὼν μεγαλοφρόνως πρὸς τὸν βασιλέα" « Ἐπειδή, βασιλεῦ, ἐγὼ σήμερον ἀντιστρατεύομαι τῷ ἐπου- 
» ρανίῳ καὶ ἀθανάτῳ βασιλεῖ τῷ κυρίῳ μου Ἰησοῦ Χριστῷ, λάβε σου τὴν ζώνην καὶ τὴν τιμὴν καὶ 
» δόξαν' πρόσκαιρος γάρ ἐστι καὶ εἰς οὐδὲν χρησίμεύουσα. » Ταῦτα ἀπροσδοκήτως ἐπεξιόντος τοῦ 
Οὐρπασιανοῦ ὁ βασιλεὺς Μαξιμιανὸς ἀκούσας, ἠλλοιώθη τὰς φρένας καὶ ἐπὶ πολλὴν ὥραν ἔμεινεν 
ἄφωνος, Εἶθ᾽ οὕτως τὴν ὄψιν τρίψας καὶ λοξὸν προσβλεψάμενος πρὸς τὸν μάρτυρα, ἐξεβρόντησεν ὡς 80 
ἀνήμερος θήρ, προσειπών « Τὸν ἀλιτήριον κρεμάσαντες τὰς σάρκας αὐτοῦ τοῖς βουνεύροις καταξά- 
» vate. » Τούτου δὲ γενομένου μετὰ πολλοῦ τοῦ τάχους καὶ τοῦ ἁγίου μάῤτυρος ἐπὶ πολλὰς τὰς ὥρας 
τοῖς βουνεύροις ἀνηλεῶς συγκοπτομένου καὶ μηδ᾽ ὁπωσοῦν στυγνάζοντος, καταγαγὼν αὐτὸν ὁ τύραν- 
γος ἀπὸ τοῦ μαγγάνου φησὶ πρὸς τοὺς παρεστῶτας" « Ἐν φρουρᾷ ἀφεγγεῖ καὶ ἀσφαλεστάτῃ ἀνεπιμέ- 
» λητὸν τοῦτον ταριχεύσατε, ἕως ἂν σκέψωμαι ποίῳ θανάτῳ αὐτὸν ἀναλώσω. » Τοῦ δὲ ἁγίου 85 
μάρτυρος χαίροντος καὶ εὐφραινομένου ἐν τῇ φυλακῇ ἐπὶ ἡμέρας τινὰς καὶ τὰς εὐχὰς αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ 
ἀποδιδόντος, κατεσκεύασεν ὁ δυσσεβὴς βασιλεὺς ὄργανον τιμωρητικόν- τὸ δὲ ἦν κλωβὸς σιδηροῦς. 
Καὶ ἐξατατιὼν τὸν ἅγιον τῆς εἱρκτῆς, προσέταξε βληθῆναι αὐτῷ καὶ εἰς ὕψος κρεμασθῆναι' τούτου δὲ 
γενομένου καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος ἐκ τῶν χειρῶν κρεμαμένου καὶ ἐνδεδυμένου τὸν σιδηροῦν κλωβὸν 
ἐκεῖνον δι᾽ ὅλου τοῦ σώματος, ἐκέλευσεν ὁ δύστηνος λαμπάδας ἀναφθῆναι καὶ γύρωθεν αὐτοῦ ἀνηλεῶς 40 
κατακαίεσθαι. Τότε ὁ ἅγιος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ἔνδον τοῦ ὀργάνου ἐκείνου ὧν κρεμάμενος, τοσοῦτον 
κατεκαύθη, ἕως οὗ πᾶσάι αἱ σάρκες αὐτοῦ κατέρρευσαν ὥσπερ κηρός, συγχυθεῖσαι καὶ ἀναμιγεῖσαι τῇ 
τῇ, καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πάντα γεγόνασιν ὡς χοῦς ἀπὸ ἅλωνος. Καὶ οὕτως ὁ ἅγιος τοῦ Χριστοῦ μάρτυς 
προδευχόμενος καὶ ἀναλυόμενος, τὸν ἀέρα γεμίσας μυρεψικῆς εὐωδίας ἀνῆλθεν ὡς ἀστὴρ φαεινὸς 
πρὸς Κύριον, καθώς τινες τῶν πιστῶν ἰδεῖν ἠξιώθησαν. Ὃ δὲ δύστηνος καὶ θεομισὴς βασιλεὺς ἔτι τῇ 4 
μανίᾳ ἐμμένων τὸν χοῦν τῆς γῆς, ἐν ᾧ αἱ σάρκες τοῦ ἁγίου κατέρρευσαν, καὶ τὸν χοῦν τῶν ὀστέων 
ἐπιμελῶς συλλέξας εἰς τὴν θάλασσαν ἐνώπιον αὐτοῦ σκορπισθῆναι πεποίηκε. Ταῦτα γεγόνασιν ἐν πόλει 
Νικομηδείας. --- Καισάριος ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ἐν εἰρήνῃ v. — Οἱ ἅγιοι ἕξ 
μάρτυρες πάππος, μάμμη, πατήρ, μήτηρ καὶ δύο τέκνα E. τ. — Mv : 1..— TTaóhou ἐπισκόπου 
Πλουσιάδος. --- Ταρασίου καὶ Καισαρίου ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου, — Τάππος κτλ, --- Mr:i. 50 
SYNAXARIA SELECTA. H : 1, -- P :1. — Σωφρονίου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων (Mart. 113. — 

Koi τοῦ ἁγίου TloumAiov, — D:1.— Da:1.— Db:1.— K:1. — N:1. — Tlaóhou ἐπισκόπου 
Προυσιάδος (Mart. 77). — Bb:1. — Be: 1. — Διονυσίου. — €: 1 (in marg. : ζήτει τοῦ ἁγίου 
Zugpovíou ἔμπροσθεν...). --- Cd : 1. — Ce:1. — Cg : 1. — R : 1. — Ra: deest. -- Rb: deest. — 
Re:1. — Me : 1. — ἀναστασίας τῆς πατρικίας, "Ev ταῖς ἡμέραις Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου βασι- 55 
λέως γέγονέ τις γυνὴ ἐν τῷ Βυζαντίῳ ᾿Αναστασία, εὐλαβὴς καὶ φοβουμένη τὸν Θεόν, ἐξ εὐγενῶν καὶ 
πλουσίων γονέων καταγομένη. Καὶ αὕτη πρώτη πατρικία. οὖσα τοῦ βασιλέως, αὕτη τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον 
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“χομένης αὐτοῦ, παραδόξως ἐτρέφετο, νέφους ἐπ’ μένοι γεγόνασιν rior ἤρχετο δὲ πάντων ὁ 

αὐτὸν ὁ συνισταμένου καὶ χρρητοῦντος τροφήν. ἅγιος Κοδράτος καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς τὴν ἀλή- 

ἤδη δὲ ἐν νεανίσκοις τελοῦντι συνήθεις οἱ εἰρη- θειαν. Μετὰ δὲ χρόνον τινὰ ὑπὸ τῶν εἰδωλολα- 

- " αὐτῷ Mc. 

5 ἐν ἑαυτῇ ἔχουσα, ἐπορεύετο. κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ. Εἶχε δὲ φυσικὴν εὐστάθειαν καὶ πολλὴν 

πραότητα, ὥστε πάντας ἐπιτέρπεσθαι εἰς τὰς ἀρετὰς αὐτῆς, ἀλλὰ μὴν καὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα. Καὶ 

ἐπειδὴ ἀεὶ ὁ τῶν ζιζανίων σπορεὺς τὸ καλὸν εἴωθε φθονεῖν καὶ διαβάλλειν καὶ μὴ συγχωρεῖν 

ἀναπαύεσθαι, ἐφθονήθη καὶ αὐτὴ παρὰ τῆς βασιλίσσης. Καὶ γνοῦσα τὸν φθόνον παρά τινος, f| ὄντως 

κατὰ Θεὸν πεπυκνωμένη λέγει πρὸς ἑαυτήν " «᾿Αναστασία, εὐκαίρου καὶ ἀληθινῆς ὑποθέσεως revo- 

10 » μένης, σώζουσα σῶσον τὴν σεαυτῆς ψυχήν, koi τὴν μὲν βασίλισσαν ἀπαλλάττεις τοῦ ἀλόγου 

» φθόνου, σεαυτῇ ; δὲ προξενήσεις τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν.» Καὶ ὡς ταῦτα πρὸς ἑαυτὴν ἐβουλεύ- 

σατο, μισθωσαμένη πλοῖον συνάξασα ἐκ τοῦ πλούτου αὐτῆς μέρος τι τὰ λοιπὰ πάντα καταλιποῦσα τὴν 

᾿Αλεξάνδρειαν κατέλαβε᾽ καὶ κτίσασα ἐν τῷ ἸΤέμπτῳ μοναστήριον, ἐξύφαινε θείους μίτους ἐκεῖσε καθε- 

ζομένη καὶ τῷ Θεῷ ἀρέσαι σπουδάζουσα᾽ ἐν (p καὶ μέχρι τῆς σήμερον σώζεται ἡ ταύτης μονή, τὸ 

35 ἸΠΤατρικίας ὄνομα περιφέρουσα. Μετὰ δὲ χρόνους τινὰς παρελθοῦσα ἡ βασίλισσα τὸν tbe βίον, 

ἀναμνησθεὶς ὁ βασιλεὺς τῆς πατρικίας ἐξέπεμψε πανταχοῦ μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιτάσεως ἀναζητῶν 

αὐτήν. Τοῦτο πάλιν γνοῦσα fj ἀληθῶς ἀμνὰς τοῦ Θεοῦ, γυκτὸς ἐάσασα αὐτῆς τὸ μοναστήριον ἀνῆλθεν 

ἐν Σκήτει πρὸς τὸν ἀββᾶν Δανιήλ᾽ καὶ προσαναθεῖσα τὸ πᾶν τῷ μακαρίῳ γέροντι, ἐνέδυσεν αὐτὴν 

στολὴν ἀνδρῴαν, ὀνομάσας αὐτὴν ᾿Αναστάσιον τὸν εὐνοῦχον. Καὶ εἰσαγαγὼν αὐτὴν ἐν σπηλαίῳ, 

20 μήκοθεν ὄντι τῆς λαύρας ὁ αὐτοῦ, καθεῖρξεν αὐτὴν δοὺς αὐτῇ καὶ κανόνας. Καὶ προσέταξε μηδέποτε 

ἐξέρχεσθαι τοῦ κελλίου μήτε τινὰ εἰσέρχεσθαι πρὸς αὐτὴν τὸ παράπαν, τυπώσας ἕνα τῶν ἀδελφῶν 

κομίζειν αὐτῇ ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος κεράμιον ὕδατος καὶ τιθέναι ἔξω τοῦ σπηλάίου καὶ λαμβάνειν εὐχὴν 

καὶ ὑπαναχιυρεῖν. Ἐκεῖσε οὖν ἡ ἀδαμάντινος αὕτη καὶ ἀνδρεία ψυχὴ ἀπροΐτως ἐκτελέσασα χρόνους 

εἰκοσιοκτὼ ἐφύλαττε τὸν κανόνα τοῦ τέροντος ἀπαράτρωτον καὶ ἀπαρεγχείρητον. ΤΤοῖος οὖν νοῦς ἢ 

?5 γλῶσσα τῶν εἰκοσιοκτὼ χρόνων τὰς κατὰ Θεὸν ἀρετὰς αὐτῆς ἐννοήσει διηγήσασθαι ἢ γραφῇ παρα- 

δοῦναι, ἃς αὐτὴ μόνη καθ᾽ ἑαυτὴν τῷ Θεῷ καθεκάστην προσήγαγε, τὸ δάκρυον, τοὺς στεναγμούς, τοὺς 

ὀδυρμούς, τὴν ἀγρυπνίαν, τὴν εὐχήν, τὴν ἀνάγνωσιν, τὴν στάσιν, τὴν γονυκλισίαν, τὴν ξηροκοιτίαν, τὴν 

χαμευνίαν, τὴν νηστείαν" πρὸ δὲ πάντων καὶ μετὰ πάντων τὰς τῶν δαιμόνων συμπλοκὰς καὶ ἐπαναστά- 

σεις, τὰς τῆς σαρκὸς ἡδονὰς καὶ πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τὰ τούτων ἀντίρροπα. Τὸ δὲ εἶναι αὐτὴν 
80 παντάπασιν ἀπρόϊτον πάσας τὰς ἡμέρας τῶν τοσούτων ἐνιαυτῶν γυναῖκα συγκλητικὴν καὶ εἰς τὰ 

βασίλεια ἀεὶ ἐκ συνηθείας μετὰ πλήθους ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν συναναστρεφομένην, ἐκπλήττει πάντα 
νοῦν καὶ διάνοιαν. Ἐν τούτοϊς πᾶσι καλῶς ἀτωνισαμένη γέγονε σκεῦος τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 
Προγνοῦσα δὲ τὴν ἑαυτῆς πρὸς Κύριον μετάθεσιν, ἔγραψεν εἰς ὄστρακον πρὸς τὸν γέροντα λέγουσα" 
« Πάτερ τίμιε, λάβε μετὰ σοῦ ἐν σπουδῇ τὸν τὸ ὕδωρ κομίζοντα μαθητὴν καὶ ἐπιτήδεια ἐργαλεῖα πρὸς 

95 » ταφήν, καὶ ἐλθὲ ἵνα κηδεύσῃς τὸ τέκνον σου ᾿Αναστάσιον τὸν εὐνοῦχον.» Ταῦτα ὡς ἔγραψεν, ἐναπέ- 
Gero ἔξω τῆς θύρας τοῦ σπηλαίου, Ὁ δὲ γέρων διὰ νυκτερινῆς ὀπτασίας μυηθεὶς ταῦτά φησι πρὸς τὸν 
μαθητήν᾽ « Σπεῦσον, ἀδελφέ, πρὸς τὸ σπήλαιον, ἐν ᾧ ἐστιν ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν Ἀναστάσιος ὁ εὐνοῦχος" 
» καὶ προσσχὼν ἔξω τῆς θύρας τοῦ σπηλαίου εὑρήσεις ὄστρακον γεγραμμένον. Τοῦτο λαβὼν ἐν 
» σπουδῇ πολλῇ ὑπόστρεψον πρὸς ἡμᾶς.» Τοῦ δὲ ἀπελθόντος καὶ ἀνενεγκόντος αὐτὸ καὶ ἀναγνοὺς ὁ 

40 γέρων ἐδάκρυσε. Καὶ λαβὼν ἐν σπουδῇ τὸν ἀδελφὸν καὶ τὰ ἐπιτήδεια, ἐπορεύθη καὶ ἀνοίξαντες τὸ 
σπήλαιον εὗρον τὸν εὐνοῦχον πυρετῷ συνεχόμενον. Καὶ προσπεσὼν ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ ὁ γέρων 
ἔκλαυσε λέγων᾽ « Μακάριος εἶ, ἀδελφὲ ᾿Αναστάσιε, ὅτι τῆς ὥρας τἀύτης ἀεὶ φροντίζων ᾿κατεφρόνησας 
» βασιλείας ἐπιγείου.» Ἡ δέ’ « Ἐγὼ μᾶλλον, πάτερ, φησίν, χρείαν ἔχω πολλῶν εὐχῶν ἐν τῇ ὥρᾳ 
» ταύτῃ.» Καὶ λέγει ὁ γέρων᾽ « Εἰ προέλαβον ἐγώ, εἶχον ἂν παρακαλέσαι τὸν Θεόν.» Καὶ ἀνακαθίσασα 

45 ἐπὶ τοῦ ψιαθίου τὴν κεφαλὴν τοῦ γέροντος κατεφίλησε προσευξομένη. Καὶ λαβὼν ὁ γέρων τὸν μαθητὴν 
αὐτοῦ ἔρριψε παρὰ τοὺς πόδας αὐτῆς λέγων" « Εὐλόγησον τὸν μαθητήν μου, τὸ τέκνον σου.» 'H δὲ 
εἶπεν’ « Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων μου, ὁ πὰρεστηκώς μοι ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τοῦ χωρίσαι με ἐκ τοῦ σώματος 
» τούτου, ὁ εἰδὼς τὰ ἐν τῷ σπηλαίῳ ᾿τούτῳ ? διαβήματα *, διὰ τὸ ὄνομά σου καὶ τὴν ἐμὴν ἀσθένειαν 
» καὶ ταλουπωρίαν αὐτὸς ἀνάπαυσον τὸ πνεῦμα τῶν πατέρων ἐπ᾽ αὐτῷ, ὡς ἀνεπαύσατο τὸ πνεῦμα 

50.» Ἠλιοῦ ἐπὶ τὸν Ἔλισσαιέ. » Καὶ ἐπιστραφεὶς 6 εὐνοῦχος πρὸς τὸν γέροντα λέγει" « Διὰ τὸν Κύριον, 
» πάτερ, μὴ ἀποδύσητε ἃ περιβέβλημαι, καὶ μηδεὶς γνῷ τὰ περὶ ἐμοῦ,» Καὶ μεταλαβοῦσα τῶν θείων 
μυστηρίων λέγει" « Δότε μοι τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα καὶ εὔξασθε ὑπὲρ ἐμοῦ.» Καὶ ἀναβλέψασα κατὰ 
ἀνατολάς, ἔλαμψεν ὥσπερ πυρσὸς θείαν αἴγλην δ δεξαμένη ἐν τῷ προσώπῳ. Καὶ ποιήσασα τὸ σημεῖον 
τοῦ τιμίου. σταυροῦ εἶπε" « Κύριε, εἰς χεῖράς σου παρατίθημι τὸ πνεῦμά μου. » Καὶ τοῦτο εἰποῦσα 

S5 παρέδωκε τὸ πνεῦμα, Καὶ ὀρύγματος γενομένου ἔμπροσθεν τοῦ σπηλαίου, ἀποδυσάμενος ὁ γέρων ὃ 
ἐφόρει ἱμάτιον, λέγει τῷ μαθητῇ" «"Evbucov τῷ ἀδελφῷ, τέκνον, ἄνωθεν ὧν περιβέβληται.» Ἐνδύοντος 
δὲ τοῦ ἀδελφοῦ τὴν μακαρίαν, ἐφάνησαν μὲν τούτῳ οἱ ταύτης μαστοὶ ὡς φύλλα κατεξηραμμένα, οὐδὲν 
δὲ περὶ τούτου τῷ γέροντι διεσάφησε. Μετὰ δὲ τὸ ἀπαρτισθῆναι τὴν κηδείαν κατερχομένων αὐτῶν, 

! σεαυτὴν Mc. —  λάβρας Mc, — 9 τούτου corr. Me, — 4 διαβήματα {{Π{|Π|| Me. — * θείαν αἴγλην in marg. Mc. 
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τρῶν διαβληθέντες καὶ συλληφθέντες διὰ τὴν 

εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν, τυφθέντες σφοδρῶς καὶ 

MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σωφρο- 

víou ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Οὗτος xáipac 

μὲν ἔφυ Φοινίκης τῆς Λιβανοστεφάνου, πόλεως 

Δαμασκοῦ, εὐσεβῶν καὶ σωφρόνων γονέων υἱός, 

πατρὸς μὲν Πλινθᾶ, μητρὸς δὲ Μυροῦς. Εὐφυὴς 

δὲ dv ἔμαθε πᾶσαν ἑλληνικὴν καὶ χριστιανικὴν 

γραφήν. Καὶ μετήρχετο πᾶσαν ἀρετὴν mparro- 

μένην ἐν -τοῖς ἐρήμοις" ἔπειτα τὴν μόνδραν τοῦ 

μεζάλου Θεοδοσίου 2 κατέλαβεν, ἐν fj πᾶσαν θείαν 

διῆλθε γραφήν᾽ εἶθ᾽ οὕτως ἐπὶ τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν 

ἀπῆλθε καὶ Αἴγυπτον. ἸΤερισσοτέρας ? δὲ παιδείας 

γλιχόμενος, περιτυχὼν ἀνδρὶ καλουμένψ Ἰωάννῃ, 

τὸν πόθον ἀφωσιώνσατο, τὰ παρ᾽ ἐκείνου λαμβά- 

vuiv καὶ ἀντιδοὺς τὰ σφέτερα, Ἔνθα τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς ἐπίχυσιν παθόντας ὑπὸ τῶν ἁγίων Κύρου καὶ 

Ἰωάννου θεραπεύεται καὶ τῆς ἰατρείας μισθὸν 

ἀπαιτεῖται τὰ καθ᾽ ἑκάστην αὐτῶν τελούμενα θαύ- 

pora γραφῇ παραδοῦναι. Διὰ δὲ τὴν γνῶσιν καὶ 

τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ἀρετὴν ἐπίσκοπος Ἱερο- 

σολύμων καθίσταται. Τῆς δὲ ἁγίας πόλεως ὑπὸ ̓  

τῶν ἸΤερσῶν πολιορκηθείσης, εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν 

πρὸς τὸν μέγαν Ἰωάννην τὸν ἐλεήμονα παρατγί- 

βασανισθέντες ξίφει τὰς κεφαλὰς. ἀπετμήθη- 

cav?, 

AYTQ ΙΑ’. 

νεται" καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἐκείνου, ἐν fj xoi 

ἐγκωμιαστικοῖς λόγοις, ἢ μᾶλλον ἐπιταφίοις, τοῦ- 

τον τιμῷ, πάλιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ὑποστρέφει. 

ἸΤολλὰς δὲ βίβλους συγγραψάμενος καὶ διαφόρους 

ἁγίους ἐγκωμιάσας τῇ ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ καταλέλοιπεν. 

᾿Αλλὰ καὶ κατὰ αἱρετιζόντων πολλὰ στηλιτεύσας, 

φρούδους ἀπετέλεσεν καὶ δόγμασι πλείστους ὁ, τῇ 

καθολικῇ ἐκκλησίᾳ καταλιπών, ὧν ἕν ἐστιν καὶ τὸ 

ὑπερθαύμαστον διήγημα τῆς ἀληθῶς ὃ ἐν γυναιξὶ 

ὑπερφυοῦς καὶ ἰσαγγέλου Μαρίας τῆς Αἰτυπτίας. 

Οὕτω καλῶς καὶ θεοφιλῶς τὸ ποίμνιον ἰθύνας καὶ 

στόμα Χριστοῦ χρηματίσας, πρὸς αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ 

μεθίσταται. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. ̓  

Οὗτος. ἐγένετο ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ “μεγάλου, 

πρότερον μοναχὸς γενόμενος καὶ ἀσκήσας, ὕστε- 

pov διὰ τὴν ἐνάρετον αὐτοῦ πολιτείαν προεχειρίσθη 

ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, οὕτως δὲ ὁσίως δια- 

πρέψας ἐν τῇ ἀρχιερωσύνῃ, ὡς καὶ ἐν τῇ συνόδῳ 

προσκληθῆναι, καὶ ἐπιστομίσας καὶ καταισχύνας 

τὸν δυσσεβῆ Μάνεντα καὶ τὸν σύμφρονα αὐτοῦ 

— 5 (ἤρχετο - ἀπετμήθησαν) μεθ᾽ ὧν συλληφθεὸς διὰ T. e. X. ὁ. καὶ τυφθεὶς σφοδρῶς σὺν αὐτοῖς ἀπετμήθη τὴν 

κεφαλήν M. 
1. — ! μετέρχετο S. — 3 Θεοδιωσίου S. — ? περισοτέρας S. — πλείστοις S. — 5 ἀληθοῦς S. 

λέγει ὁ μαθητής" «Ἔγνως, πάτερ, ὅτι ὁ εὐνοῦχος τυνὴ rjv; » Ὁ δὲ γέρων ἀπεκρίνατο « Οἶδα κἀγώ, 

» τέκνον, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἐξηχηθῆναι πανταχοῦ, τούτου χάριν ἀνδρίραν στολὴν ἐνέδυοα αὐτὴν καὶ 

» ᾿Αναστάσιον εὐνοῦχον ὠνόμασα διὰ τὸ ἀνύποπτον πολλὴ γὰρ ζήτησις ἐγένετο παρὰ τοῦ βασιλέως 

» περὶ αὐτῆς κατὰ πᾶσαν χώραν καὶ μάλιστα ἐν τοῖς μέρεσι τούτοις. "AM ἰδοὺ χάριτι Θεοῦ ἐφυλάχθη 

» παρ᾽ ἡμῶν.» Καὶ τότε διηγήσατο ὁ τέρων τῷ. μαθητῇ λεπτομερῶς τὸν. βίον αὐτῆς. — Μαρκιανὸς 

ξύλοις κλασθεὶς τ. --- Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κυριακὴ μνήμη τῆς ἀκαθίστου,. ἥτις εὐχαριστήριός ἐστιν 

ἑορτὴ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς σωσάσης τὴν πόλιν ἐκ τῶν ἐθνῶν. --- Mv : 1. — ᾿Αναστασίας. — 

Μαρκιανός. --- Μνήμη τῆς ἀκαθίστου. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Η: 8. -- P:3.-—D:1.4.83. — Da:1.2.4. — Db:1.3.4 — K:1. 

3.4 — N:1.4: Γεωργίου τοῦ νεοφανοῦς xoi θαυματουργοῦ. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Ἰωάννου τοῦ ἐπικεκλημένου Τζιμισκῆ. Καταλιπὼν δὲ γυναῖκα καὶ τέκνα, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον, 

καὶ συγγενεῖς αὐτούς, τὴν στενὴν ὁδὸν εἵλετο καὶ τὸν ζυγὸν ὑπελθὼν τοῦ Χριστοῦ, διήρχετο κατὰ τὰς 

πόλεις καὶ χώρας καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἔρημον, θλιβόμενος, ὑστερούμενος, κακουχούμενος καὶ μηδενὸς ἐν 

μετοχῆ τῶν ἡδέων τινόμενος. “Ὅθεν οὐκ ἀθεεὶ γνωσθείσης τούτῳ τῆς ἀναλύσεως, κατέλαβε τὴν Κων- 

σταντινούπολιν, καὶ κατὰ τὸν πάνσεπτον τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ θεολόγου ναόν, τὸν ἐν τῷ λεγομένῳ 

Διαππίῳ, γενόμενος καὶ ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ μεμενηκώς, ἐν αὐτῷ ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. Καὶ εἰρέθη περι- 

κείμενον τῷ σώματι σιδήρου βάρος οὐ φορητόν, ὑφ᾽ οὗ σχεδὸν καὶ καταδεδαπάνητο. Κατασκευασθείσης 

οὖν θήκης ἐκ λιθίνων πλακῶν, κατετέθη ἐν τῷ νάρθηκι τοῦ εἰρημένου ναοῦ, πολλῶν ἰάσεων ἐνεργηθει- 

σῶν bí αὐτοῦ τῷ τότε, ἀλλὰ xoi νῦν ἐνεργουμένων ἄχρι καὶ τήμερον. --- Τροφίμου, Θεοφίλου. καὶ 

Θάλλου (Mart. 165, manu rec.). — Bb: 3. — Γρηγορίου πάπα Ῥώμης (Mart. 123). --- ΠΠελαγίας τῆς ἀπὸ 

ἑταιρίδων (Oct, 81). — Be: & 1. 0:3. — Qd :3. — Ce:3. — Cg:3. — R:1.-— Ἐδ : 1. — 

Rb : deest. — Ro : 1. &:l'eupyíou τοῦ νεοφανοῦς kai θαυματουργοῦ, Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασι- 

λείας Ῥωμανοῦ καὶ Κωνσταντίνου τῶν ΤΤορφυρογεννήτων. Καὶ καταλιπὼν γυναῖκα xoi τέκνα καὶ 

συττενεῖς κτλ. — Me : 1. 8. 4. — Τροφίμου καὶ Θαλλοῦ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ μαῤτυρησάντων. Ἐν ταῖς 

ἡμέραις Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν βασιλέων, ἡγεμονεύοντος ᾿Ασκληπιοῦ ἐν Λαοδικείᾳ, διωγμὸς 

γέτονε κατὰ τῶν χριστιανῶν. Καὶ κρατηθέντες οἱ ἅγιοι μάρτυρες Τρόφιμος καὶ Θαλλὸς διὰ τὴν εἰς 

Χριστὸν ὁμολογίαν, ἐλιθοβολήθησαν ἐπὶ ὥρας ἱκανάς. Τοῦ Θεοῦ δὲ περιφρουροῦντος αὐτοὺς ἔμειναν o5 

ἀβλαβεῖς. Τοῦτο θεασάμενος ὁ ἄρχων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ αἰδεσθέντες εἴασαν αὐτοὺς πρὸς μικρὸν διάγειν 

ἀτιμωρήτους. Καὶ πάλιν διαβληθέντες παρέστησον τῷ κριτηρίῳ. Καὶ τὸν Χριστὸν μετὰ παρρησίας Θεὸν 
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λῆρον xoi πνευματομάχον Μακεδόνιον, xoi πλη- 

ρῶσαι τὴν πανήγυριν τῶν ὀρθοδόξων χαρᾶς 

καὶ εὐφροσύνης πνευματικῆς, καλῶς ἀτωνισά- 

μένος ἐν τοῖς ὀρθοδόξοις δόγμασιν καὶ θαύματα 

πλεῖστα εἰς δόξαν Θεοῦ ἐργασάμενος καὶ τὸ κατα- 

πιστευθὲν αὐτῷ ἐκ Θεοῦ ποίμνιον καλῶς ἰθύνας 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, ἀπολαύων τὴν αἰώνιον 

βασιλείαν καὶ ζωὴν καὶ συνευφραινόμενος τοῖς 

ἁγίοις. . 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupog Πιονίου. Οὗτος ἦν πρεσβύτερος τῆς ἐν 

Σμύρνῃ ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας κατὰ τοὺς και- 

ροὺς Δεκίου τοῦ βασιλέως. Ἐλέγχων δὲ ἰουδαίους 

καὶ ἕλληνας καὶ πείθων αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ἁγίων 

γραφῶν, ὅτι εἷς ἐστι μόνος Θεὸς ἀληθινός, ὁ τὰ 

πάντα ποιήσας, καὶ ὁμογενὴς αὐτοῦ Ὑἱὸς καὶ τὸ 

Tiveüua τὸ ἅγιον, καὶ προστιθεὶς ὅτι πάντες oí 

ἁμαρτωλοὶ καὶ ἄπιστοι παρ᾽ αὐτοῦ τιμωρηθή- 

σονται καὶ πυρὶ αἰωνίῳ παραπεμφθήσονται, καὶ 

τοῦτο δῆλόν ἔκ τε τοῦ σοδομιτικοῦ πυρὸς καὶ τοῦ 

ἐν τῇ Σικελίᾳ ἀνερχομένου, ἐκρατήθη παρὰ τῶν 

εἰδωλολατρῶν μετὰ καὶ ἑτέρων χριστιανῶν. Καὶ 

πρῶτον μὲν παρεδόθη δεδεμένος ἁλύσεσιν τῷ τῶν 

εἰδώλων ἱερεῖ καὶ τῷ τῆς πόλεως ἀνθυπάτῳ Κυν- 

τιλιανῷ 1, Ὃ δὲ ἡγεμὼν ἔτυψεν αὐτὸν σφοδρῶς 

καὶ ἐπὶ ξύλου ἐκρέμασε καὶ τὰς πλευρὰς αὐτοῦ 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοφάνους 

τοῦ ὁμολογητοῦ τοῦ τῆς Σιγριανῆς, τοῦ κειμένου 

ἐν τῷ μεγάλῳ Ἀγρῷ. Οὗτος ὁ ὅσιος πατρὸς μὲν 

8. — ! Κιντιλιανῶ S. — 5 corr. prius Λιθωστρώτω S. 

κατέφλεξε, Εἶτα ἀπὸ τοῦ ξύλου καταβιβάσας, εἰς 

κάμινον “μεγίστην ἐνέβαλεν" ἐν αὐτῇ προσευχό- 

μένος τὸ μακάριον τέλος εὕρατο. Τελεῖται δὲ f 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ Λιθοστρώτῳ 2, 

4. Τῇ αὐτῇ. ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Γεωργίου τοῦ νεοφανοῦς καὶ θαυματουρ- 

γοῦ '. Οὗτος καταλιπὼν τυναῖκα 5, τέκνα καὶ συγ- 

γενεῖς τὴν στενὴν ὁδὸν εἵλετο καὶ ὑπελθὼν τὸν 

ζυγὸν ὃ Κυρίου τὸν ἐλαφρότατον, διήρχετο πόλεις 

καὶ χώρας καὶ αὐτὴν τὴν ἔρημον, ὑστερούμενος, 

θλιβόμενος, κακουχούμενος ". Ὅθεν γνωσθείσης 

αὐτῷ θεόθεν τῆς ἀνολύσεως, κατέλαβε τὴν Κων- 

σταντινούπολιν «καὶ *» ἐλθὼν ἐν τῷ δ ναῷ τοῦ 7 

ἠταπημένου * Ἰωάννου τοῦ θεολόγου ἐν τῷ Adir- 

mu, ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ ἑπτὰ ἡμέρας διαρκέσας 

αὐτόθι. Ἐπεὶ δὲ παρῆσαν οἱ ἐνταφιάζειν αὐτὸν 

μέλλοντες καὶ τὸν περικείμενον αὐτοῦ τῷ: σώματι 

σίδηρον πολυτάλαντον ὄντα εἶδον καὶ ἅπαν τὸ 

σῶμα προσηλωμένον αὐτῷ 8, « Κύριε ἐλέησον » 

ἅπαντες ἴ ἔκραζον᾽ διὸ ἐκ μαρμάρων θήκῃ κατα- 

σκευασθείσῃ ἐν τῷ νάρθηκι " τοῦ εἰρημένου ναοῦ 

κατατίθεται, πολλῶν θαυμάτων ἰάσεις προχέων 

τοῖς. μετὰ πίστεως προσερχόμένοις" ὧν ἔνιοι τῶν 

ἀπολελαυκότων τῆς αὐτοῦ ἐπικουρίας εἰσέτι 15 

. καὶ νῦν πᾶσι διαμαρτύρονται τὰς εἰς αὐτοὺς γενο- 

μένας τοῦ ἁγίου θαυματοποίϊας. * 

AYTQ IB'. 

ἦν Ἰσαάκ, μητρὸς δὲ Θεοδότης. Τελευτήσαντης δὲ 

τοῦ πατρός, ἦν ἀνατρεφόμενος παρὰ τῇ μητρί, 

εὐσεβεῖς ὄντες καὶ. πλούσιοι. Γενόμενος δὲ δωδε- 

4. — ᾿ ἐν τῷ Διιππίω add. Mc. — 3 καὶ add. Μο, --- ? τοῦ add. Mc. — ὁ κακοχούμενος S, — 5 Me, om. S, — 8$ πανσέπτω 

add. Mc. — Ἰ om. Mo. — 3 τὸ add. Mc. — ? (0. x. ἐν τι v.) τῇ θήκη Me, — 19 ἔτι Mc. 

εἶναι ἀληθινὸν ἐνώπιον πάντων ὁμολογήσαντες, τὰ δὲ εἴδωλα κωμῳδήσαντες xoi τοὺς τυράννους 

ἐλέγξαντες, εἰς ὀργὴν τούτους ἐκίνησαν. Διὸ καὶ γυμνοὺς ἐπὶ ξύλου κρεμάσαντες τὰς σάῤκας αὐτῶν 

εὐτόνως κατέξεσαν. Οἱ δὲ ἅγιοι προσευχόμενοι καὶ τοὺς ἕλληνας μυκτηρίζοντες ἐξέμηναν τὸν ἄρχοντα᾽ 

διὸ καὶ ψηφισάμενος κατ᾽ αὐτῶν ἐν σταυρῷ κρεμασθῆναι προσέταξεν. ᾿Απερχομένων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τὸν 

προκείμενον τόπον, πολὺ πλῆθος λαοῦ ἠκολούθησεν αὐτούς, καὶ σταυρωθέντες προσηύχοντο καὶ ὧμί- 

λουν τῷ λαῷ τὰ εἰς ψυχὴν συντείνοντα. Οἱ δὲ λαοὶ ἔσπευδον προσψαῦσαι τοῖς ἱεροῖς τῶν ἁγίων 

σώμασιν. Οἱ μὲν γὰρ σταγόνας αἱμάτων, οἵ δὲ σουδάρια, ἄλλοι δακτυλίους καὶ ἕτεροι ἄλλα τινὰ εἴδη 

ἐλάμβανον εὐλογίας χάριν καὶ ἀποτροπὴν παντὸς ἐναντίου. Τότε οἱ ἅγιοι εὐλογήσαντες καὶ προ- 

πέμψαντες πάντας, τὰς ἁγίας αὐτῶν ψυχὰς τῷ Θεῷ παρέθεντο. Τινὲς δὲ τῶν εὐσεβῶν τὰ τῶν ἁγίων 

λαβόντες σώματα, μύροις ἀλείψαντες καὶ ὀθονίοις εἰλήσαντες, κατέθεντο αὐτὰ ἐν τῷ ναῷ. Καὶ προσελ- 

θοῦσα τοῦ ἄρχοντος Ἀσκληπιοῦ ἡ γυνὴ καὶ μυρίσασα τὴν τῶν ἁγίωιν μαρτύρων θήκην; καὶ ὀθόνην 

πολλοῦ ἀξίαν ἄνωθεν τῆς θήκης ἐφήπλωσεν. ᾿Ανὴρ δέ τις Ζώσιμος καὶ Ἀρτέμιος, ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ 

πιστοὶ τῶν ἁγίων συμπολῖται ὄντες, μετὰ ταῦτα τὴν τῶν λευψάνων θήκην ἀναλαβόντες καὶ εἰς τὴν 

ἑαυτῶν πόλιν κομισάμενοι, Στρατονίκην λεγομένην, πρὸ μιλίου ἐν τοῖς λατομίοις κατέθεντο (Mart. 165). — 

᾿Αβδᾶ ἐπισκόπου, Βενιαμὶν διακόνου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἐν TTepoíó: μαρτυρησάντων. --- Βενιαμὶν πάλον 

ἐν τῷ ἀφεδρῶνι αὐτοῦ βληθεὶς τελειοῦται. — Oi ἅγιοι θ΄ μάρτυρες καλάμων ἐν τοῖς ὄνυξιν αὐτῶν 

βληθέντων τελειοῦνται, — “Αγιοι ἕτεροι πολλοὶ εἰς φυλακὴν βληθέντες ὑπὸ μυιῶν καὶ γαλῶν ἐμβλη- 

θέντων ἐσθιόμενοι τελειοῦνται. --- Ἡ éy Κωγσταντινουπόλει ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Ἐπιμάχου. --- Mv : 1. 8. 4, — Τροφίμου καὶ Θαλοῦ. — 'H εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἀνακο- 

μιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἐπιμάχον. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H :9.1, — Ῥ: 9: Γρητορίου πάπα Ῥώμης. Οὗτος ἦν ἐπὶ Ἰουσξινιανοῦ 

5 τοῦ βασιλέως, πρῶτον μὲν μοναχὸς «καὶ ἢ» ἡγούμενος γεγονὼς ἐν Ρώμῃ τῆς ἐπονομαζομένης Κλειο- 

σκαύρῃ, καλλίγραφος ἄκρος. --- 1. -- Ὁ : 3. 1. — DA : 1.2. —Db:1.2. —€ : 1, ὃ, — N :1.2:lpn- 

τορίου πάπα Ῥώμης. Οὗτος ἦν ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ " τοῦ βασιλέως, πρῶτον μὲν μοναχὸς καὶ ἡγούμενος 

1 om. P. — ? Ἰουστιανοῦ N, T 

SYNAXARIUM. 34 

Manr. 11. 

Manr. i2. , 

Manr. 11. 

Manr. 12. 



Manr. 12, 

Manr. 12. 
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καετὴς συνεζεύχθη τγυναικί' καὶ πείσας αὐτὴν παρ- 

θενεύειν ταῖς διδασκαλίαις αὐτοῦ, ἀπέκειρεν αὐτὴν 

ἐν τῇ τῆς ΤΤριτκίπου μονῇ. Αὐτὸς δὲ διανείμας τὸν 

πλοῦτον αὐτοῦ τοῖς πένησιν, ἀπελθὼν ἐγένετο 

μοναχὸς ἐν τῷ τῆς Σιτγριανῆς ! ὄρει διακειμένῳ 

μοναστηρίῳ. Κρατήσας δὲ τῆς βασιλείας Λέων ὁ 

᾿Αρμένιος εἰκονομάχος ὦν, ἔμαθε περὶ τοῦ ἁγίου 

Θεοφάνους καὶ ἀποστείλας ἤγαγεν αὐτὸν ἐν τῇ 

βασιλευούσῃ, καταναγκάζων συνελθεῖν τῇ αἱρέσει 

αὐτοῦ. Μὴ πείσας δέ, πρότερον μὲν ἀπέκλεισεν εἰς 

φυλακήν, ἔπειτα τῆς φυλακῆς ἐκβαλὼν καὶ πάλιν 

καταναγκάσας ἀρνήσασθαι τὴν τῶν σεπτῶν εἰκό- - 

vuv προσκύνησιν, ἐπεὶ ἑώρα μηδὲ ὅλως ἀνεχόμε- 

vov τοῦτο ἀκοῦσαι, ἐξώρισεν εἰς Σαμοθράκην " ἔνθα 

καὶ ἀπελθὼν ὁ ἅγιος καὶ ὀλίγον ἐπιβιύσας, προσ- 

ἐλάβετο αὐτὸν ὁ Κύριος, αὐτῷ ἀποδοὺς ἕνεκεν 

τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ ὁμολογίας βασιλείαν οὐρανιῶν. 

Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλη- 

σίᾳ, καὶ ἐν τῇ συσταθείσῃ ὑπ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὴν 

Σιγριανὴν μονῇ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Γρηγορίου πάπα Ῥώμης. Οὗτος fjv ἐπὶ 

᾿Ἰουστινιανοῦ τοῦ βασιλέως " πρῶτον μὲν épévero 

μοναχὸς καὶ ἡγούμενος γεγονὼς τῆς οὕτω καλου- 

μένης Κλιοσκοαύρη !, ἔπειτα δὲ εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν 

θρόνον προήχθη. Ἦν δὲ ἐνάρετος, κατεξαίρετον 

ἐλεήμων: διὸ καὶ δοκιμάζων αὐτὸν ὁ Θεὸς ἀπέστει- 

1. — ! corr., prius Συτριανῆς S. 

Àev ἄγγελον πρὸς αὐτὸν ἐν. σχήματι ναυσγήσαν- 

τος, καὶ εὗρεν αὐτὸν πρόθυμον πρὸς τὸ δοῦναι. 

ἸΤεντήκοντα γὰρ νομίσματα δέδωκε τῷ αἰτήσαντι, 

εἶτα ἕξ, καὶ τρίτον ἕτερα, ἕως ἐκένωσε τὸ συρτάριον 

τοῦ χρυσίου. Καὶ πάλιν προσελθὼν τὸ τῆς μονῆς S 

ἀρτυροῦν δέδωκε τρυβλίον. Τοιταροῦν ἐν τῇ τάξει 

τῆς ἀρχιερατείας γετζονὼς συνεκάλει καθ᾽ ἡμέραν 

δώδεκα πτωχούς" καὶ ἐφαίνετο αὐτῷ μόνῳ καὶ 

τρισκαιδέκατος. Καὶ ἐρωτήσας αὐτὸν εἰπεῖν τὸ 

ἑαυτοῦ ὄνομα, ἤκουσεν ὅτι θαυμαστόν᾽ καὶ οὕτως 10 

ἐσιώπησεν συννοήσας 2 ὅτι ἄγγελος Θεοῦ. ἐστι, 

Γενόμενος δὲ πάσης παιδείας καὶ γραφῆς ἔμπειρος, - 

πολλὰ συγγράμματα καταλέλοιπεν ὑπαγορευθέντα 

μὲν ῥωμαϊστί, ἑρμηνευθέντα δὲ ἑλληνιστί. Ζήσας | 

δὲ οὕτως καὶ θαύματα ἐργασάμενος διάφορα πρὸς 15 

Κύριον ἐξεδήμησεν. Πέτρος ὁ ἀρχιδιάκονος αὐτοῦ 

ἐξηγήσατο, ἰδεῖν λέγων περιστερὰν λευκὴν ἐν τῷ 

γράφειν αὐτὸν τῷ αὐτοῦ προσεγγίζουσαν στό- 

ματι, δηλονότι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλεγεν αὐτὸν 

γράφειν, Φασὶ δὲ ὅτι τὴν ἐπιτελουμένην λειτουρ- 29 

γίαν παρ᾽ ἡμῶν ἐν ταῖς νηστίμοις ἡμέραις, οὗτός 

ἐστιν ὁ νομοθετήσαςξ᾽ ὅπερ κρατεῖ ?. μέχρι καὶ νῦν, 

παρ᾽ αὐτοῦ, ὡς ἔφην, προστασσόμενον “. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Σαβίνου. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ τῆς χώρας Αἰγύπτου" 25 

διὰ δὲ τὴν ἐπικειμένην ἀνάγκην τοῦ διωγμοῦ 

καταλιπὼν οἰκίαν, συγγενεῖς, πλοῦτον καὶ πάντα 

2. —1D, Ἡλιοσκάμβρη S, Ἡλιουσκάρη C, Σκλιοκάβρῆς Me, scil. Clivus Scauri. — ? συγοήσας S. ---. 8 correzi ex C, 

ἔστιν S, — προστασομένην S. 80 

γεγονὼς τῆς μονῆς τῆς οὕτω καλουμένης Κλιοσκάβρης "΄ ἔπειτα δὲ εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν θρόνον προήχθη, 

οὐ κατὰ συντυχίαν καὶ ἀποκλήρωσιν λαβὼν ἀλλὰ θείᾳ ψήφῳ τὴν ἀρχιερωσύνην δεξάμενος, ὡς προϊὼν 

ὁ λόγος δηλύσει. Ἔτι γὰραὐ τοῦ ἐν τῷ μοναστηρίῳ ὄντος, κατὰ τὸ ἴδιον κελλίον καλάμῳ καὶ μέλανι 

πρὸς γραφὴν τὴν χεῖρα κινοῦντος, ἐπέστη τις αὐτῷ τὰ ἐκ ναυαγίας κακὰ τραγῳδῶν. καὶ τὸν ὅσιον εἰς 

οἶκτον ἐπικαλούμενος καὶ ἐπαρκέσαι αὐτοῦ τῇ συμφορᾷ δεόμενος. Ἦν δὲ ἄρα οὐ κατὰ τὸ φαινόμενον 85 

ἐνδεὴς ὁ αἰτῶν " οὐδὲ γὰρ ἄνθρωπος ἦν, ὡς ἀνάγκην ἔχειν γυμνὸς ἐκ ναυαγίας προσελθών τι λαβεῖν, ἀλλ᾽ 

ἐν προσχήματι δεομένου τὴν προσοῦσαν τῷ ἁγίῳ συμπάθειαν ἐξεκάλυπτεν ἄγγελος᾽ ὃς ἅπαξ προσελ- 

θὼν παρὰ τοῦ ὁσίου χρυσοῦ νομίσματα ἕξ ἐκομίσατο εἶτα πάλιν παραγενόμενος ἕτερα ἔλαβεν ἕξ’ τὸ δὲ 

τρίτον προσελθὼν οὐκ ἀπεπέμφθη κενός, μηδενὸς χρυσοῦ νομίσματος καταλειφθέντος τῷ ἁγίῳ ἀλλὰ 

τὸ τῆς μονῆς ἀργυροῦν ἐκομίσατο τρυβλίον, τοῦτο τοῦ ὁσίου προθύμως ἐπιδιδόντος αὐτῷ, Τοσοῦτον 40 

ἦν ἄρα πρὸς τοὺς δεομένους ἀνεξίκακος ἅμα καὶ συμπαθής. Ἐξὸν γὰρ αὐτῷ καὶ τὴν τοῦ χρυσοῦ σπάνιν 

καὶ τὸ τοῦ αἰτοῦντος φορτικόν, ὅτι δὶς λαβὼν ὀχληρῶς προσέκειτο, ὑπιδόμενον νεμεσῆσαι καὶ ἀπο- 

πέμψασθαι, μᾶλλον εἵλετο τῶν ἀνεκποιήτων τῆς μονῆς ἅψασθαι σκευῶν, ἢ τὸν ἄνθρωπον παριδεῖν ὧν 

ἐδεῖτο μὴ τυχόντα καὶ ἐπανελθεῖν ἄπρακτον. Τοιταροῦν ἐν τῇ τάξει τῆς ἀρχιερατεΐας γετονὼς καὶ τῇ 

συνήθει τῇ πρὸς τοὺς πένητας φιλοφροσύνῃ κελεύσας αὐτιῷ συγκατακλίνεσθαι δώδεκα, ὡς αὐτῷ μόνῳ 45 

ὁ τρισκαιδέκατος ἐφαίνετο τῶν ἄλλων μὴ δυνάμένων αὐτὸν καθορᾶν. Ὃ δὲ τῇ τοῦ προσώπου μορφῇ 

καὶ τοῖς ἔνδοθεν κινήμασιν ἐδόκει τῷ ὁσίῳ ἀλλοιότερον τῶν διύδεκα διακεῖσθαι καὶ κατασχὼν αὐτὸν καὶ 

τὸ αὐτοῦ πυνθανόμενος ὄνομα καὶ τίς ὧν παραγένοιτο, ὄνομα μὲν αὐτοῦ φάναι μὴ θεμιτὸν εἶναι ἀκοῦσαί 

τινα “, εἶναι γὰρ αὐτὸ θαυμαστόν ὅτι δὲ ἄγγελος εἶναι μόνον προσερεῖν, ὁ καὶ πρότερον παρὰ τοῦ Θεοῦ 

ἐπὶ τῇ τοῦ χρυσίου αἰτήσει πεμφθεὶς καὶ συνεῖναι αὐτῷ ἔκτοτε καὶ φρουρεῖν προσταχθείς, Γενόμενος 50 

δὲ ὃ ὅσιος Γρηγόριος πάσης παιδείας καὶ γραφῆς ἔμπειρος, πολλὰ συγγράμματα καταλέλοιπε κατὰ τὴν 

ῥωμαϊκὴν συντοχϑέντα διάλεξιν, ἃ πρὸς τὴν ἑλληνίδα ὕστερον ἡρμηνεύθησαν, οὐ δι᾽ ἀνθρωπίνων 

συλλογισμῶν καὶ τῆς ἐν λόγοις σοφίας μόνον συντεθέντα, ἀλλὰ διὰ Πνεύματος ἁγίου, ὡς μετὰ τὴν 

αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου ἀνάλυσιν ἸἹΤέτρος ὁ ἀρχιδιάκονος αὐτοῦ ἐξηγήσατο, ἰδεῖν λέγων περιστερὰν λευκὴν 

ἐν τῷ χράφειν αὐτὸν τῷ αὐτοῦ προσετγίζουσαν στόματι καὶ οἷον συνεξηγουμένην. καὶ συνεξαρμόζου- 55 

σαν πρὸς τὰ γραφόμενα. Γενόμενος δὲ ἐν τοῖς κατὰ δύσιν τόποις, διδάσκει καὶ ἐπιστρέφει τὸ τῶν 

Σάξων ἔθνος πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν of καὶ ταῖς δι᾿ ἔτους αὐτὸν τιμῶσι τιμαῖς, τὴν πρεσβυτέραν 

Ῥώμην καταλαμβάνοντες, ἔνθα τὸ ἱερὸν αὐτοῦ κατάκειται σῶμα. Φασὶ δὲ ὅτι ἐπιτελεῖσθαι λειτουργίαν 

E 
— ? supra ad S, — ὁ vw N. 

f, 179. 

᾿ 
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κόσμον, ἀνεχώρησε xoi ἐξελθὼν ἔξω τῆς πόλεως, 

κατεκρύπτετο ἐν οἰκήματι σμικροτάτῳ μετὰ καὶ 

ἄλλων χριστιανῶν, ἸΤολλῶν δὲ κρατουμένων, ἐξζη- 

τεῖτο καὶ Σαβῖνος ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν᾽ καὶ μὴ 

5 εὑρισκόμενος ἐλύπει τοὺς ἀπίστους. Τότε προσελ- 

θὼν εἷς πτωχὸς ὁ πρὸς αὐτὸν ἀπερχόμενος καὶ 

λαμβάνων τροφὴν εἶπε πρὸς αὐτούς « Τί uot 

» δίδοτε καὶ ἐγὼ ὑμῖν ὑποδείξω Σαβῖνον; » Οἱ δὲ 

ἔδωκαν αὐτῷ νομίσματα δύο, Καὶ ἀκολουθήσαν- 

Ὁ ΜΗΝΙ Τῷ 

4. Ἢ ἀνακομιδὴ. τῶν λειψάνων τοῦ ἐν áyíoic 

Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 

Μετὰ τὴν καθαίρεσιν Ἰαννῆ ^ τοῦ παρανόμου, 

Μεθόδιος ὁ ἁγιώτατος εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν 8pó- 

35 vov ἀναχθείς, καὶ τάδε τοῖς βασιλεῦσι Θεοδώρᾳ καὶ 

Μιχαὴλ «διεξήει3.» « Οὐ δίκαιον ὃ τὸ τοῦ ἁγίου 

» λείψανον ἐν ὑπερορίᾳ κεῖσθαι. » Καὶ μεταστέλ- 

λονται ἄμφω οἱ βασιλεῖς καὶ ὁ πατριάρχης εἰς τὸ 

ἀνακομισθῆναι τὸ τοῦ ἁγίου λείψανον ἐν Κωνσταν- 

20 τινουπόλει. Ot δὲ παραγενόμενοι εὗρον αὐτὸ σῶον 

ἀκραιφνές, ἐν ὅλοις ἔτεσι δέκα καὶ ἐννέα συντη- 

ρηθέν, «καὶ ἡ» μετὰ φώτων καὶ ὕμνων, εἰς τὴν 

βασιλικὴν τριήρην εἰσήνεγκαν, Καὶ καταλαβὼν 

τες αὐτῷ καὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ ἐκράτησαν. τὸν 

Σαβῖνον" καὶ δήσαντες ἤγαγον πρὸς τὸν ἄρχοντα. 

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν. ὁ ἄρχων « Διὰ τί καταφρο- 

νεῖς τοῦ προστάγματος τῶν Bacuéuv καὶ τῶν 

» μεγίστων θεῶν καὶ ἕτερον θεὸν κηρύττεις ἀγνώ- 

» ριστον;» 'O δὲ εἰπὼν ὅτι: « Μᾶλλον ὃν ἐγὼ 

» κηρύσσω Θεὸν ὀφείλεις καὶ σὺ τνωρίσαι καὶ 

» πιστεῦσαι αὐτῷ, » τιμωρηθεὶς ἐρρίφη ἐν τῷ 

Y 

ποταμῷ καὶ ἐτελειώθη. 

ΑὙΤΩ Γ΄. 

τὸν πορθμὸν τῆς Ἀκροπόλεως ὁ βασιλεὺς καὶ 

f σύγκλητος λαμπαδηφόροι κατησπάζοντο καὶ 

ἐπ᾿ ὥμων φέροντες ἐν τῇ μεγάλῃ ἀπέθεντο᾽ ἐκκλη- 

σίᾳ᾽ ἔπειτα ἀναλαβόμενοι ἐν τῷ vodi τῶν ἁγίων 

ἀποστόλων κατέθεντο τῇ τρισκαιδεκάτη μαρτίου, 

ἐν fj καὶ πρὸς τὴν ἐξορίαν ἀπηνέχθη. Τελεῖται δὲ 

fi αὐτοῦ σύναξις ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις τοῖς 

μεγάλοις. 

Ὡ. 1 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv ᾿Αφρικανοῦ  Πουπλίου «καὶ» Tepev- 

τίου. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ Πετρίῳ. 

8. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Σαβινιανοῦ. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

1. — 1 Ἰανῆ 8. το ? om. S, supplevi ex D. — ὃ ἔκριναν add, S, nonnulla. omissa videntur. — * supplevi, om. S. 

95 8. — !'Agpuaavob S, Ἀφρικανοῦ ceteri, — ? om. S. 

τελείαν παρὰ Ῥωμαίοις ἐν ταῖς τῆς νηστείας ἡμέραις ὅ, οὗτός ἐστιν ὁ νομοθετήσας, ὅπερ κρατεῖ 

Bb:1.3. — Βα: 1. 2, α: 3. — Σωφρονίου (Mart. 112). — 1. — 64:8, --- μέχρι vOv παρ᾽ αὐτοῖς. 

Xugpovíou. — 1. — Ge : 9. --- Σωφρονίου. — Cg : 9. — Zugpovíou. — 1— R:1.— Ra:1.2, — 

Rb:1. —Re:1: Ocogávouc.. Οὗτος ὁ ὅσιος πατρὸς μὲν ἦν Ἰσαάκ, μητρὸς δὲ Θεοδότης. Τοῦ δὲ 

30 ποτρὸς αὐτοῦ τελευτήσαντος, ζεύγνυται παρὰ τῆς μητρὸς αὐτοῦ γυναικὶ ἀβουλήτως κτλ. --- 2; — 

Me:1.— Οἱ ὑπὸ τῶν μυῶν καὶ ταλῶν ἐσθιόμενοι ἅγιοι τ΄ Οὗτοι οἱ ἅγιοι ὑπῆρχον ἐν Περσίδι, 

βασιλεύοντος Ἰσδιγέρδου Περσῶν, Ῥωμαίων δὲ Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ. Ὧν ὁ μὲν ἅγιος ᾿Αβδᾶς ᾿ἐπίσκο- 

πος ὧν ζήλῳ θείῳ διαθερμανθεὶς κτλ, (Mart, 815). — 2. — Οἱ ἅγιοι θ΄ μάρτυρες m. τ' — Ὃ δίκαιος 

Φινεὲς ἐν εἰρήνῃ τ. — Mv : 1. 2. — Φινεές. -- Mr : 1, 

35  SYNAXARIA SELECTA. H: Σαβίνου (Mart. 199. — 2.3.1, — P: 3: Σαβινιανοῦ, Οὗτος 

ἣν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως, ὑπάρχων ἐξ Ἑρμουπόλεως τῆς Ahrómrou, πρῶτος xoi ebyevüg τῶν 

ἐκεῖσε ὑπαρχόντιυν. — 2. --- Σαβίνου. --- 1. — D: Σαβίνου. Οὗτος ἦν ἐξ Ἑρμουπόλεως τῆς κατ᾽ 

Αἴγυπτον κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως. Κρυπτόμενος δὲ μετὰ καὶ ἑτέρων εὐσεβῶν 

ἔξω τῆς πόλεως ἐν δωματίῳ μικρῷ καὶ ζητούμενος παρὰ τῶν εἰδωλολατρῶν διὰ τὸ πολὺν εἶναι λόγον 

40 τοῖς χριστιανοῖς περὶ αὐτοῦ, γένους τε τοῦ πρώτου μετέχοντος !, ὕστερον πεφώραται. ᾿Αχθεὶς τοίνυν 

πρὸς ᾿Αρειανόν τινα τῆς πόλεως ἡγεμόναϑ καὶ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ὁμολογήσας, ἀναρτηθεὶς ξέεται 

ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς καταρρεῦσαι τὰς σάρκας αὐτοῦ πρὸς τὴν γῆν. Εἶτα λαμπάσι πυρὸς καταφλέγεται καὶ 

πρὸς τούτοις λίθῳ προσδεθεὶς κατὰ τοῦ ποταμοῦ ? ἀφίεται καὶ τὸν διὰ μαρτυρίου κομίζεται στέφα- 

γον. — 1: Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ μεγάλου ἀρχιερέως Νικηφόρου ἐστὶν αὕτη. Μετὰ τὴν 

45 καθαίρεσιν Ἰαννῆ τοῦ παρανόμου, Μεθοδίου τοῦ ἁγιωτάτου εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν θρόνον ἀνενεχθέντος, 

Ti τετάρτῳ ἔτει τῆς ἱερατείας αὐτοῦ μετὰ πάντων αὐτοῦ τῶν. ἄλλων κατορθωμάτων τάδε τοῖς βασι- 

λεῦσι Μιχαὴλ xoi Ocobüpq διεξήει᾽ « Οὐ δίκαιόν ἐστι τὸν αἰδέσιμον καὶ πανόσιον ἐν πατριάρχαις 

» Νικηφόρον ὑπὲρ τῆς ἀμώύμου πίστεως τῆς ἱεραρχίας καὶ τοῦ θρόνου ἐξωσθέντος καὶ ἐν ὑπερορίᾳ τὴν 

» ζωὴν συμπεράναντος μὴ τὸ τίμιον αὐτοῦ καὶ ἱερὸν λείψανον ἔνδον γενέσθαι Κωνσταντινουπόλεως.» 

80 Τούτοις ἑτοίμως πειθαρχήσαντες, τοὺς αὐτὸ μετακομίσοντας ἀποστέλλουσι τάχιον" σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ ὁ 

μέτας Μεθόδιος σὺν ἱερεῦσι καὶ μονασταῖς παραγίνεται. Καὶ εὑρόντες ὅλον δι᾽ ὅλου ἀκραιφνὲς αὐτὸ καὶ 

ὁλόκληρον, μετὰ φώτων καὶ ὕμνων εἰς τὴν βασιλικὴν τριήρη εἰσήνεγκαν, Ἡνίκα δὲ διεπεραίου τὸν 

πορθμὸν τῆς ᾿Ακροπόλεως, ὅ τε βασιλεὺς καὶ ἡ σύγκλητος λαμπαδηφόροι προσυπήγτων καὶ κατησπά- 

ἔοντο᾽ καὶ ἐπ’ ὥμων φέροντες ἐν τῇ μεγάλῃ ἀπέθεντο ἐκκλησίᾳ᾽ κἀκεῖσε διανυκτερεύσαντες ἕωθεν 

55 -- δ ἡμέρας N. 
1 καὶ τῷ τῆς εὐσεβείας ζήλω τῶν ἄλλων προέχοντος add. Mc. — ? ἡγεμόνος D. — ὃ Σκαμάνδρου add. Mc. 

Manr. 12. 

Manr. 18. 

fam. 

Man. 12. 

Manr. 13. 



Man. 13. 

Manr. 14. 

Manr. 13. 

Manr. 14. 
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᾿Αλεξάνδρου τοῦ ἐν ΤΤύδνῃ. Οὗτος ὡς ἐν σκοτο- 

μήνῃ τῆς πλάνης ἀναλάμψας οἷά τις πολύφωτος 

ἀστήρ, τὴν μανίαν τῶν δυσσεβῶν διήλεγξεν καὶ 

τὸν κατεπαιρόμενον ἀντίπαλον τοῖς ῥήμασιν ὡς 

βέλεσι ' κατέτρωσέ, καὶ πολλοὺς τῶν ἑλλήνων ἐπι- 

στρέφων καὶ βαπτίζων. Οὕτω δὲ ποιῶν εἰς ὀργὴν 

ἐκίνησεν καθ᾽ αὑτοῦ τοὺς εἰδωλολάτρας" καὶ ὃ τὴν 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. ἼἌθλησις τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος πατρὸς 

ἡμῶν Βενεδίκτου, τοῦ κατὰ τὴν ἑλλάδα φωνὴν 

μεθερμηνευομένου εὐλογημένου . Οὗτος ἦν ἐκ τῆς 

Ῥωμαίων τῆς, ἐκ χώρας Νουρσίας λετομένης. 

Καταλείψας δὲ τὴν πατρικὴν περιουσίαν καὶ αὐτοὺς 

τοὺς γεννήτορας 2, ἔρημόν τινα τόπον μετὰ τῆς 

τροφοῦ καταλαμβάνει, ἔνθα δι’ ἀρετῆς καὶ ἀσκή- 

σεως προσοικειώσας ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, θαυμάτων 

παρ᾽ αὐτοῦ δύναμιν ἐπλούτησε καὶ ἰάσεων. Καὶ τὰ 

μὲν ἄλλα ὃ τῶν παραδοξοποιῶν διεξοδικώτερον ἡ 

κατ᾽ αὐτὸν ἱστορία δηλοῖ, δι’ ὧν παντοῖα κατειργά- 

σατο θαύματα *, Ἐκεῖνο δὲ μόνον " προσειπεῖν 

ἀναγκαῖον, ὅτι μέλλοντος αὐτοῦ πρὸς Κύριον ἐκδη- 

μεῖν, μοναχοί τινες δύο ἐν τοῖς ἑαυτῶν κελλίοις 

ἐφησυχάζοντες ἔδοξαν ἰδεῖν κατὰ ταὐτὸν ὁδόν τινα 

φέρουσαν πρὸς ἴ οὐρανὸν ὑπεστρωμένην ἱματίοις 

πολυτελέσι, καταλαμπομένην ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦ- 

θεν" ὑπὸ λαμπάδων συχνῶν 5, Καὶ πυθόμενοι 19 τίς 

ἄρα αὕτη ἐστιν, πρός τινος φαιδροῦ καὶ λευχειμο- 

γοῦντος ἀκοῦσαι, ὅτι αὕτη τῷ Βενεδίκτιμ ἡ πορεία 

ἡτοίμασται δηλοῦντος, οἶμαι, τοῦ ὁραθέντος τὴν 

ἐσομένην λαμπρότητα καὶ δορυφορίαν ἐν τῷ μέλ- 

λειν τὸν ὅσιον πρὸς Κύριον ἐκδημεῖν. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Εὐσχήμονος ἐπισκόπου 

παρρησίαν αὐτοῦ καὶ τοῦ λόγου: τὸ ἰσχυρὸν μὴ 

ὑπομείναντες ὅ, ποικίλαις μαγγανείαις ἐπειριῶντο 

τὸ εὔτονον αὐτοῦ καταβολεῖν. Καὶ μὴ ἰσχύσαντες 

ξίφει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀποτέμνουσιν. Ὃ δὲ 

Θεὸς χαρίσμασιν ἰαμάτων αὐτὸν ὃ dvropuelBerot: 

ἅπασαν γὰρ νόσον πονηρὰν ἀπελαύνει ἀπὸ τῶν 

πίστει προσιόντων αὐτῷ. 

ΑΥ̓ΤΩ ἰΔ'. 

Λαμψάκου *, Οὗτος ἐκ βρέφους καλῶς αὐξηθεὶς 

φίλος γέγονε Θεοῦ 5" καὶ εἰς ἄνδρα τέλειον φθά- 

σας ναὸς ὑπῆρξε τοῦ παναγίου Πνεύματος, τὸν 

ἀγγελικὸν βίον ἑλόμενος καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν 

αἱρετισάμενος" ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ τῆς ἀρχιερωσύνης 

ὕψος ἀνελθὼν | χάριτος ἐπληρώθη πνευματικῆς *. 

Ζήλῳψ γὰρ θείῳ τρωθεὶς τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης 

κατέβαλλε 5, θαυμάσια τελῶν παράδοξα. Οὗτος 

ἄπνουν βρέφος βασταζόμενον ὑπὸ τῆς μητρὸς 

πρὸς ζωὴν ἐπανήγαγεν, καὶ θηρίοις φοβερὸς 

γέγονε: προστάξει γὰρ μόνῃ αὐτὰ ἀπεδίωκε τὴν 

τῶν λαχάνων χλόην θερίζοντα. Εἱρκτῇ δὲ ἐγκλει- 

σθεὶς ὡς προσκυνητὴς τῶν θείων χαρακτήρων, 

τοὺς αὐτὸν φυλάσσοντας προσκυνητὰς τῶν ἁγίων 

εἰκόνων εἰργάσατο" καὶ ὑπερόριος γενόμενος, τῶν 

πενήτων ἐφρόντιζεν. “Ὅθεν ἐν εἰρήνῃ τελειωθεὶς 

θαύμασιν ἀπείροις τοὺς πιστῶς αὐτῷ προσιόντας 

«εὐεργετῶν *» καὶ τὴν ῥῶσιν χαριζόμενος ὑπὸ 

Θεοῦ καταστέφεται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Σατύρου, Σατορνίνου, Ῥευκάτου ", 

TTepmeroóag καὶ Φηλικιτάτης 5 ἀθλησάντων 

ἐν Ῥώμῃ. 

4. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφρασίας: 

δ. Καὶ τῆς ἁγίας Χριστίνης τῆς ἐν Περσίδι. 

4. --τ ὡς βέλεσι τοῖς ῥ. Mc. — ? κατ' αὐτοῦ 8. --- 3 (καὶ πολλοὺς - καὶ) οἵ τῆς πλάνης οὖν προστετηκότες Mc. — 
* (τοῦ - ἰσχυρὸν) ἀνδρείαν Me. --- " φέροντες Mc. — € αὐτὸν x. ἰ, Mc. t . 

1. — ᾿ μνήμη τοῦ ὁσίου m. ἡ. B. Me. — 5 ἐν πάνυ μικρᾶ τὴ ἡλικία καὶ ἐν ἀτελεῖ add. Mc. — ὃ τὰς μὲν ἄλλας Με. --- 
4( καὶ νεκροὺς ἀνιστῶν καὶ τὰ μέλλοντα προλέγων καὶ περὶ τῶν ἀπόντων ὡς παρόντων διαλεγόμενος add. Μς. -- ὃ μόνω 
S, om. Mc. — * Me, κατ᾽ αὐτὸν S, — * εἰς Me, — 9 ἐντ, κ΄ &vr. om. Me, — 9 συγχνῶν S. — 19 πυνθόμενοι S. 

2. — ! Λαμψάκων Me. — ? φ, y. Θεοῦ om. Mc. — ? (ναὸς - ἑλόμενος) ὥφθη ναὸς Θεοῦ Mc. — * (αἱρετισάμενος - πνευ- 
ματικῆς) μυηθεὶς καὶ τὸν ἀγγελικὸν βίον ἑλόμενος εἰς τὰ τῆς ἱερωσύνης ὕψός ἀνάγεται ὅθεν καὶ χάριτας θείας ἐπλήσθη 
Me. — 5 κατέβαλε Me. — 5 Mo, om. S. 

8. — τ Cf. Febr. 2?, n. 1. — ὃ Φιλητάτης S. 

ὁμοίως ἀναλαβόμενοι τὸν ἅγιον ἐκεῖθεν ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων ἀποστόλων κατατίθενται τῇ τρισκαιδε- 
κάτῃ μαρτίου, ἐν f) καὶ πρὸς τὴν ἐξορίαν ἀπήχθη. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν. τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστό- 
λοις τοῖς μεγάλοις. --- 2. 3. — Da : 1. — Σαβίνου. 
N : 1. — Σαβίνου, Bb:4.]. 

Db: 1. — Xofívov. — 3. — K : 1. — Σαβίνου. 

Be : 4. — Σαβίνου. — (€: Σαβίνου, --- 2. 4. — Cd: Σαβίνου. --- 
Ge:4 — Cg: Zofíivou. —9.4, — RR: 1. — Ra:deest. — Rb:1. — Re: 1. — Σαβίνου. --- Moe: 
1. — Σαβίνου. --- 2. —"AfiBoc ὁ ἐξ Ἑρμουπόλεως λίθῳ προσδεθεὶς καὶ ἐν ποταμῷ ῥιφεὶς T. — Χριστίνα 
ἡ ἐκ TIepcibog μαστιζομένη τ. (Mart. 145). — Mv : 1. --- Οὐρπασιανοῦ. --- Σαβίνου. --- 2 (.. σύναξις ἐν 
τῷ ἸΤαυλοπετρίῳ). --- Ἄβιβος. — Χριστίνη, — Mr : 1. 
SYNAXARIA SELECTA. E : 1. 8 (Σατορνίνου, 'Pevkárou, Περπετούας καὶ Φιληκητάτης). — 5. — 

P :1.3 (Σατουρνίνου, ἹΤερπετούας, Φιλήτης). --- 5. — D : Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Ἰτύδνῃ (Mart. 132). -- 
1. 8. 5. — Da : ᾿Αλεξάνδρου. --- 2. 1, 3. — Db : ᾿Αλεξάνδρου. --- 2, 1. — X : ̓Αλεξάνδρου. --- 2. 1, 
9. — N : ᾿Αλεξάνδρου. --- 1. 9, — Bb : 1 (Βενεδίκτου ἀρχιμανδρίτου Ῥώμης). — 3. 8, — Be: 
2.3. — ᾿Αλεξάνδρου. — C: 1. 8. Cd : deest. Ce:1.9, — Og:1. 2. — Β : ᾿Αλεξάνδρου, — 
Ra : ᾿Αλεξάνδρου. --- 1. — Rb: deest. — Rc: ᾿Αλεξάνδρου. — 9. 1. — Mo : Ἀλεξάνδρου. —— 1, 9, — 

My : ᾿Αλεξάνδρου, --- 2. — Mr : 1. 
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1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων ᾿Αγαπίου 1, 

᾿Αλεξάνδρων δύο, Διονυσίων δύο, Τιμο- 

λάου, Ῥωμύλου καὶ Πλησίου. Οὗτοι ὑπῆρχον 

5 κατὰ" τοὺς καιροὺς Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμια- 

νοῦ 8, Ὃ μὲν ἅγιος Ἀγάπιος ἀπὸ Γάζης τῆς πόλειυς 

τῆς κατὰ Φοινίκην *, Τιμόλαος δὲ ἐκ τοῦ Πόντου ὅ, 

Διονύσιοι δὲ ὃ ἐκ Τριπόλεως τῆς ἐν Φοινίκῃ. Ὅ 

- δὲ Ῥωμύλος ὑποδιάκονος ἦν 5 τῆς ἐν Διοσπόλει 

10 ἐκκλησίας " ὁ δὲ Πλησίος καὶ οἱ δύο ᾿Αλέξανδροι 

ἐξ Αἰγύπτου ἐτύγχανον. Οὗτοι πρῶτον μὲν τὰς 

ψυχὰς τῷ πρὸς Χριστὸν συνδήσαντες πόθῳ, 

ἔπειτα δὲ τὰς χεῖρας ὑποβαλόντες δ κλοιοῖς, 

Οὐρβανῷ τῷ τῆς Καισαρέων mólewg? ἡγεμόνι 

15 προσῆλθον, χριστιανοὺς ἑαυτοὺς προσαγγέλλον- 

MARTIUS τ ὅ88 

AYTQ Ε΄. 

τες. 'O δὲ μήτε ἀπειλαῖς μήτε κολακείαις χαυνῶ- 

σαι αὐτοὺς δυνηθεὶς τῆς τοῦ “Χριστοῦ * πίστεως 

ἀποστῆσαι, ξίφει τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἀφαιρεθῆ- 

vot προσέταξεν. : 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου: μάρτυρος 
Νικάνδρου. Ὃς καὶ αὐτὸς 1 ἐπὶ τῆς βασιλείας 
Διοκλητιανοῦ ἦν ", Τῇ εὐσεβείᾳ δὲ συντεθραμ- 

μένος ὃ ἔργον εἶχε τὸ τὰ τῶν ἁγίων ὁ λείψανα κρυ- 
φίως αἴρειν καὶ σεβασμίως καὶ ἐντίμως καταστέλ- 
λειν. Καί ποτε ἰδὼν καὶ τὰ τῶν ἀναγορευθέντων ὃ 
ἁγίων λείψανα ἐρριμμέναϑ οὕτω καὶ ἀνεπιμέλητα, 
νυκτὸς ἀπελθὼν καὶ ἀνελόμενος Τ καὶ καταθέμενος 
τοῦτα 5 ἔν τινι τόπῳ αἰσίως τε καὶ κοσμίως, θεα- 
θεὶς ὑπό τινος τῶν εἰδωλολατρῶν, διεβλήθη τῷ 

1,—t' Ἀγαπίου, Ἰπλησίου, Τιμολάου efe. Mc. — 5 Me, ἐπὶ S. — 8 om. Me. — 4 (Γάζης Ξ Φοινίκην) τῆς π, Γάζης Mc, — 
5 οἱ δύο add. Me. — 5 ὑποβαλλόντες S. — ἴ καὶ τῆς εἰς Χριστὸν Mc, — 8 ἀποτμηθῆναι Mo. 

2. — * N. τοῦ Αἰγύπτου xal οὗτος ὃ ἅγιος Me, — ἣν Δ, Me. — 8. καὶ τῇ τῶν μαρτύρων ἀγάπη συνδεδεμένος add. 
Me. — * (τὸ - ἁγίων) τὰ τούτων Mc. — 5 ἰδιὼν τὰ τῶν ἀναιρεθέντων Mc. — 5 ἔρρημα S. — " ταῦτα add. Mc; — 8 om. Mc: 

?0 ^ SYNAXARIA SELECTA. &:1.2,3. — P: 1.9.3. — D: 1. 4, 8, — Τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ ἐν 
Ῥουφινιαναῖς. --- Da : 1. 9. 3. -- Ἰωάννου. 0:1. 3.8. Ἰωάννου. --- K': 1.9.3. — Ἰωάννου. -- N : 
Πιονίου (Mart. 115). — 2. 3. — Ἰωάννου. — Bb : 1.2. 3. — Be: 1. 9, — Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου. Νικάν- 
bpou. — "Iudvvov. — 6: 1. 9. 3. Cd: deest. — Ce :1.2.3. — 0g:1.2. 3. — R : Πιονίου. — 
1.— Ra:1.2.3. . Ἰωάννου. --- Εὐσχήμονος (Mart. 14). — Rb : deest. — Re: 1.9. 3. — Ἰωάννου. 

?5 Me: 1. 2. — Μενίγνου τοῦ κναφέως. Ἐπὶ τῆς βασιλείας Δεκίου διωγμὸς μέγας γέγονε κατὰ τῶν 
χριστιανῶν. Τότε ὁ τὴν ἐπαρχίαν τῆς ᾿Ασίας ἐγκεχειρισμένος λοιμὸς ὧν αὐτόχρημα καὶ τὴν γνώμην 
θηριώδης ἐπὶ τὴν παράλιον κατήει, καὶ ὅσους εὗρε χριστιανοὺς πάντας μαστιγώσας τῷ ξύλῳ ἀσφαλι- 
σάμενος εἱρκτῇ σκοτεινῇ καθεῖρξε. Νυκτὸς δὲ καταλαβούσης, μιᾷ φωνῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐβόησαν 
ἅπαντες « Δέσποτα κύριε, ὁ τὸν κορυφαῖόν σου ἸΤέτρον ποτὲ δι᾽ ἀτγέλου λύσας τῶν δεσμῶν καὶ τῆς 

80.» φυλακῆς ἐξαγαγὼν αὐτὸν ἀψοφητί, αὐτὸς καὶ νῦν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐξαπόστειλον τὴν βοήθειάν σου καὶ ἐξελοῦ 
» ἡμᾶς ἐκ τῆς συνεχούσης στρεβλώσεως καὶ ζοφώδους φυλακῆς, ἵνα γνῶσι καὶ οὗτοι τὸ σὸν ἅγιον 
» ὄνομα, ὅτι σὺ μόνος Θεὸς καὶ βασιλεὺς προαιώνιος.» Ταῦτα αὐτῶν προσευξαμένων, ἐπέστη ὁ τῶν 
ἐκδικήσεων Κύριος, καὶ φωτὸς τὴν φυλακὴν περιᾳαστράψαντος ἀπηλάθη τὸ σκότος᾽ καὶ « Θαρσεῖτε» 
εἰπόντος « καὶ μὴ φοβεῖσθε" μεθ᾽ ὑμῶν γάρ εἰμι,» εὐθέως πάντα τὰ δεσμὰ ὡσεὶ κηρὸς διελύθησαν, καὶ 

35 ἡ φυλακὴ αὐτομάτως ἠνειῤχθη. Καὶ ὁ Κύριος προσθεὶς καὶ τό’ « Πορεύεσθε ἐκ τῶν ὧδε κηρύττοντες 
» πανταχοῦ τὴν ἐμὴν δυναστείαν,» οὗτος μὲν εἰς οὐρανοὺς ἄνεισιν, οἱ δὲ τῆς φυλακῆς ἐξήεσαν. Καὶ 
πρωΐας ἐλθόντες οἱ τῆς τάξεως ἅπαντες, ὡς εἶδον σώας μὲν τὰς σφραγῖδας τῆς φυλακῆς, ἐντὸς δὲ 
μηδένα εὑρόντες; ἐξέστησαν. Καὶ ἐξιόντες" «"Q τῆς βίας» ἐβόων « ὁ Ναζωραῖος Χριστὸς ἐλθὼν νυκτὸς 
» ἔκλεψε τοὺς δεσμίους.» Καὶ οἱ μὲν ἐθαύμαζον τῷ γεγονότι, oi δὲ κατεγέλων τοὺς φύλακάς. Ταῦτα 

40 ἀκούσας ὃ μακάριος Μένιγνος, πλήρης γέγονε πίστεως καὶ ἀγάπης. Κναφεὺς δὲ ὧν καὶ τὸν ῥύπον τῶν 
ἱματίων αὐτοῦ ποτε ἐν τῷ ποταμῷ ἀποπλύνων, ἤκουε φωνῆς λεγούσης αὐτῷ " « Μένιγνε, ἐλθὲ πρὸς μὲ 
» καὶ δώσω σοι χάριν πολλήν.» Ἔμφοβος δὲ γενόμενος ἐταράχθη. Καὶ μετὰ μικρὸν κύψας εἰργάζετο, 
καὶ πάλιν φωνὴ πρὸς αὐτόν « Μένιγνε, ἐλθὲ πρὸς μέ, ὅπως θεάσῃ τὰ ἀποκείμενα ἀγαθὰ τοῖς ἀγαπῶσι 
» τὸ ἐμὸν ὄνομα.» Ὁ δὲ Μένιγνος μὴ προσθεὶς ἑτέρας ἀκοῦσαι φωνῆς, ἀπελθὼν δέδωκεν εὐθὺς ὅσα 

45 κατεῖχεν ἀλλότρια ἱμάτια. Καὶ ἡτοίμασεν ἑαυτὸν ἐκδεχόμενος τὸν ἄρχοντα. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας τινὰς 
καταλαβόντος τοῦ ἄρχοντος καὶ προκαθίσαντος ἐπ' ἀκροάσει τῶν ὀυνελθόντων, τὸ τοῦ βασιλέως περὶ 
τοῦ δόγματος ὑπανεγίνωσκε᾽ πρόσταγμα. Τότε ó θεῖος οὗτος Μένιγνος θάρσους πλησθεὶς μέσον τε 
εἰσπηδήσας, καὶ τὰ τοῦ βασιλέως ἁρπάσας γράμματα ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ ἄρχοντος καὶ εἰς λεπτὰ κατα- 
κόψας; κατεπάτησεν εἰπών « Ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ μου ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον 

80.» ἐπιβήσομαι καὶ καταπατήσω λέοντα καὶ δράκοντα καὶ παράνομα Δεκίου προστάγματα,» Ταῦτα ἀις εἶδον 
καὶ ἤκουσαν oi τοῦ παρανόμου παρανομώτεροι ὑπηρέται, χαμαὶ τοῦτον ῥίψαντες κατεπάτουν τύπτοντες 
ἀφειδῶς. Καὶ ὅτε σφοδρῶς αὐτὸν τύψαντες ἡμίθνητον ἀπειργάσαντο, ἀναστήσας ὁ ἄρχων εἶπε πρὸς 
αὐτόν᾽ « "Q κακὴ κεφαλή, τίνι θαρρῶν τοῦτο πεποίηκας;» Ὁ ἅγιος eire: « Τῷ Χριστῷ μου.» Καὶ ὁ 
ἄρχων’ « Τοῦτον τὸν μωρόν, φησί, καὶ θρασυκάρδιον καὶ αὐθάδη ἐπὶ ξύλου κρεμάσαντες ξέσατε 

85.» εὐτόνως τὰς σάρκας αὐτοῦ καὶ ἴδωμεν εἰ ἔλθῃ ὁ Χριστὸς αὐτοῦ σῶσαι αὐτόν.» Εὐθέως δὲ κρεμά- 
σαντες αὐτὸν τοσοῦτον κατέξεσαν αὐτὸν οἱ ἄνομοι ταῖς 'χειράγραις, ὡς καὶ τὰ ὑπογάστρια αὐτοῦ 
ἅπαντα διὰ τῶν πλευρῶν τοῖς ἔξωθεν καθορᾶσθαι. Καὶ ὁ μὲν ἄρχων ἐν τούτοις πᾶσι θεομαχῶν ἦν καὶ 
βλασφημῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τοῦ μάρτυρος, Ὁ δὲ ἅγιος ἐκαρτέρει προσευχόμενος καὶ τὸν τύραννον 
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ἄρχοντι. Καὶ κρατηθεὶς xol παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, διακονῶν αὐτῷ’ ὑφ᾽ οὗ 

κηρύξας Θεὸν ἀληθινὸν ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν", καὶ χειροτονεῖται ἐπίσκοπος εἰς τὴν χώραν τῶν 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Βρεττανῶν ὁ, ἀγρίων ἀνθρώπων καὶ ὠμοτάτων. 

᾿Αριστοβούλου ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα 1, ἀδελ- ἸΠαρ᾽ ὧν ποτὲ μὲν τυπτόμενος, ποτὲ δὲ κατὰ τῆς 

φοῦ τοῦ ἁγίου Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου. Οὗτος ἀγορᾶς συρόμενος, πολλοὺς ἐποίησε 5 προσελθεῖν 5 

μετὰ τὴν | ἔνδοξον καὶ σωτήριον ἀνάληψιν τοῦ τῷ Χριστῷ δ᾽ ὅθεν καὶ ἐκκλησίαν συστησάμενος 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ? ἠκολούθει ὃ τῷ καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους ἐν αὐτῇ καταστή- 

ἁγίψ ἀποστόλῳ ΤΙαύλῳ κηρύττοντι τὸ εὐαγγέλιον σας ἐτελειώθη. | 

MHNI TQ AYTQ Iq". 

1. "Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Πάπα. Οὗτος σπαράττεται ̓  σιδηροῖς ὄνυξι, καὶ κρηπῖσι κατηλω- 10 

ναυσγοῦσαν ὁρῶν τὴν οἰκουμένην, παραστὰς τῷ θεὶς τοὺς πόδας ὃ τόπους ἐλαύνεται μακρούς, Καὶ i 

ἄρχοντι xoi τοῦτον καταισχύνας τῇ πολλῇ πρὸς αὖθις δένδρῳ ἀκάρπῳ προσδεθεὶς * καρποφόρον j 

Χριστὸν παρρησίᾳ, τύπτεται ῥάβδοις τὰς σάρκας, ἀποτελεῖ, ἐν αὐτῷ τελειωθείς. Kal ἣ Λυκαόνων δὲδ 

εἶτα τὸ πρόσωπον, καὶ μετεωρισθεὶς πρὸς 1 ὕψος τὸ λείψανον αὐτοῦ κατέχουσα 5 γάννυται, 

— 9 Q. à. κηρύξας τὴν δορὰν ἀφαιρεθεὶς τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἐκομίσατο Me. 
8. -- ! ἑνὸς τῶν o' om. Mc, ad. d. 16 martii. — ? (μετὰ - Χριστοῦ) εἷς τῶν ἑβδομήκοντα ἣν μαθητῶν Mc, — ὃ δὲ add. 

Me. — * τῶν B. x. Me, Βραιττανῶν S, — " ἔπεισε Mo, — ὁ c. X, t. Me, 
1. — ! εἰς Mc, — ?* σπαράττε S, — 8 εἰς add. Mc. — * m. à, ὃ. Me. — 5 κατέχουσα add. Mc. — δ om. Mc. 

ἐνυβρίζων. Τότε μανεὶς ὁ ἄρχων eine: « Τοὺς τὸ πρόσταγμα δακτύλους τοῦ βασιλέως κατακόψαντας 

» εἰς λεπτὰ κελεύω ἐκτμηθῆναι.» Καὶ εὐθέως τοὺς δέκα δακτύλους τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἐξεθέρισαν ἐκ 30 

τῶν ἔσω ἁρμῶν καὶ ἐξῆλθεν ἀντὶ αἵματος γάλα. Καὶ καθείρξας ἐν τῇ φυλακῇ, τῇ ἐπαύριον ἔστησεν 

αὐτὸν εἰς ἐρώτησιν. Ὁ δὲ ἅγιος τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας ἐνώπιον πάντων καὶ τὸν βασιλέα ἀναθεμα- 

τίσας καὶ τὸν ἄρχοντα καθυβρίσας, ἐξέπληξεν ἅπαντας καὶ ξίφει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὡρίσθη ἀποτμη- 

θῆναι. ᾿Απερχομένου δὲ πρὸς τὸν τῆς τελειώσεως τόπον, ἠκολούθει αὐτῷ κλαίουσα ἣ γυνὴ αὐτοῦ καὶ 

ὄχλος πολύς καὶ καταλαβὼν τὸν τόπον ὁ ἅγιος ἔστη ἐφ᾽ ὑψηλοῦ, καὶ κατηχήσας τὸν λαὸν καὶ τοῖς 25 

ἐπιτρόποις τὴν γυναῖκα παραθέμενος τὴν ἱερὰν ἀπετμήθη κεφαλήν. "Qe6n δὲ τοῖς παροῦσι θαῦμα 

ἐξαίσιον, Εἶδον γὰρ ὡς τρυγόνα καθαρὰν ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ἁγίου ἐξελθοῦσαν καὶ eig οὐρανοὺς 

ἀναπτᾶσαν καὶ κατεπλάγησαν λέγοντες « Μέγας ἀληθῶς ὁ τοῦ Μενίγνου Θεός.» ᾿Απὸ δὲ τῆς κραυγῆς 

τοῦ λαοῦ ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις, ὡς καὶ τὸν ἀνθύπατον δειλιᾶσαι, Ὡς δὲ καὶ τῆς κραυγῆς τὴν αἰτίαν 

ἔμαθεν" « Ἄφετε αὐτὸν ἄταφον, » εἶπε « καὶ ἴδωμεν εἰ ὁ Θεὸς αὐτοῦ θάψει αὐτόν.» Καὶ παρέστησαν 80 ' ] 

φύλακας φυλάττειν αὐτοῦ τὸ λείψανον. Νυκτὸς δὲ oi ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐλθόντες, πάντων κοιμωμένων, 

ἀνελάβοντο τὸ ἅτιον λείψανον᾽ καὶ τὸν τόπον καταλαβόντες, ὃν ἐπόθει ὃ ἅγιος, πρὸς ὕπνον ἐτράπησαν. 

Καὶ ἐφάνη τινὶ τῶν ἀδελφῶν ὁ ἅγιος λέγων" « Τῆς κεφαλῆς μου, δι᾽ fig τὸν Χριστὸν ὡμολόγησα, σπου- 

» δάζοντες ἐπελάθεσθε" ἀλλ᾽ ὑπόστρεψον καὶ λάβε αὐτὴν μηδένα φόβον ὑφορώμενος.» Ἔξυπνος δὲ | 

γενόμενος εἶπε τοῖς σὺν αὐτῷ τὰ λαληθέντα' καὶ ὑποστρέψας, σκοτίας βαθείας οὔσης, ἠπόρει τί 35 i 

ποιῆσαι. Καὶ φθάσας τὸν τόπον, ἄστρον εἶδε λάμπον ἐπάνω τῆς κεφαλῆς τοῦ μάρτυρος" καὶ λαβὼν 

αὐτὴν ὑπέστρεψε μετὰ χαρᾶς πρὸς τοὺς ἀδελφούς. Καὶ μελλόντων αὐτῶν περαιτέρω πορεύεσθαι, ὁ 

μάρτυς ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ κατατεθῆναι τὸ τίμιον αὐτοῦ σῶμα ἐπέσκηψεν, εἰς δόξαν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν: ἀμήν (cf. Nov. 29*, Mart, 165). — Mv : 1. 8, 2, — Μενίγνον, — Mr 1 1. 
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5.— ΝΜ τ1.8: Μένίγνου τοῦ κναφέως. Οὗτος ὥρμητο ἐκ πόλεως Παρίου τοῦ Ἑλλησπόντου" ὁ δὲ 

τρόπος τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ γέγονεν οὕτως... Des. : τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐξελθοῦσα ὥφθη καὶ ἀνέπτη 

πρὸς oópavóv- ἐφ᾽ ᾧ πολλοὶ ἐπίστευσαν καὶ προσετέθησαν τῷ Χριστῷ. — Bb: 3. --- ᾿Αριστοβούλου 

(Mart, 155). -- 8. 1. — Bé: 2, — ᾿Αριστοβούλου. --- 3. 1. — Εὐφρασίας. --- 4.5. — Ο: 3. 8. 4. — 45 

Cd : deest. — Ce: Σαβίνου (Màrt. 13). — 0g : 2.8. 4. — R: 1. — Ra : 3 (Mevirvou). — 1. — Εὐφρα- 

σίας. -- 3 (Ῥωμανοῦ). --- 4. 5. — Rb: 1. — Εὐφρασίας. — 3. 4. 5. — Re: 1. — Εὐφρασίας. — 3.4. 

5. — Me z 1. — ᾿Αριστοβούλου. — "Áviva. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν ᾿Ανίνας ἐκ νεαρᾶς 

ἡλικίας ἄνευ μαθήσεώς τινος τὴν πραότητα καὶ τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσας εἶχεν ἐν ἑαυτῷ. Τ]εντεκαί- 

δεκα δὲ ἐτῶν γενόμενος, ἀπορφανισθεὶς ἐκ τῶν γεννητόρων αὐτοῦ καὶ καταλιπὼν πάντα, ἀνῆλθεν 50 

εἰς τὴν ἔρημον" καὶ εὑρὼν μοναχόν τινα, Μαιουμᾶν οὕτω καλούμενον, ἀκτημοσύνην ὑπερβάλλουσαν 

ἔχοντα, παρ᾽ αὐτῷ ἦν ἀγρυπνῶν καὶ προσευχόμενος. Τοσαύτη δὲ ἦν ἐγκράτεια παρ᾽ αὐτοῖς, ὥστε 

πολλάκις δι’ ἔνδειαν. τῶν ἀναγκαίων διὰ τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἤσθιον" καὶ ἐπὶ τοσαύτῃ στενώσει | 

ὑπάρχοντες, ὡς ἐπὶ βασιλικῆς τραπέζης καθ᾽ ἑκάστην ἤσθιον, οὕτως ἥδοντο. Koi μετὰ χρόνον τινὰ ὁ . ᾿ 

τούτου διδάσκολος ἠθέλησεν ἀναχωρῆσαι ἐκεῖθεν" ὃ καὶ πεποίηκεν, Οὗτος δὲ ὁ μακάριος πρὸς αὐτὸν 55 ] 

εἰπών: « Συγχώρησον, πάτερ τίμιε, ὅτι οὐκ ἔστι μοι καταθύμιον ὑπαναχωρῆσαι ἐντεῦθεν, ὁδηγηθεὶς 

» ἐλθεῖν παρὰ Θεοῦ, » ἔμεινεν ἐκεῖσε. ᾿Εξήρχετο δὲ πολλάκις καὶ πρὸς τὴν ἐσωτέραν ἔρημον ἐπὶ εἴκοσιν 

ἢ καὶ τριάκοντα ἡμέρας, καὶ πάλιν ὑπέστρεφεν εἰς τὸ κελλίον αὐτοῦ. Καὶ ὑποτάξας τὰ πάθη τῆς σαρκὸς | 

BA. : MENSIS  MARTIUS: τοι 542 

2; Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀθλησὶς τοῦ ἁγίου μάρτυρος μὴ καταδεξάμενος. θῦσαι: τοῖς εἰδώλοις, ἐν δια- 

Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν Κιλικίᾳ. Οὗτος ἦν ἐκ’ τῆς φόροις μέρεσι τοῦ. σώματος. τύπτεται᾽ εἶτα ἐν τῇ 

᾿Ἀναζαρβέωιν! πόλεως τῆς δευτέρας τῶν Κιλίκων φρουρᾷ τεθεὶς τῇ μητρὶ συμβούλῳ χρησάμενος 

ἐπαρχίας, υἱὸς βουλευτοῦ τινος, μητρὸς δὲ χρι- καὶ ἐμμένειν εἰπὼν καὶ ἐναποθνήσκειν τῇ πίστει 

$ στιανῆς. Παρ᾽ ἧς τὴν κατὰ Χριστὸν εὐσέβειαν τῇ εἰς Χριστόν, ἐν σάκκῳ βληθεὶς μεστῷ ὃ ψάμ- 

μεμαθηκὼς καὶ τῇ μελέτῃ τῶν θείων σχολάσας pou Koi ἑρπετῶν ἰοβόλων, μέσον τοῦ πελάγους 

τραφῶν, ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ χρόνῳ τῆς ἧλι- ἀφίεται, καὶ οὕτω τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον 

κίας 5 Μαρκιανῷ προσήχθη τῷ ἡγεμόνι. Καὶ δέχεται. - 

2. — V'Avozappatuv S. — " αὐτοῦ add. Ὁ, — * μεστὸν D. 

10 ἐδέξατο, ὡς ἔοικεν, ἀντιμισθίαν τὴν τῶν ἀγρίων θηρῶν ὑποταγήν" xoi δῆλον ὅτι καὶ δύο λέοντες 

ἠκολούθουν αὐτῷ πανταχοῦ. Καὶ ἀκάνθης τραχείας ἐμπαγείσης ποδί τῶν λεόντων ἑνός, ὁ μακάριος 

ταύτην ἐκβαλὼν καὶ τὸν πόδα ἀσφαλῶς καταδήσος ὑγιῆ ἀπειργάσατο. Τῆς φήμης δὲ διαδραμούσης, 

προσήρχοντο πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ τυναικῶν, καὶ τοὺς ἀσθενεῖς μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχοντες " καὶ ὃς τῇ ἔνοι- 

κούσῃ αὐτῷ θείᾳ χάριτι καὶ μόνῃ προσευχῇ ἰᾶτο πάντας οἱῳδήτινι κατῃσχυμμένους ' νοσήματι. Ἐάσας 

36 οὖν τὸ εἰσέρχεσθαι ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν τῷ κελλίῳ ἦν προσμένων" ὕδωρ δὲ οὐκ ἦν προσεχὲς ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ 

ποταμοῦ Εὐφράτου διεκομίζετο ἀπὸ τεσσάρων ἢ πέντε σχεδὸν μιλίων. Καὶ πρῴην μὲν σπανίως bieko- 

μίζετο, ὅτι καὶ μικρὰ χρῆσις τούτου ἦν. Ὁπηνίκα δὲ τὸ τῶν προσερχομένων πλῆθος δι᾽ ὄχλου τῷ ἁγίῳ 

χέτονεν, ἀναγκαίαν εἶναί οἱ καὶ τὴν τοῦ ὕδατος χρῆσιν εἰς πόσιν ἐπέτρεπε, καὶ μικρόν τι δοχεῖον πρὸς 

ὑποδοχὴν ὀμβριμαίου ὕδατος κατεσκεύασεν. ᾿Αλλὰ καὶ τοῦ τοιούτου δοχείου ποτὲ πλήθους ὄντος καὶ 

80 ὑπὸ τοῦ πλήθους ἐξαντληθέντος, προσρυέντος δὲ καὶ ἑτέρου πλήθους καὶ τοῦ διακονητοῦ ἐπιταγέντος 

ἀντλῆσαι ὕδωρ, καὶ ὡς ἤκουσε μηδὲ τὴν κύλικα δυνατὸν γεμισθῆναι διὰ τὸ ἐκφορηθῆναι ἅπαν τὸ ὕδωρ, 

τὸ ὄμμα εἰς οὐρανὸν ἀνατείνας καὶ στενάξας βαθὺ ἐν ἱλαρῷ τῷ προσώπῳ Mere «Ἄπελθε, τέκνον, ἐν 

» ὀνόματι τοῦ Κυρίου " ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, καὶ ἀντλήσας διακόμισον, » Πεισθεὶς οὖν, ὦ τοῦ θαύματος͵ 

καὶ ἀπελθών, εὗρε τὸν λάκκον πέπληρωμένον ὕδατος καί" « Πάντες ἴδετε» τοῦ διακονητοῦ προσει- 

?5 πόντος « πρᾶγμα ἐξαίσιον,» εἰσπηδήσαντες καὶ ψυχροῦ καὶ διειδεστάτου ἐμφορηθέντες νάματος, 

ἐξέστησαν καὶ τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν ἀνέπεμπον τῷ δοξάζοντι τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν, Τοῦτο οὖν τὸ 

θαῦμα θέλων ὁ ἅγιος συσκιάσαι, αὐτὸς δι’ ἑαυτοῦ κομίζειν τὸ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ 

συνεβουλεύσατο, καθὼς καὶ πρώην ἦν ποιῶν" καὶ πάσας μὲν τὰς νύκτας ἔργον ἦν αὐτῷ ἀπαραίτητον fj 

τοῦ ὕδατος μετακομιδὴ καθ᾽ ἑαυτὸν τὰς εὐχὰς ὑποψιθυρίζοντι. Ἔστιν ὅτε καὶ ἐν ἡμέραις τοῦτο ἐποίει 

80 ἑτέρῳ μὴ παραχωρῶν. Καί ποτε πάλιν λαοῦ πολλοῦ προσρυέντος καὶ πᾶν ὕδωρ ἐξαντλήσαντος, ὁ γέρων 

τὸ κεράμιον λαβὼν πρὸς τὸν ποταμὸν Érpeye καὶ μήπω λίθου βολὴν ἀπιὼν αὖθις ὑπέστῤῥεφε. Νομί- 

σαντες οὖν οἱ ἐκεῖσε τότε παρευρεϑέντες δι᾿ ἀσθένειαν ὑποστρέφειν τὸν τέροντα, ἔδραμον εἰς ἀπαντὴν 

αὐτοῦ. Καὶ λαβὼν εἷς τὸ κεράμιον. ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ πρὸς μετακομιδὴν ὕδατος, ἰδὼν. αὐτὸ πλῆρες 

ἀνεβόησε λέγων μετάλῃ τῇ φωνῇ" «Δότε πάντες δόξαν τῷ Θεῷ, ὅτι οἱ βραχίονες τοῦ γέροντος ὕδωρ 

35 » ζῶν ἀναβλύζουσι.» Δραμόντες οὖν ἅπαντες εἰς τὸ κεράμιον καὶ ἰδόντες πεπληρωμένον ὕδατος 

ψυχροῦ, ἐξεπλάγησαν καὶ ἤρξαντο κυλιόμενοι παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ δυσωποῦντες ἀποσχέσθαι τοῦ 

τοιούτου ἔργου καὶ μὴ δι᾽ αὐτοὺς τοσοῦτον κόπον ὑφίστασθαι᾽ « Εἰ μὴ γὰρ τὸ θαῦμα γέγονεν,» 

ἔλεγον, « πάντως ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου τὴν τοῦ ὕδατος μετακομιδὴν ποιήσασθαι ἔμελλες.» 'O δὲ 

καὶ αὐτὸς τῇ τῇ ἑαυτὸν προσκαταβαλὼν γῆν καὶ σποδὸν καὶ σκώληκα καὶ παντὸς ἐξουθένημα ἑαυτὸν 

40 ἀπεκάλει' καὶ οὕτιυ μόλις κατέπαυσεν αὐτούς. Τότε ΠΠατρίκιος ὁ Καισαρείας ἐπίσκοπος ἀκηκοὼς ὅτι ὁ 

ἅγιος bU ἑαυτοῦ τὸ ὕδωρ κομίζει, ζῷον ἀχϑοφόρον εἰς ἀπαλλαγὴν τοῦ γέροντος δέδωκε. Πένης δέ τις 

ὀχλούμενος ὑπὸ τοῦ δανειστοῦ αὐτοῦ τῷ γέροντι προσελθὼν τὴν ἑαυτοῦ ἀνεδίδασκε συμφοράν. Ὁ δὲ 

μή τι ἕτερον ἔχων τὸν ὄνον δούς" « Πώλησον, εἶπε, τέκνον, καὶ δοὺς τὸ χρέος ἀπαλλάγηθι.» Τοῦτο 

μαθὼν ὁ ἐπίσκοπος ἕτερον αὖθις δέδωκεν eimüv: « Τοῦτο οὐ κατὰ χάριν σοι δίδωμι, ἀλλ᾽ ἵνα κομίζῃ τὸ 

45 » ὕδωρ᾽ καὶ ὅτε μοι χρεία γένηται, ἀναλήψομαι τοῦτο.» Ἕτερος δὲ πάλιν μετ᾽ οὐ πολὺ προσαίτης 

ἐλθὼν ἐξ ἀπορίας τοῦ ἁγίου τὸν ὄνον ἔλαβε. Καὶ μαθὼν τοῦτο ὁ ἐπίσκοπος ἐγχώρηγον δοχεῖον μέγα 

κατεσκεύασε μέχρι τοῦ νῦν σωζόμενον᾽ ὅπερ καὶ δι᾽ ἀποστολῆς ἀχθοφόρων Ζιίρων πληρῶν ὕδατος, 

ὑποστρέφειν πρὸς ἑαυτὸν πάλιν τοῖς ὑπηρέταις ἐπέταττε", Στυλίτης δέ τις ἦν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ περι- 

βόητος καὶ ἐκ διαβολικῆς ἐνεργείας μαχεσάμενος μετά τινος, ὡς καὶ λίθον ἀπορριφῆναι κατ᾽ αὐτοῦ, 

$0 συνέβη κἀκ τούτου πληγῆναι. Εἰς ἐκδίκησιν οὖν τοῦ τολμήματος ὁρμῆσαι βουληθείς, ἐφ ᾧ καὶ τοῦ 

στύλον κατελθεῖν καὶ τοὺς ἀτακτήσαντας ἀξίως ἀμύνασθαι, ὃ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος ὄντως Ἀνίνας τοῦτο 

προγνοὺς ἐκ Πνεύματος ἁγίου, γράψας ἀπέστειλε τὸν χάρτην διὰ θηρὸς λέοντος: ὃν ἰδιὼν ὁ στυλίτης 

ἔμφοβος τενόμενος ἐξεπλάγη. 'O γοῦν μαθητὴς λαβὼν τὴν ἐπιστολὴν τῷ στυλίτῃ δέδωκεν: ὃς καὶ 

ἀναγνοὺς κατενύγη, καὶ ἀναθεὶς τὴν ἐκδίκησιν τῷ Θεῷ, ἀντέγραψε τῷ μακαρίῳ διὰ τοῦ λέοντος, πολλὰ 

55 τῷ Θεῷ καὶ τῷ πιστῷ αὐτοῦ θεράποντι ἐπευχαριστῶνϑ, Γυνὴ δέ τις ἔχουσα νόσημα χαλεπὸν ἀνήρχετο 

πρὸς τὸν ἅγιον. Συναντήσας δὲ αὐτῇ βάρβαρος ἐπειρᾶτο ἃ ἐπεφέρετο λαβεῖν. Τῆς δὲ μηδὲν ἐχούσης, 

ἐβιάζετο τελευταῖον τὴν γυναῖκα πρὸς αἰσχρὰν μίξιν᾽ ἡ δὲ τὸν ἅγιον εἰς βοήθειαν ἐπικαλεσαμένη, εὐθέως 

1 κατισχημένους Me. —  ὑπέταττε Mo. --- ? ἀπευχαριστῶν Mc. 

Manr. 16. 

Manz. 16. 



Manr. 0, 

Manz. 17. 

Man, 16. 

Manr. 17. 
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8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρ- 

τύρων Ῥωμανοῦ καὶ. Μενίγνου τῶν ἐν τῷ 

Παρείῳ. 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ᾿Αλεξίου τοῦ ἐπονομαζο- 

μένου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Οὗτος ἦν ἐκ τῆς 

πρεσβυτέρας Ῥιμης, υἱὸς Εὐφημιανοῦ πατρικίου, 

καὶ μητρὸς ᾿Αγλαΐδος, πχουσίων καὶ εὐγενῶν, οἵ 

καὶ πρὸς τάμον αὐτὸν ! ἐξέδωκαν. Κατὰ δὲ τὸν και- 

ρὸν ὃν ἔδει τῇ νύμφῃ προσομιλῆσαι, δοὺς αὐτῇ 

τὸν ἀρραβωνικὸν δακτύλιον, ἐξῆλθε τοῦ οἴκου καὶ 

τὴν πόλιν "Ebecav καταλαβὼν προσέμεινε τῇ 

ἐκκλησίᾳ ἔτη δέκα καὶ ὀκτὼ ἐν πενιχροῖς ἱματίοις. 

Γνωσθεὶς δὲ διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ, πλειόνων " συν- 

τρεχόντων εἰς αὐτόν, ὑπεχώρησεν ἐκεῖθεν, μέλλων 

εἰς Ταρσὸν τῆς Κιλικίας καταίρειν ἐν τῷ ναῷ τοῦ 

ἁγίου ΤΤαύλου. Ταύτης μὲν τῆς ἐφέσεως οὐκ ἔτυχε, 

τῆς νηὸς πνεύμασιν ἐναντίοις ἑλκυσθείσης ἑτέριυ- 

θεν᾽ παραγενόμενος δὲ ἐν τῇ "Pium, κατέλαβε τὸν 

οἶκον τοῦ ἰδίου πατρός, Καὶ ἀγνοηθεὶς τῷ πυλῶνι 

προσεκαρτέρει βλέπων τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα 

καὶ τοὺς οἰκέτας εἰσερχομένους καὶ ἐξερχομένους 

ἐν τῷ πυλῶνι καὶ ἐμπαιζόμενος καὶ ὑβριζόμενος 

ὡς ξένος καὶ πτωχὸς ἐν τῷ ἰδίῳ οἴκῳ ὑπὸ τῶν 

δούλων αὐτοῦ, καίτοι τῶν γονέων καὶ τῆς σώφρο- 

νος αὐτοῦ τυναικὸς σφόδρα λυπουμένων καὶ 

κλαιόντων διαπαντὸς περὶ αὐτοῦ. Τῆς δὲ τελευτῆς 

αὐτοῦ προσεττισάσης, ζητήσας χάρτην ἔγραψε τὰ 

περὶ αὐτοῦ πάντα καὶ κατεῖχεν ἐν τῇ χειρὶ μετὰ 

τελευτήν, ἕως ó βασιλεὺς 'Ovopiog θεόθεν ἀποκὰ- 

λυφθεὶς παρεγένετο, καὶ δεηθεὶς αὐτοῦ καὶ ἱκετεύ- 

1. — αὐτῶ S, — ? πλοιόνων S, — ᾽ αὐτὸν 5. 
2. — ᾿ (xai ἑαυτὸν - ὡμολόγησε) om. Mc. 

4. --- 1 (fic - ἐρρύσατο) om. Me. 

4. Koi μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις ᾿Αλεξάνδρου πάπα 

Ῥώμης. 
δ. Καὶ Τροφίμου καὶ Θάλλου. 

AYTQ IZ' 

σὰς ἤδη τεθνηκότος τὸν χάρτην ἔλαβεν --- ἄλλῳ 

γάρ τινι οὐκ ἐδίδου αὐτόν, .---- καὶ ἀναγνωσθέντος 

αὐτοῦ ὃ, εἰς ἐπήκοον ἐγνώσθη τὰ κατ᾽ αὐτόν. Καὶ 

πάντων ἐκπλαγέντων, τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον - 

ταφῆς ἐντίμου καὶ μεγαλοπρεποῦς ἔτυχεν ἐν τῷ 

ναῷ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου, μύρα εὐώδη 

καὶ ἰάματα τοῖς προσιοῦσιν ἀεννάως προχέον. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Μαρίνου. Οὗτος χριστιανὸς ὧν καὶ τοὺς εἰδωλο- 

λάτρας ὁρῶν θύοντας οὐ μόνον ἀνθρώποις ἀλλὰ 

καὶ ἑρπετοῖς καὶ κνωδάλοις, ζήλῳ θείῳ πυρωθείς, 

ἑορτῆς ἀγομένης τοῖς ἀψύχοις, δραμὼν κατέ- 

στρέψε τὸν βωμὸν κοὶ τὰ θύματα κατεπάτησε καὶ 

ἑαυτὸν χριστιανὸν ὡμολόγησε !. Παραυτίκα δὲ 

κρατηθεὶς ὑπὸ Tiv εἰδωλολατρῶν, πρῶτον μὲν 

παρ᾽ αὐτῶν ῥοπάλοις τύπτεται καὶ λίθοις τὸ στόμα κ᾽ 

καὶ τοὺς ὀδόντας συντρίβεται καὶ ἐκ τριχῶν σύρε- 

ται" ἔπειτα δεθεὶς καὶ παραδοθεὶς τῷ ἄρχοντι καὶ 

παρ᾽ ἐκείνου πλεῖστα βασανισθεὶς τὴν διὰ ξίφους 

δέχεται τελευτήν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ fj ἀνάστασις τοῦ δικαίου 

Λαζάρου τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ. 

4. Καὶ μνήμη τῆς μετὰ φιλανθρωπίας ἐπενε- 

χθείσης ἡμῖν φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ κατὰ 

τοὺς χρόνους Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως, ἧς 

παρ᾽ ἐλπίδα ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς τοὺς τότε ἐρρύ- 

σατο". 

35 

30 

ὁ ἀνήμερος βάρβαρος ἡμερωθεὶς μετεμελήθη, Καὶ ἁπλώσας τὴν χεῖρα λαβεῖν ὅπερ ἔφθασε προσπῆξαι 35 

ὅπλον τῇ τῇ πρὸ τοῦ τῆς βίας ἀπάρξασθαι, εὗρεν ἐρριζωμένον᾽ καὶ ὑπερθαυμάσας τοῦτο τὸ παράδοξον, 

ἔδραμε καὶ αὐτὸς πρὸς τὸν ἅγιον. Καὶ κατηχηθεὶς ἐβαπτίσθη, καὶ μονάσας παρὰ τῷ ἁγίῳ γέγονε δοκι- 

μώτατος. Λαβοῦσα δὲ τὴν ἴασιν fj γυνὴ χαίρουσα ὑπέστρεψε. ἸΤολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα τὰ διὰ τοῦ 
?q 

ἁγίου γενόμενα ὑπερφυῆ xoi ἐξαίσια" ἀλλ᾽ ἵνα μὴ πρσσκορεῖς νομισθείημεν, παρεδράμομεν καὶ μὴ 

βουλόμενοι. "Er δὲ πέντε πρὸς τοῖς ἐννενήκοντα διαβιοὺς ἐν τῷ ἀσκητηρίῳ μηδ᾽ ὁπωσοῦν ἐκεῖθεν 

μεταβάς, ὡς τὸ πᾶν τῆς ζωῆς εἰς χρόνους δέκα πρὸς τοῖς ἑκατὸν περιΐστασθαι, προοράσεις διαφόρους 

προαγγείλας εἰς ἔκβασιν προσχθείσας, καὶ ἀδελφότητα ἱκανὴν ἐπισυλλεξάμενος καὶ πάντας προσκαλε- 

σάμενος τοὺς τῆς ἀδελφότητος καὶ ἕνα εἰς ἀρετὴν ἐκλεξάμενος τοῖς λοιποῖς ὑπερέχοντα᾽ «Kol τοῦτον 

» ἀντ᾽ ἐμοῦ ὁ Θεὸς προεσφράγισε ποιμένα ὑμῶν » προσειπών, τῇ χειρὶ ὑποδείξας τὸν ἀδελφόν᾽ καὶ 

κατασπασάμενος ηὐλόγησεν αὐτούς. Καὶ ἐπιζήσας ἡμέρας ἑπτὰ ἀπῆλθε πρὸς Κύριον κατὰ τὴν ἕξκαι- 

δεκάτην τοῦ μαρτίου μηνός (Mart. 185). --- Mv: Σαβίνου (Mart. 195). — 1. 2. — Ἰωάννου τοῦ ἐν 

Ῥουφινιαναῖς. --- 3 (ῬῬωμανός). --- Oi ἅγιοι δέκα μάρτυρες οἱ ἐν Φοινίκῃ E. v. --- 4. -- "Aviva. — 

Mr : Σαβίνου. 
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πάσχα ἀνάστασις τοῦ δικαίου Λαζάρου. --- Mr : 1. 

! Ἀλξανδρείων πάπας Me. 
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MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυρίλ- 

Aou ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. Οὗτος γονέων 

μὲν ἦν εὐσεβῶν, ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίου. 

5 Ἐπεὶ δὲ ὁ τῶν Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος Μάξιμος ! 

τέλει βίου ἐχρήσατο, οὗτος ἀντ᾽ ἐκείνου τῆς ἐπι- 

σκοπικῆς χάριτος κατηξιώθη, τῶν ἀποστολικῶν. 

δογμάτων | προθύμως ὑπερμαχῶν. Ἀκάκιος δὲ 

ἀρειανὸς ὧν καὶ τὸν ἐν Καισαρείᾳ τῆς ἸΤαλαιστί- 

10 νῆς θρόνον ἐπέχων καὶ ὑπὸ τῆς ἐν Σαρδικῇ συνό- 

δου καθαιρεθείς, ἐπεὶ γνώριμος ἦν" τῷ βασιλεῖ, 

ἐκεῖθεν ἔχων τὴν ἐξουσίαν, τὸν Κύριλλον τοῦ 

θρόνου καθεῖλεν. Ὁ δὲ εἰς Ταρσὸν ἀπελθὼν τῷ 

θαυμασίῳ συνῆν Σιλβανῷ. Καὶ εἰς Σελεύκειαν συγ- 

15 κροτηθείσης συνόδου καὶ τοῦ Κυρίλλου μέρους ὃ 

ὄντος τῆς συνόδου, πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν 

ἐξέδραμεν ὁ ᾿Ακάκιος καὶ πείθει τὸν βασιλέα ὑπερ- 

ορίᾳ καταδικάσαι Κύριλλον. Μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν 

Κωνσταντίου, τῆς βασιλείας κρατήσας ᾿Ιουλιανὸς 

30 καὶ θέλων ἐπισπάσασθαι πάντας εἰς εὔνοιαν, ἀνερ- 

ρύσατο μετὰ πάντων καὶ τὸν Κύριλλον καὶ τῷ ἰδίῳ 

θρόνῳ ἐγκατέστησε. Καλῶς οὖν τὸ ποίμνιον ἰθύνας 

καὶ τὰς ἐμφερομένας αὐτοῦ κατηχήσεις μνημόσυ- 

vov τῇ ἐκκλησίᾳ καταλελοιπώς, ὀλίγον χρόνον 

85.  1.— ἐδ scriptum in S, — ? ὧν S, — ὃ μέρος S. 

AYTQ ΙΗ’, 

ἐπιβιοὺς μετὰ τὴν ἐπάνοδον ἀνεπαύσατο μακα- 

píug. Ἦν δὲ κατὰ τὸν τύπον τοῦ σώματος τὴν 

ἡλικίαν μέτριος, ὠχρός, κομήτης, ὑπόσιμος, τετρά- 

γώνος τὸ πρόσωπον, τὰς ὀφρῦς εὐθύτητι φέρων 

ἀπισουμένας, γενείῳ τὰς σιαγόνας λευκῷ δασυνό- 

μένος, διχῆ κατὰ τὸν πώγωνα διηρημένῳ, ἀγροίκῳ 

τὸ πᾶν ἦθος προσεοικώς. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν "Aviva τοῦ θαυματουργοῦ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων ἑπτὰ 

γυναικῶν τῶν ἐν Ἀμινσῷ, ᾿Αλεξανδρίας, Κλαυ- 

δίας, Εὐφρασίας, Ματρώνης, Ἰουλιανῆς, 

Εὐφημίας καὶ Θεοδοσίας. Αὗται ὑπῆρχον ἐπὶ 

τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς. Διω- 

γὙμοῦ κινηθέντος μεγάλου, πᾶσα ἡλικία τῶν ἀνθρώ- 

Tuv τῶν ὁμολογούντων τὸν Κύριον διὰ βασάνων 

διαφόρων καὶ ποικίλων θανάτων ἐξεκόπτετο. Ἐπεὶ 

δὲ καὶ ἐν ᾿Αμινσῷ τῇ πόλει πᾶς ὁ τὸν Χριστὸν 

κηρύττων ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος τῆς πόλεως, cibu- 

λολάτρου ὄντος, ἐφονεύετο, ἑπτὰ γυναῖκες χρι- 

στιανοὶ ζηλώσασαι ἔστησαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ 

χριστιανὰς ἑαυτὰς ὡμολόγησαν, αὐτόν τε ἤλεγξαν 

παρρησίᾳ, ὠμὸν καὶ ἄδικον ἀποκαλέσασαι καὶ 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — P: 1. — D: 1. 9 (Ἀνανία). --- Da :. 1, 9. -- ΒΡ: 1. -ῖς τ 1.29, — 

N :1. — Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν Κιλικίᾳ (Mart. 165). ΒΡ 11. 8, Be:1.89. — α: 1. — Cd : deest. — 

Qe:1.— Cg: 1. — R : 1. — Ra: 1. 2 ('Avavio). — Rh: 1.2 (Ἀνανίου). --- Re: 1. 2 (Ἀνανία), --- 

Mo: 1. — Τροφίμου καὶ Εὐκαρπίωνος τῶν ἐν Νικομηδείᾳ ἀθλησάντων. ToO διωγμοῦ τῶν χριστια- 

0 νῶν ἐν Νικομηδείᾳ παφλάζοντος, πάντας τοὺς χριστιανοὺς οἱ συλλαμβάνοντες ἐν ταῖς φυλακαῖς 

κατεῖχον. Εἶθ᾽ οὕτως ἐπανακρίναντες μετὰ πολλῶν ἐξετάσεων καὶ ποικίλων τιμιυριῶν τοὺς ἐμμένοντας 

τῇ ὁμολογίᾳ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τοῦ ζῆν ἀπήλλασσον. Οἱ μάρτυρες οὖν Τρόφιμος καὶ Εὐκαρπίων, 

δυνατοί τε ὄντες καὶ τολμηροὶ καὶ στρατευόμενοι, διῶκται καὶ τέλειοι ἐχθροὶ ἐτύγχανον συλλέγοντες 

τοὺς χριστιανοὺς καὶ ταῖς φυλακαῖς ἐμβάλλοντες, ὡς πᾶσαν ἐξουσίαν λαβόντες κατ᾽ αὐτῶν. Οὗς τὰρ 

35 ἤθελον ἐτιμώρουν, τινὰς δὲ καὶ περιεποιοῦντό, Tlore δὲ αὐτῶν ἀπερχομένων πρὸς τὸ κατασχεῖν τινάς͵ 

εἶδον πυρκαϊὰν μεγάλην ῥοιζηδὸν καἀτερχομένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς αὐτοὺς καὶ φωνῆς ἐκεῖθεν 

ἤκουσαν λεγούσης « Ἵνα τί σπεύδετε τοῖς ἐμοῖς ἐπαπειλούμενοι δούλοις; μὴ πλανᾶσθε, οὐδὲ γὰρ 

» δυνήσεταί τις κατακυριεῦσαι τῶν εἰς ἐμὲ πεπιστευκότων, μᾶλλον δὲ προσκολλήθητε τούτοις καὶ 

» κερδανεῖτε τὴν τῶν οὐρανῶν βασιλείαν.» Αὐτῆς τε τῆς φωνῆς ὡς ἤκουσαν οἱ ὠμοὶ καὶ θρασεῖς καὶ 

40 κατὰ τῶν τοῦ Χριστοῦ δούλων ἀλαζογευόμενοι, ἔπεσον χαμοί, μήτε τὴν θέαν ὑποφέροντες, μήτε τὴν 
βροντῶσαν ἐκείνην φωνὴν ὑπενεγκόντες, Τοῦτο δὲ μόνον κείμενοι ἔλεγον᾽ «᾿Αληθῶς μέγας ἐστὶν ὁ 
» Θεός, ὁ φανεὶς ἡμῖν σήμερον καὶ μακάριοί ἐσμεν καὶ ἡμεῖς, ἐὰν αὐτοῦ γενώμεθα δοῦλοι.» Καὶ ὡς 
ταῦτα μετὰ φόβου ἔλετον, σχισθεῖσα fj πυρίνη ἐκείνη νεφέλη ἔστη ἔνθεν καὶ ἔνθεν" καὶ αὖθις ἑτέρα 
φωνὴ ἐξ αὐτῆς ἦλθε λέγουσα’ « Ἀνάστητε, καὶ μεταμεληθεῖσιν ἀφέονται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι.» Καὶ 

45 ἀναστάντες εἶδον μέσον τῆς νεφέλης καθήμενόν τινα λευχείμονα καὶ πάνυ εὐειδῆ καὶ πλῆθος παρεστώ- 
τῶν αὐτῷ πολύ΄ καὶ ἐπὶ τῇ θέᾳ καταπλαγέντες «Δέξαι καὶ ἡμᾶς » ὡς ἐξ ἑνὸς ἀνεβόησαν στόματος, « ὅτι 
» πολλὰ ἡμῖν τὰ ἐσφαλμένα καὶ ἄμετρα ἐκτὸς ὧν εἰς σὲ τὸν μόνον ἀληϑινὸν Θεὸν καὶ τοὺς σοὺς δούλους 
» πεπαρῳνήκαμεν.» Ταῦτα τούτων εἰπόντων, εὐθέως ἡ νεφέλη εἰς ἕν τενομένη ἀνῆλθεν εἰς τὸν οὐρανόν. 
Οὗτοι δὲ πολλὰ κλαύσαντες ὑπέστρεψαν καὶ ὅσους εἶχον ἐγκεκλεισμένους, πάντα φόβον καὶ δειλίαν 

50 ἀποθέμενοι ὡς ἀδελφοὺς ἠσπάζοντο καταπροσκυνοῦντες καὶ τὰ δεσμὰ αὐτῶν λύοντες παρεκελεύοντο 
οἴκαδε πορεύεσθαι. Ταῦτα μεμαθηκὼς ὁ ἄρχων, οὐ μικρῶς ἐχαλέπαινε κατ᾽ αὐτῶν καὶ παραστὰς ἐπυν- 
θάνετο τὴν αἰτίαν μαθεῖν βουλόμενος, Ὡς δὲ πᾶσαν τὴν ὀπτἀσίαν οὗτοι λεπτομερῶς ἐξηγήσαντο, 
προσέταξεν ἀναρτηθῆναι αὐτοὺς ἐν τῷ ξύλῳ. Καὶ τούτου γενομένου τὰς πλευρὰς αὐτῶν χειράγραις 
κατέξαινον, Εἶθ᾽ οὕτως τριχῶν ὑφάσμασι κελεύει κατατρίβεσθαι τὰς πληγάς. Οἱ δὲ ἅγιοι γενναίως ταῖς 

55. βασάνοις ἐγκαρτεροῦντες προσηύχοντο εὐφραινόμενοι καὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστοῦντες" ὅθεν καὶ τὸν 
ἄρχοντα εἰς μετάλην ὀργὴν ἐκ τούτου κινήσαντες, κάμίνον ἐκκαῆναι μέσον τῆς πόλεως προστάττει καὶ 
ἐν αὐτῇ τοὺς ἁγίους ἀπορριφῆναι. Καὶ τούτου γενομένου, οἱ ἅγιοι τῆς καμίνου ἐπιβεβηκότες τὸν 
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Manr. 18. 

Manz. 18. 
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Manr. 19. 

Manr. 18. 
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ἐχθρὸν τῆς ἀληθείας. Ταῦτα εἰποῦσαι εἰς ὀργὴν 

ἐκίνησαν τὸν τύραννον. Καὶ πρῶτον μὲν ἐκδυθεῖ- 

σαι ἐτύφθησαν μετὰ ῥάβδων ἔπειτα τοὺς μαστοὺς 

ξίφει ἐτμήθησαν, καὶ τρίτον - κρεμασθεῖσαι ἐξέ- 

ΜΗΝΙ TQ 

1. Μνήμή τοῦ ἐν ἁγίοις * Θωμᾶ πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως. Οὗτος 2 διὰ τὴν ὑπερβάλ- 

λουσαν αὐτοῦ ? ἀρετὴν καὶ τὴν ἄκραν σύνεσιν καὶ 

εὐλάβειαν, διάκονος προχειρίζεται τῆς μεγάλης 

ἐκκλησίας καὶ σακελλάριος ὑπὸ τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ ἐν θαύμασι μεγίστου. Ἰωάννου, τοῦ ἐπι- 

καλουμένου ὁ νηστευτοῦ, ἐπὶ τῆς βασιλείας “τοῦ 

ἀοιδίμου καὶ μακαρίου Μαυρικίου, Καὶ μετὰ Teheu- 

τὴν αὐτοῦ τε Ἰωάννου καὶ τοῦ μετ᾽ αὐτὸν dpyie- 

ρατεύσαντος Κυριακοῦ προχειφίζεται πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλειυς δ; Ἔτη δὲ τρία καὶ μῆνας 

δύο 10v θρόνον ταύτης διϊθύνας καὶ πολλὰ κατὰ 

τῶν αἱρέσέων ἀγωνισάμενος καὶ τὰ ὀρθόδοξα κρα- 

τύνας καὶ τὸ ποίμνιον καλῶς καὶ θεαρέστως ποι- 

μάνας ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Χρυσάνθου καὶ Δαρείας. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ 

Νουμεριανοῦ τοῦ 1 βασιλέως 3 ὁ μὲν Χρύσανθος 

πατρὸς συτκλητικοῦ ὀνόματι ἸΤολέμωνος Ἀλεξαν- 

δρέως, fj δὲ Δαρεία ἐξ ᾿Αθηνῶν. Ἐπεὶ δὲ ὁ Χρύ- 

σανθος παρά τινος χριστιανοῦ ἐμυήθη τὰ θεῖα ὃ 

καὶ βαπτισθεὶς τὸν Χριστὸν ἐκήρυττε παρρησίᾳ *, 

παρὰ τοῦ πατρὸς καθείργνυται, Ὥς δὲ οὐκ ἐνεδί- 

δου, ἀλλ᾽ ἄτρεπτος ἦν καὶ ἀσάλευτος, ἁρμόζει 5 

αὐτῷ «ὁ πατὴρ *» κόρην εὐπρόσιυπον καὶ ὡραίαν 

ἐξ Ἀθηνῶν μεταπεμψάμενος, Δαρείαν ὀνόματι, 

ὥστε τῷ ἔρωτι ταύτης ἴ μεταστῆναι αὐτὸν τῆς 

τῶν χριστιανῶν πίστεως. Ἢ δὲ ἀντὶ τοῦ πεῖσαι 

μᾶλλον 8 ἐπείσθη- καὶ τὴν. πατρῴαν δυσσέβειαν 

ἐξομοσαμένη, τὸ ἅγιον δέχεται βάπτισμα, καὶ διε- 

φυλάχθη ἀμφοτέρων f| παρθενία ἄφθορος 9. “Ὅθεν 

διαβληθέντες πρὸς Κελερῖνον τὸν ὕπαρχον ! εἰς 

ἐξέτασιν ἐκδίδονται Κλαὐδίῳ τῷ τριβούνῳ. Ὃ δὲ 

πολλαῖς βασάνων ἰδέαις τούτους τιμωρησάμενος, 

σθησαν τοσοῦτον, ἕως οὗ ἐφάνησαν τὰ ἔγκατα 

αὐτῶν. Καὶ τελευταῖον εἰς κάμινον πυρὸς μεγόλην | 

ἐμβληθεῖσαι παρέδωκαν τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς τῷ 

Κυρίῳ. 

AYTQ ΙΘ΄. 

ἐπεὶ περιτενομένους αὐτοὺς καὶ τῶν αἰκισμῶν- 

ἀνωτέρους ἑώρα, μεταβαλόμενος ἐπίστευσε τῷ 

Χριστῷ 11 ἅμα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ἱλαρίᾳ καὶ τοῖς 

δυσὶν υἱοῖς 12-Ἰάσωνι καὶ Μαύρῳ καὶ τοῖς ὑπ᾽ 

αὐτὸν στρατιώταις, oi καὶ ὕστερον τὸν τῆς μαρτυ- 

ρίας ἐκομίσαντο στέφανον κατὰ τὴν évveakaibe- 

κάτην τοῦ μαρτίου μηνός᾽ ὁ μὲν Κλαύδιος λίθῳ 

προσδεθεὶς 18 καὶ ῥιφεὶς ἐν τῷ 16 βυθῷ, οἱ δ᾽ αὐτοῦ 

υἱοὶ 1" σὺν τοῖς στρατιώταις τὰς κεφαλὰς ἀπετμή- 

θησαν. 'O δὲ ἅγιος Χρύσανθος καὶ 16, Δαρεία ἐν 

βόθρῳ ἐβλήθησαν᾽ καὶ ἄνωθεν γῆς ἐπιχεθείσης 1" 

αὐτοῖς 15 κατεχώσθησαν, ἔνθα καὶ τὸ μακάριον 

τέλος ἐδέξαντο. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων 

ἡμῶν τῶν ἀναιρεθέντων ὑπὸ τῶν | βαρβάρων 

Αἰθιόπων 1 ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Σάβα. Οὗτοι οὗ 

ἅγιοι πατέρες ἐκ διαφόρων τόπων συναθροισθέν- 

τες καὶ τῇ μονῇ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν προσκαθε- 

ζόμενοι Σάβα, ἐν ἀσκήσει πολλῇ καὶ καλῇ πολιτείᾳ 

τὸν Θεὸν ἐθεράπευον. Ἀλλ᾽ ὁ βασκαίνων καὶ φθο- 

γῶν διάβολος καὶ μάλιστα τοῖς ἐναρέτοις, ἐξήγειρεν 

ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἀθέους Αἰθίοπας ἐλπίζοντας πλού- 

του περιουσίαν εὑρεῖν ὃ, "Oc δὲ ἀπελθόντες οὐδὲν 

εὗρον, τὸν θυμὸν αὐτῶν ἐξέχεον ἐπ᾽ ὁ αὐτούς; τοὺς 

μὲν ἀποκεφολίσαντες, τοὺς δὲ διχοτομήσαντες; 

τοὺς 5 δὲ κατακεντήσαντες καὶ τὰ ἔγκατα δ αὐτῶν 

ἐκχέαντες καὶ διαφόρως ἀνελόντες. ΟἱἨ δὲ ὅσιοι 

εὐχαριστοῦντες παρέδωκάν τὰς ἁγίας αὐτῶν 

ψυχὰς τῷ Κυρίῳ, ἀπολαύοντες τὴν αἰώνιον xoi 

μακαρίαν ζωὴν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, δι᾿ ἣν 

τούς τέ ἀγῶνας τῆς ἀσκήσεως καὶ τὸ μαρτύριον 

τῆς ἀθλήσεως προθύμως ὑπέμειναν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Γρηγορίου διακόνου τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας. 

1. — τ πατρὸς ἡμῶν add. Me ad d. 21 Martii. — " δ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Θ. add. Mc. — ? αὐτῷ Me. — ὁ om. Mc. — 

5 πατρ. Kr. δείκνυται Mc. — 9 corr., prius ποιμένας S. . 

8.— 1 om. Mc. — ? ἣν bé add, Mo. —— ? 4, 6. ἐμ, Mc. — ὁ ar. v. X. ἐκ. Me. — 5 ἁρμόζεται S, Mc. — 8 om. S, Mc. — ἴ πρὸς 

αὐτὴν ἔρωτι Mc. — 8 μ. à. τ᾿ m. Me, — 9 ἄτρωτος Me. — 19 ἔπαρχον. Mc. — 11 εἰς Χριστὸν. Me. — ᾿Ξ αὐτῶν add. Mc. — 

τ δεθεὶς Me. — 14 om. Mc. — 15 δὲ υἱοὶ αὐτοῦ Mo, — 15 ἡ add. Mc. — 11 ἐπιτεθείσης Me. 

8. — ! àm. Me, ad. d. 20 Martii. — ἘΣ, προσκ. Mc, προκ. X. S, — ὃ λαβεῖν Me. — * παρ᾽ Mc. — 5 ἄλλους Me. — 

8 αἵματα Mc. 

στέφανον τοῦ μαρτυρίου. ἐν αὐτῇ ἀνεδήσαντο, --- Τῆς ἀδελφῆς τοῦ Λαζάρου Μαρίας, ἥτις τοὺς πόδας 

τοῦ Χριστοῦ νάρδου ἀλείψασα ταῖς θριξὶν ἐξέμασσε. --- Καὶ τῶν ἁγίων μυρίων. --- γᾶν : 1. — Οἱ ἅτιοι 

μύριοι τὰς αὐχένας τμηθέντες τ. ---- Τροφίμου καὶ Εὐκαρπίωνος. --- Μαρίας. --- Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα 

κυριακὴ τῆς βαιοφόρου. --- Mr : 1: 

SYNAXARIA SELECTA. H:2, — Ῥ τ 3. — D:2. 1: 'H ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις 
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Θωμᾷ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, — Da : 3. 1. — Db : "Aviva (Mart. 185). —2. 1. — K: 2.—. 

N :2, — Mapívou (Mart. 177. — Bb: 3.2, — Be: 3. — €: 2,8. — Τῶν ἁγίων ἑπτὰ τυναικῶν 

(Mart. 183)..-- Θερφούθης καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς (April. 53). --- Qd : deest. — Qe: 2, 8. — Τῶν ἁτίων 

ἑπτὰ γυναικῶν. --- Δερφούθης. --- Gg : 2. 8. --- Τῶν ἁγίων ἑπτὰ γυναικῶν, --- Θερφούθης. -- R:2.— 

Ra : 2. 1 (ἀνακομιδὴ). --- Rb : deest. — Re: 2.1 (ἀνακομιδὴ). — Me : 2. — Κλαύδιος ὁ τριβοῦνος ἐν 

τῇ θαλάσσῃ βληθεὶς τ. --- Ἱλαρία f] τούτου. σύζυγος E. T. — Ἰάσων καὶ Μαῦρος οἱ τούτων υἱοὶ ἕξ, T. — 

Tlexxopíou (Mai 955). --- Mv : 9. -- Κλαύδιος. —— Ἱλαρία. --- Ἰάσων καὶ Μαῦρος οἱ υἱοὶ αὐτῶν E. τ’ -- 

Tiorxapiou. — Διόδωρος πρεσβύτερος καὶ Μαριανὸς διάκονος σπηλαίῳ ἐγκλεισθέντες T. — Mr : 2. 

f. 182". 
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1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολο- 

γητοῦ Νικήτα ἐπισκόπου ᾿Απόλλωνιάδος. Οὗτος ἢ 

ὑπῆρχεν ἐν τῷ καιρῷ τῶν εἰκονομάχων " οὐ μόνον 

πιστὸς καὶ εὐλαβὴς καὶ ὀρθοδοξότατος, ἀλλὰ καὶ 

ἐλεήμων καὶ συμπαθής 9, πολὺς τὴν γνῶσιν, πλείων 

τὸν λόγον. Ὅθεν ἀναγκασθεὶς ἀρνήσασθαι τὴν 

προσκύνησιν τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς mavoxpávtou αὐτοῦ 

μητρὸς καὶ τῶν ἱερῶν καὶ θείων ἀγγέλων καὶ πάν- 

τῶν τῶν ἁγίων, καὶ μὴ πεισθείς, ἐξορίαις καταδικά- 

ζεται καὶ πειρασμοῖς ἀνεικάστοις καθυποβάλλεται" 

ἐφ᾽ οἷς δεινῶς νοσήσας παρέθετο τὴν ἁγίαν αὐτοῦ 

ψυχὴν τῷ Κυρίῳ ὁ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας Φωτει- 

νῆς τῆς Σαμαρείτιδος, ἥτινι προσωμίλησεν ὁ 

Κύριος ἐν τῷ φρέατι, καὶ τῶν σὺν αὐτῇ Ἰὼ σῆ xoi 

Βίκτωρος τῶν υἱῶν αὐτῆς καὶ Σεβαστιανοῦ 

AYTO Κ΄. 

δουκὸς καὶ ᾿Ανατολίου καὶ τῶν γνησίων αὐτῆς 

αὐταδέλφων Φωτοῦς, Φωτίδος, Παρασκευῆς 

καὶ Κυριακῆς, Αὕτη ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Νέρωνος. 

Μετὰ δὲ τὸ τέλος τῶν ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου 

ὑπῆρχε σὺν τῷ υἱῷ αὐτῆς Ἰωσῇ ἐν Καρθαγένῃ τῇ 

πόλει τῆς ᾿Αφρικῆς, κηρύττουσα τὸν Χριστόν, 'O 

δὲ υἱὸς αὐτῆς Βίκτωρ κατὰ τῶν ᾿Αβάρων ἀνδραγτα- 

θήσας, γέγονε στρατηλάτης καὶ προσετάτη τοὺς 

ἐν τῇ Γαλλίᾳ ? χριστιανοὺς φονεύειν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ 

ἐφόνευε, ἀλλ᾽ ἐδίδασκεν μᾶλλον τῷ Χριστῷ προσέρ- 

χεσθαι καὶ πολλοὺς πρὸς τὴν πίστιν ἐχειραγώτγει, 

ὡς καὶ αὐτὸν τὸν δοῦκα Σεβαστιανὸν ποιῆσαι 

πιστεῦσαι Χριστῷ, παρασταλεὶς ἤχθη δέσμιος 

μετὰ τῶν λοιπῶν καὶ παρέστη ὅ τῷ βασιλεῖ. Ὃ δὲ 

διαφόρως ἐτιμωρήσατο αὐτούς, τῶν μὲν ὀφθαλ- 

μοὺς ἐξορύξας, τοὺς δὲ εἰς φυλακὴν ἐμβαλὼν 

ἑρπετῶν ἰοβόλων τέμουσαν- ἐν. fj ὥφθη ὁ Κύριος 

4. — 16 ἐν ἁγίοις καὶ θεοφόρος πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁμολογητῆς add. Mc. — ? ἐν τῷ x. τ᾿ elk. ὑπῆρχεν ἐπίσκοπος Ἀπολ- 

λωνιάδος Mc. — ? kal add. Me. — * εἰς χεῖρας Θεοῦ Me. . 

2, — 1 dirmboc S. — ? S, D, Γαλιλαία al. v. c. Be. — ὃ παϊπαρέστη S. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Ἄθλησις τῶν ἁγίων ἑπτὰ τυναικῶν ἐν Ἀμισῷ (Mart. 187). — P: Τῶν 

ἁγίων ἑπτὰ μαρτύρων τυναικῶν, -- D :2: Φτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, fjmvi προσωμίλησεν ὁ Κύριος 

ἐν τῷ φρέατι, xol τῶν σὺν αὐτῇ Ἰωσῆ καὶ Βίκτωρος τῶν υἱῶν αὐτῆς καὶ Σεβαστιανοῦ δουκός, Ἄνατο- 

Mov, Φωτοῦς, Φωτίδος, ΤΙαρασκευῆς καὶ Κυριακῆς τῶν γνησίων αὐτῆς αὐταδέλφων. Αὕτη fj Σαμα- 

ρεῖτις περιῆν καὶ ἐν τοῖς χρόνοις Νέριυνος. Μετὰ δὲ τὴν τελείωσιν τῶν ἁγίων ἀποστόλων Tlérpou καὶ 

^ ἸΠαύλου ἦν f μακαρία αὕτη σὺν τῷ υἱῷ αὐτῆς Ἰωσῇ ἐν Καρθαγένῃ πόλει τῆς Ἀφρικῆς, κηρύττουσα τὸν 

80 

35 

40 

Χριστόν. Ὁ δὲ υἱὸς αὐτῆς Βίκτωρ ὁ πρῶτος εὐδοκιμήσας ἐν τῷ πολέμῳ τῶν "ABápuv, ζώννυται στρα- 

τηλάτης, καὶ ἐν τῇ Γαλλίᾳ ἐκπέμπεται, κελευσθεὶς ἅπαντας τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν ἐκείναις εὑρισκομένους 

χριστιανοὺς τιμωρεῖσθαι. Ὃ δὲ οὐ μόνον οὐκ ἐκόλαζε τοὺς εἰς Χριστὸν πιστεύοντας, ἀλλὰ καὶ παντοίως 

ἐτίμα καὶ ἐδίδασκεν" ὅθεν καὶ τὸν δοῦκα Σεβαστιανὸν μεθ᾽ ἑτέρων πολλῶν πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν 

μετάγει πίστιν. Ταῦτα μαθὼν ὁ βασιλεὺς ἀμφοτέρους τῷ αὐτοῦ βήματι παρεστήσατο. Καὶ ἐρωτηθέντες 

τὰς χεῖρας συντρίβονται μὴ εἴξαντες, καὶ πέλυκι τῶν ὥμων ἐκκόπτονται. Θεοῦ δὲ προνοίᾳ ἀβλαβεῖς 

διαμείναντες, τῇ φρουρᾷ ἀπορρίπτονται σὺν "luct τῷ ἀδελφῷ Βίκτωρος. Τὴν δὲ μακαρίαν Φιωυτεινήν, 

ἐπεὶ παρεγένετο ἐν τῷ παλατίῳ, ἔλαβεν " ἥτις Δομνίναν τὴν παῖδα τοῦ βασιλέως καὶ τὰς θεραπαίνας 

αὐτῆς κατηχήσασα τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι ἐτελείωσεν" ὅπερ ὁ βασιλεὺς γνοὺς καμίνῳ τοὺς ἁγίους ἀπορ- 

ριφῆναι προσέταξεν, Ot ἀβλαβεῖς ἐκεῖθεν ἐξελθόντες ἀναιρετικὰ φάρμακα ποτίζονται καὶ ἀσινεῖς ἐκ τῆς 

τούτων βλάβης δειχθέντες πολλοὺς ἐπισιτῶνται πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, καὶ αὐτὸν τὸν. τὰ 

φάρμακα κερασάμενον' ὃς βαπτισθεὶς διὰ ξίφους τελειοῦται. Τότε θυμωθεὶς ὁ βασιλεὺς κελεύει 

μόλιβδον λυθέντα τῇ ἁγίᾳ Φιυτεινῇ ἐκχέαι διὰ τοῦ στόματος, τοῖς δὲ λοιποῖς διὰ τῶν ἀκοῶν. Εἶτα 

ξέονται σιδηροῖς ὄνυξιν καὶ τέφραν μετ᾽ ὄξους κατὰ τῶν μυκτήρων δέχονται" καὶ σιδήρῳ τοὺς ὀφθολ- 

μοὺς ἐξορύττονται καὶ φρουρᾷ ζοφύνδει ἐγκλείονται, ἐν Tj ὑπῆρχε πᾶν ἑρπετὸν ἰοβόλον. Τούτων ἐκεῖσε 

βληθέντων, ἀπονεκροῦνται μὲν τὰ ἑρπετά, εὐωδία δὲ ἀναδίδοται, φῶς δὲ μέγα περιλάμπει. Καὶ Χριστὸς 

6 τούτων χορηγὸς παραγίνεται «ἅμα ἢ» ἸΤέτρῳ καὶ Παύλῳ τοῖς ἀποστόλοις, ἐφεπομένους ἔχων καὶ 

ἁγίων ἀγγέλων πληθύν’ καὶ ἐνισχύσας αὐτοὺς καὶ τό « Εἰρήνη ὑμῖν» καὶ τό" « Μακάριοι οἱ εἰς ἐμὲ 

» πιστεύσαντες » ἐπειπὼν ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῶν. Οἱ δέ" « Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι ὃ Θεὸς ἡμῶν » 

εἶπον. Τριῶν δὲ παρῳχηκότων ἐνιαυτῶν καὶ τοῦ βασιλέως πυθομένου ἔτι ζῆν αὐτούς, ἐξαγαγὼν τῆς 

φυλακῆς σταυροῖ αὐτοὺς κατὰ κεφαλῆς καὶ βουνεύροις αἰκίζει τὰ σώματα αὐτῶν ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις. 

Ἄττελος δὲ θεῖος τοὺς τούτων ἰάσατο μώλωπας" καὶ τῶν δεσμῶν ἀπέλυσεν. Καὶ αὐτίκα ἡ ἁγία Φωτεινὴ 

τὴν τῆς σαρκὸς δορὰν ἀποσύρεται καὶ ἐν ξηρῷ φρέατι ῥίπτεται, Φωτεινὸς δὲ καὶ Χριστόδουλος καὶ 

Σεβαστιανὸς ὁμοίως ἐκδαρέντες καὶ τὰ μόρια τμηθέντες ἐν παλαιῷ βαλανείῳ ἐγκλείονται΄ ὡσαύτως καὶ 

αἱ ἅγιαι γυναῖκες πρότερον ἐκδαρεῖσαι τοὺς μαστοὺς τέμνονται. CH δὲ ἁγία Φωτὶς μετὰ τὸ ἐκδαρῆναι 

δυσὶ δένδροις, βίᾳ κλιθεῖσι καὶ ὑφ᾽ ἕν ἐλθοῦσι, χερσὶ καὶ ποσὶ προσδεθεῖσα ἀφίεται" dv? πρὸς τὴν ἰδίαν 

ἀποκλινάντων στάσιν ἑκατέροις μερίζεται. Οἱ δὲ λοιποὶ τῇ τοῦ ξίφους ὑπάγονται τιμωρίᾳ. Ἢ δὲ ἁγία 

Φωτεινὴ ἡμέρας πλείστας διαρκέσασα ἐν τῷ ξηρῷ φρέατι ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. --- Τῶν ἁγίων ἑπτὰ 
γυναικῶν. — 88: Τῶν ἁγίων μαρτύρων καὶ πατέρων τῶν ἀναιρεθέντων ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Σάβα 
ὑπὸ τῶν Μαύρων (Mart. 199). — 1. — Τῶν ἁγίων ἑπτὰ τυναικῶν. --- 9. — Db:2, — Καὶ : 9, — Τῶν 
ὁσίων πατέρων, --- Τοῦ ὁσίου Γερασίμου (Mart. 45). — Τῶν ἁτίων. ἑπτὰ γυναικῶν, --- N : Τῶν ὁσίων 

3om. D. — 5 ἃ D. 

Manr. 20. 

Manr. 20. 



Manr. 20. 

Manr, 91. 

Manz, 22, 

Manr. 20. 

Mant. 21. 

Manr. 22, 
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μετὰ Tlérpou καὶ ἸΤαύλου ἐνισχύων αὐτούς. Καὶ 

μετὰ τριετίαν ἐξαγαγὼν κρεμᾷ ἐπὶ ξύλου κατὰ 

κεφαλῆς καὶ ξέει" εἶτα ἐξέδειραν of δήμιοι πάντων 

τὰ δέρματα, καὶ τῶν ἀνδρῶν τὰ αἰδοῖα κόψαντες 

δέδωκαν τοῖς κυσί. Τὴν δὲ ἁγίαν Φωτίδα “, μετὰ τὸ 

MHNI TQ 

1. ToO ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βηρύλλου  ἐπι- 

σκόπου Κατάνης, μαθητοῦ γενομένου τοῦ ἁγίου 

ἀποστόλου Πέτρου 3, Οὗτος ἐξ Ἀντιοχείας ἕλκων 

τὸ γένος, τῷ ἀποστόλῳ ὃ μαθητευθεὶς καὶ ἐν τῇ 

δύσει γενόμενος, ἐπίσκοπος Κατάνης ὑπ᾽ αὐτοῦ 

προχειρίζεται, Καλῶς δὲ καὶ θεοφιλιῶς ποιμάνας 

τὸ ἑαυτοῦ ποίμνιον, πολλοὺς πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν 

ἐχειραγώγησε πίστιν ““ καὶ θαύματα παντοῖα κατειρ- 

γάσατο, ἐξ ὧν ἑνὸς ἀναγκαῖον ἐπιμνησθῆναι ΤΤηγὴ 

ἦν κατὰ τὸν τόπον ἐκεῖνον, πικρότατον ἔχουσα 

ὕδωρ 5, οὗ τὴν πικρίαν προσευξάμενος τῷ “Θεῷ 

μετέβαλεν εἰς γλυκύτητα. “Ὅπερ ἰδών τις ἕλλην 

ἄκρος εἰδωλολάτρης ἴ ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ, καὶ 

σὺν ἐκείνῳ ἕτεροι πολλοί. Ἐν τούτοις εἰς βαθὺ 

γῆρας ἐλάσας καὶ τὸν ἁγίοις πρέποντα ὕπνον ἀνα- 

παυσάμενος κατατίθεται ὃ ἐν τῇ αὐτῇ νήσῳ ἐντί- 

MHNI Τῷ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Βασι- 

λείου πρεσβυτέρου τῆς Ἀγκυρανῶν ἐκκλησίας. 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου καὶ 

- * Φωτεῖδα S. ᾿ 

ἐκδεῖραι, δύο δένδρα κλίναντες προσέδησαν, εἶτα 

ἀπέλυσαν καὶ διέσχισαν αὐτὴν εἰς δύο" οἱ δὲ λοι- 

ποὶ πάντες ξίφει ἐτελειώθησαν. Ἡ δὲ ἁγία Φωτεινὴ 

διαρκέσασα ἐν τῇ φυλακῇ ἡμέρας πλείστας καὶ τῷ 

Θεῷ εὐχαριστήσασα ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. 5 

AYTQ KA. 

μως, ἰάματα παρέχων τοῖς αὐτῷ μετὰ πίστεως 

προσιοῦσι μέχρι τῆς σήμερον. - 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Φιλήμονος xoi Aouvívou?. Οὗτοι. ὑπῆρχον 10 

ἐκ τῆς μεγαλοδόξου πόλεως Ῥώμης ἐπὶ δὲ τῶν 

καιρῶν τοῦ διωγμοῦ ἀπιόντες ἐν Ἰταλίᾳ 2, κἀκεῖ 

κηρύττοντες τὸν Χριστὸν καὶ πολλοὺς τῶν ἀπί- 

στων 3 ἐπιστρέφοντες * ἐπὶ τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν 

ἐβάπτιζον. Διὰ τοῦτο ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν κρα- 15 

τηθέντες “καὶ παραδοθέντες 5 τῷ τῆς. χώρας ὅ 

ἄρχοντι ἴ, μήτε κολακείαις μαλακισθέντες μήτε 

δώρων 5 ὑποσχέσεσι, μόνον δὲ τὸν Χριστὸν ém- 

καλούμενοι καὶ Θεὸν ἀνακηρύττοντες, τυμνοὶ᾿ 

ταθέντες ἐπὶ τῆς ἐκ τεσσάρων, ἀφειδῶς τύπτον- 30 

ται καὶ εἰς φυλακὴν ἀπορρίπτονται" ἔπειτα " ἐκβλη- 

θέντες τὴν διὰ ξίφους δέχονται τελευτήν 19. 

ΑΥ̓ΤΩ KB' 

Σατορνίνου ἡγεμόνος Ἀγκύρας 1. Διαβληθεὶς δὲ 

παρέστη τῷ ἡγεμόνι, καὶ ἐρωτηθεὶς ἐπὶ ξύλου $5 

ἀναρτᾶται καὶ τὰς πλευρὰς Eéerot καὶ τῇ εἱρκτῇ 

1. — ! Βυρίλλου S, Κυρίλλου Me, cf. Synaxaria selecta, — 5 (μαθητοῦ - ΤΤέτρου) om. Me. — 3 ἸΤΤαύλω add. Mc. — 
ἐπ. ἐχ. Me. — ὃ ἐπιμν. δέον Me. — 5 ὕδωρ ἔχουσα Me. — ἴ τὴν εἰσωλολατρίαν μετέχων Me. — * κατετέθη Me. 

3. — ! al. Δόμνου, cf. Mart. 267. — 5 Ἰτταλία S. — 8 τῶν ἀπίστων om. Μο. --- * ἐπιστρέφων S. — * om. Me. — 80 
$ προσαχθέντες add. Me. — *.xal add. Mc. — 3 δωρεῶν Mc. 9 καὶ τῆς φυλακῆς Me. — !? Είφει τελειοῦνται Mc. 

1. ---ἰ πρεσβύτερος ὧν τῆς ἐν ᾿Αγκύρα ἁγίας ἐκκλησίας add. Mc. 

πατέρων. --- Τῶν ἁγίων γυναικῶν. --- 2. — Bb : 1. — Θωμᾶ (Mart. 191). — 2. — Βο: 9, — Θωμᾶ. — 

C:1. — Θωμᾶ. -- 2, — Qd : deest. — Ce : 1. — Θωμᾶ. — 2, — Qg : 1. — Θωμᾶ. --- 9. -- R : Τῶν 
ἁγίων πατέρων, — 1.2. — Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις Oups. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν as 

σύναξις ἐν τῇ ἁτιωτάτῃ τοῦ Θεοῦ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. — Βᾶ : Γερασίμου, — Ἀρχελάου, Κυρίλλου καὶ 

Φωτίου (Mart. 44). — Ἰονίου (Mart. 11?). — Τῶν ἁγίων ἑπτὰ γυναικῶν, --- Rb:deest, — Re: 

Γερασίμου. --- 9, — Me: Τῶν ὁσίων πατέρων (Mart. 195). --- Γερασίμου. --- Τῶν ἁγίων μαρτύρων 

γυναικῶν, — 1. — Ῥοδιανὸς E. v. --- ᾿Ακύλας ὃ ἔπαρχος E. v. — Λολλίων πυγμαῖς βαλλόμενος τ. --- 

Μανουὴλ ξ. τ. --- Mv: Τῶν ἁγίων ἀββάδων. --- Γερασίμου. — 1. --- Τῶν ἁγίων ἑπτὰ γυναικῶν. — 4o 

Ῥοδιανός. --- Ἀκύλας. --- Λωλίων. --- Ἐμμανουήλ. --- Mr : Τῶν ἁτίων ἀββάδων. 

SYNAXARIA SELECTA. H:2. — P :2: Φιλήμονος καὶ Δομνίνου Σαλονικέου. — D : Ἰακώβου 

(Mart. 24?). —2. — Da :"loxdigou. — 1 (Βηρύλλου). — Db : Ἰακώβου. --- 1 (Βιρύλλου). --- K : Ἰακώ- 

βου. — 1 (Βηρίλλου). --- N : Ἰακώβου. -- 1 (BnpóAAou). — Νικήτα (Mart. 901). — Bb : Ἰακώβου. --- 

1. — Be: Βενεδίκτου ἀρχιμανδρίτου Ῥώμης (Mart. 144), --- Ἰακώβου τοῦ νέου. --- 1. — €: 2. — a5 

Ἰακώβου. --- Καλλινίκης καὶ Βασιλίσσης (Mart. 29*). — 1 (Βηρύλλου). Gd: deest. — Ge: 2. 

Ἰακώβου. — Καλλινίκης καὶ Βασιλίσσης. — 1 (Βυρίλλου). — Cg: 92. — Ἰακώβου, --- Καλλινίκης καὶ 

Βασιλίσσης. --- 1 (BnpUMov). — R : Ἰακώβου .--- 1.— Ra: 1. — ̓Αρτέμωνος (Mart. 24). — Καλλινίκου 

xoi Βασιλίσσης. — Rb: deest. — Re: 1. — Ἰακώβου, --- 2: Φιλήμονος. καὶ: Aopvivou. Οὗτοι 

ὑπῆρχον ἐκ πόλεως Θεσσαλονίκης. --- Καλλινίκου καὶ Βασιλίσσης. --- Me: Ἰακώβου. --- 1 (KupíAkou).— 50 

2. — Θωμᾶ (Mart. 191). — Σεραπίων ὁ ἐλεήμων ὁ ὑπάρχων ἀπὸ Σιδῶνος ἐν εἰρήνῃ v. — Μνήμη τῆς 

καταχεάσης τυναικὸς τὸ μύρον εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ Χριστοῦ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος. --- Mv : Ἰακώβου. -- 

Θωμᾶ. --- 3. — 1 (Κυρίλλου). — Σεραπίων. --- Ἡ ἐν Κυρίῳ πάσχα τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ 

γυναικός, — Mr : Ἰακώβου. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Θωμᾶ τοῦ πάλαι ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τελεῖται δὲ δδ 

fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ (Mart. 199). .-- Βυρίλλου ἐπισκόπου Κατάνης 

(Mart. 217). — 2, — P : 2. 1 (perperam Βασιλίσσης). -- Κυρίλλου (Mart. 21?). — Θωμᾶ, --- D: 1. — 

Θωμᾶ τοῦ πάλαι... Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις xrÀ, — Κυρίλλου. --- 9, — Da : 1. 2 (Καλλινίκου...). 

f. 183v. 
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ἐναπορρίπτεται᾽ καὶ αὖθις τῆς φυλακῆς ἐκβληθεὶς κόμητι Φραβεντίῳ ὃ λωροτομηθῆναι δίδοται ** 

εὐτόνως ἐπὶ πολὺ ξέεται καὶ σιδήροις πεδηθεὶς τῇ ὃ xai θᾶττον ἐπληροῦτο. Καὶ δὴ πολλῶν αὐτῷ 

φρουρᾷ κατακλείεται. Μεθ᾿ ἡμέρας δέ τινας τῷ λώρων ἀποσυρέντων καὶ τῶν ὄπισθεν ἔμπροσθεν 

καὶ τῶν ἔμπροσθεν ὄπισθεν" κατὰ τῶν ὥμων ἀποστάτη ", διερχομένῳ κατὰ τὴν τῶν Αγκυρανῶν, 

τοῦ μάρτυρος ἐκκρεμαμένων λώρων, ἕνα ἀπο- 8 προσάγεται δεδεμένος ὁ ἅγιος, καὶ ἐρωτηθεὶς τῷ 

— 3 ἀποστάτω S. — 8 Bpofevriu Me. — * ἐκδίδοται Me; --- 9 κι τ. ἔμπ. ὅπ. καὶ c. ὄπ. ἔμπ. Mc. — 9 ἕνα λῶρον Mc. 

Κοίμησις τοῦ ἁγίου Θωμᾶ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεωυς. --- Db : 1. 2. — Κοίμησις τοῦ ἐν ἁγίοις 

Θωμᾶ. — X : 1. 2 (Καλλινίκου...). --- Κοίμησις Θωμᾷ. --- Ν : 1. — Θωμά. --- 2. — Bb : ᾿Αρτέμωνος 

(Mart. 245), — Δομετίου (Mart. 945}. — Τῶν ἁγίων λε΄ μαρτύρων τῶν ἐν Καισαρείᾳ (Mart. 244). — 

jo Be : ᾿Αρτέμωνος. --- 1. — € : ᾿Αρτέμωνος. — Cd : deest. — Ce : ᾿Αρτέμωνος. --- Gg : ᾿Αρτέμωνος. --- 

R:1. —Ra:1. — Κοίμησις τοῦ ἐν ἁτίοις πατρὸς ἡμῶν Θωμᾶ. --- Rb: deest. — Re: 1. — Moe: 1. 

Δροσίδος θυτατρὸς Τραϊανοῦ 1 τοῦ βασιλέως, Ὃ βασιλεὺς Τραϊανὸς καθ᾽ ἑκάστην τοῦ ζῆν ὑπεξάγων 

τοὺς τὸν Χριστὸν ὁμολογοῦντας, τὰ τούτων τίμια λείψανα ἐν ἀσέμνοις καὶ βεβήλοις τόποις ἀπέρριπτε. 

Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἦσαν γυναῖκές τινες ἐν ἀσκητηρίῳ τινὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ τηροῦσαι καὶ 

15 ἔργον μετὰ τῶν ἄλλων ἀπαραίτητον ἔχουσαι, αἱ καὶ κανονικαὶ ἐγχωρίως λεγόμεναι, τὰ τῶν ἁγίων 

λείψανα μύροις καὶ ὀθονίοις περιστέλλειν καὶ ἀποτίθεσθαι ἐν τῷ αὐτῶν ἀσκητηρίῳ. Τοῦτο μεμαθηκυῖα 

f τοῦ βασιλέως Τραϊανοῦ θυγάτηρ, Δροσὶς οὕτω καλουμένη, προσῆλθε ταῖς αὐταῖς γυναιξίν, ἔχουσα 

μεθ᾽ ἑαυτῆς καὶ ἐσθῆτα πολύτιμον᾽ καὶ τῶν κουβικουλαρίων ὕπνῳ βαθεῖ συσχεθέντων, ἠξίου συναπελ- 

θεῖν αὐταῖς εἰς ἀνάληψιν σώματος ἁγίου. ᾿Αδριανὸς δέ τις σύμβουλος τοῦ βασιλέως καὶ μνήστωρ τῆς 

30 Δροσίδος" « Αὐτοκράτορ δέσποτα, λέγει τῷ βασιλεῖ, κέλευσον στῆναι στρατιώτας εἰς φυλακὴν τῶν 

» βιοθανῶν, ἵνα γνῶμεν, τίνες eioiv oi τὰ σώματα αὐτῶν ἀποσυλοῦντες.» Ὁ δέ" « Ἐπίτρεψον 3 τοῦτο 

» γενέσθαι,» φησί. Καὶ ἐπαγρυπνήσαντες οἱ φύλακες ἐκράτησαν τὰς πέντε κανονικὰς γυναῖκας ἅμα τῇ 

θυγατρὶ τοῦ βασιλέως Δροσίδι, καὶ πρωΐας ἀναγαγόντες παρέστησαν αὐτὰς τῷ βασιλεῖ. Ἰδὼν δὲ ὁ 

βασιλεὺς τὴν Δροσίδα ἐξέστη“ καὶ ταύτην μὲν προσέταξε φυλάττειν ἐν ἀσφαλείᾳ, εἴ πως μετάμελος 

25 τένηται. Ἕνεκα δὲ τῶν πέντε κανονικῶν γυναικῶν, ἐκέλευσε κατασκευασθῆναι χώνην μεγάλην καὶ 

ἐμβληθῆναι ἐν αὐτῇ τὰς ἱερὰς γυναῖκας, καὶ σὺν αὐτοῖς χαλκὸν ἱκανόν, ἐφ᾽ ᾧ διὰ τῆς ἀναλύσεως ἀμφο- 

τέρων ἀναμιγῆναι τὸν χαλκὸν μετὰ τοῦ χοὸς τῶν ἁγίων τυναικῶν᾽ καὶ διὰ τοῦ τοιούτου χαλκοῦ κατα- 

σκευασθῆναι πυθμένας τῶν χοαλκείων τοῦ ἐκ καινῆς ἀνεγερθέντος δημοσίου λουτροῦ, τοῦ ἐν τῇ ἑορτῇ 

τῶν ᾿Απολλωνίων ὀφείλοντος ἀναφθῆναι καὶ ἐγκαινισθῆναι εἰς θεραπείαν καὶ ἀνάπαυσιν τῶν ὁμοφρό- 

30 νων αὐτοῦ εἰδωλολατρῶν. Τούτων δὲ γενομένων καὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων χωνευθεισῶν, 

κατεσκευάσθησαν τὰ χαλκεῖα, Καὶ ἀνάψαντες τὸ λοετρὸν ἐκήρυξαν πανταχοῦ λέγοντες «Ὅσοι φίλοι 

» τῶν εὐμενῶν θεῶν ἡμῶν ὑπάρχετε, εἰσέλθετε εἰς τὰ τοῦ δημοσίου λοετροῦ ἐγκαίνια "» καὶ εὐθέως 

συνέτρεχον ἅπαντες. Ὃ πρῶτος οὖν ὁρμήσας ἐν χρῷ τῆς πρώτης θύρας τοῦ λοετροῦ γενησόμενος, 

χαμαὶ πεσὼν τὴν ψυχὴν ἀπέρρηξεν, ὡσαύτως καὶ ὅσοι μετ᾽ ἐκεῖνον προσήγγισαν. οὐδεὶς γὰρ τὴν 

35 πρώτην θύραν εἰσελθεῖν ἠδυνήθη. Τοῦτο μεμαθηκὼς ὁ βασιλεὺς τοὺς τῶν θεῶν αὐτοῦ ἱερεῖς προσκα- 

λεσάμενος᾽ « Εἴπατέ μοι, φησί, τί τοῦτο; μὴ ἄρα παρὰ τῶν χριστιανῶν μαγεία τις γέγονεν;» Οἱ δὲ 

εἶπον « Οὐχί, βασιλεῦ, ἀλλὰ τὰ γενόμενα χαλκεῖα ἐκ τῶν λειψάνων τῶν κανονικῶν ἐκείνων γυναικῶν 

» τοῦτο πεποιήκασι᾽ κέλευσον οὖν ἕτερα χαλκεῖα τενέσθαι καὶ οὕτως ἕξει τὸ ἐνεργόν.» Καὶ τούτου 

γενομένου, λέγει ὁ ᾿Αδριανὸς τῷ βασιλεῖ' « Κέλευσον, βασιλεῦ, τοὺς προτέρους πυθμένας τῶν χαλκείων 

40 » ἀναχωνευθῆναι καὶ τενέσθαι ἐξ αὐτῶν στήλας γυναικείας γυμνὰς τῶν πέντε κανονικῶν ἐκείνων, καὶ 

» πρὸς ὄνειδος καὶ ἀτιμίαν αὐτῶν ἐν τῷ δημοσίῳ λοετρῷ τῆς βασιλείας σου τὰς αὐτὰς στῆναι. » 

Καὶ εὐθὺς προσέταξεν ὁ βασιλεὺς καὶ γεγόνασι. Καὶ μετὰ τὸ στῆναι ταύτας, εἶδεν ὁ αὐτὸς καθ᾽ ὕπνους 

πέντε ἀμνάδας ἀσπίλους νεμομένας ἐν παραδείσῳ καὶ ποιμένα φοβερὸν ποιμαίνοντα αὐτὰς καὶ λέγοντα 

τῷ βασιλεῖ’ «ΤΤαρανομώτατε καὶ ἀσεβέστατε βασιλεῦ, ἃς σὺ ἐνόμισας ἐξ ἀτιμίας ἱστᾶν, ὁ καλὸς καὶ 

45 » ἀγαθὸς ποιμὴν ἀπὸ σοῦ ἀποσπάσας τέθεικεν ἐν τόπῳ, εἰς ὃν μέλλει καὶ Δροσὶς fj ἄσπιλος ἀμνὰς kot 

» Gov θυγάἄτηρ ἐλθεῖν.» Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ἐμάνη ὁ δυσσεβής, ὅτι καὶ μετὰ θάνατον αἱ ἅγιαι 

τυναῖκες κατύσχυναν τὰς βουλὰς αὐτοῦ. Καὶ κελεύει δύο κλιβάνους ἀναφθῆναι ἐξ ἑκατέρου μέρους τῆς 

πόλεως καὶ πυροῦσθαι ἐφ᾽ ἑκάστης ἡμέρας. ΤΤροστίθησι δὲ καὶ ἐπιγραφὴν ἐν τοῖς κλιβάνοις, τόπον 
βασιλικοῦ προστάγματος ἐπέχουσαν καὶ περιέχουσαν οὕτως" « Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, οἱ τὸν ἐσταυρωμένον 

50.» προσκυνοῦντες, ῥύσασθε ἑαυτοὺς μὲν πλείστων βασάνων, ἡμᾶς δὲ κόπων. καὶ ἕκαστος ὑμῶν βαλέτω 

» ἑαυτὸν ἐν οἵῳδ᾽ ἂν κλιβάνῳ ἀκωλύτως ἀρέσῃ.» Τοῦ τοιούτου οὖν διακωδωνισθέντος προστάγματος, 

ἀκούσασα ἡ τοῦ Θεοῦ δούλη Δροσίς, ὅτι ἕκαστος τῶν χριστιανῶν πόθῳ τοῦ Θεοῦ καὶ πίστει ῥίπτουσιν 

ἑαυτοὺς ἐν τοῖς κλιβάνοις, ἀνατείνασα τὸ ὄμμα εἰς οὐρανοὺς cire: « Δέσποτα κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 

» υἱὲ τοῦ Θεοῦ, εἰ. σὸν θέλημά ἐστι σωθῆναί με καὶ ἐκφυγεῖν τὴν μανιώδη θρησκείαν Τραϊανοῦ τοῦ 

*5 » ἐμοῦ πατρός, αὐτός pe συνέργησον κουφισθῆναι τοῦ νυμφῶνος ᾿Αδριανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς καὶ εἰς 
» τὸν οὐρανὸν ἀνελθεῖν, ὅπου oi πέντε κανονικαὶ oí ἐμὲ ὁδηγήσασαι εἰς τὸν φόβον σου" κοίμησον δὲ 

» καὶ βαθεῖ ὕπνῳ τοὺς ἐμὲ φυλάσσοντας, ἵνα δυνηθῶ ἐκφυτεῖν.» Ταῦτα εἰποῦσα καὶ τὸ βασιλικὸν 
σχῆμα ἀποθεμένη, ἐξῆλθεν ἀψοφητὶ μηδενὸς νοήσαντος. ᾿Απερχομένη δὲ ἐφ᾽ ᾧ ῥῖψαι ἑαυτὴν εἰς ἕν 

1 Τραϊνοῦ Mc, -- * ἐπίτρεψε Mc, — ? ἀρεσθῆ Με. 

MaRr. 99. 

Manr. 22. 



Manr. 22. 

Manr. 23. 

Manr. 92, 

Manr. 23. 
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σπάσας ὃ ἀδάμας ἔρριψε κατὰ πρόσωπον ἴ τοῦ 

τυράννου. 'O δὲ πυρωθείσαις σούβλαις κατα- 

καῦσαι ὃ αὐτὸν ἐκέλευσε καὶ διατρῆσαι τὴν κοι- 

λίαν " καὶ τὰ νῶτα καὶ πάσας τὰς ἁρμονίας" οὗ 

ΜΗ͂ΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος! Νίκωνος 

καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 3 ἐννενήκοντα ἐννέα μαρτύρων. 

Οὗτος ὃ ὑπῆρχε κατὰ τοὺς καιροὺς Κυντιανοῦ * 

ἡγεμόνος, ἐκ τῆς τῶν ὃ Νεαπολιτῶν χώρας ὁρμώ- 

μενος, ὡραῖος τῷ κάλλει καὶ. τῇ ὄψει λαμπρός ὅ, 

μητρὸς μὲν ἴ χριστιανῆς, πατρὸς δὲ ἕλληνος. Στρα- 

τευθεὶς δὲ καὶ εἰς ἀνάγκην πολέμου εὑρεθεὶς ὃ καὶ 

βαθὺ στενάξας καὶ εἰπών δ: « Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 

» ὁ Θεὸς τῆς μητρός μου ὅ, βοήθει μοι 7», καὶ τῷ 

τιμίῳ σταυρῷ τειχισάμενος, μέσον τῶν πολεμίωιν 

εἰσελαύνει 1. Καὶ oüc μὲν μαχαίρᾳ παίων, oüc δὲ 

δόρατι βάλλων, οὐ πρότερον ἀνῆκεν, ἕως οὗ πάν- 

τὰς ἐτροπώσατο καὶ φυγάδας ἐποίησε. Πάντων δὲ 

ἐπὶ τούτῳ ἐκπλαγέντων 12, μετὰ πάντων καὶ αὐτὸς 

οἴκοι καταλαμβάνει" καὶ τῇ μητρὶ τὰ τοῦ σκοποῦ 

προσαναθεὶς "3 ἐπὶ τὰ μέρη Κωνσταντινουπόλεωξ 

ἔπλεε. φθάσας δέ τινα νῆσον καλουμένην Χίον, 

προσβάλλει τῷ ταύτης Oper καὶ ἐπιμείνας ἡμέρας 

ἑπτὰ 16 νηστείᾳ καὶ προσευχῇ προσκαρτερῶν 1, 

εὐαγγελίζεται παρὰ θείου ἀγγέλου κατελθεῖν ἐπὶ 

τὸν αἰγιαλὸν μετὰ τῆς ῥάβδου, ἧς παρέσχεν !5 

γενομένου τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ ó ἅγιος μάρτυς 

παρέθετο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Καλλινίκης καὶ Βασιλίσσης. 

AYTQ KF' 

συγκυρίαν παρέστη αὐτῷ ἐπίσκοπος ἐν σχήματι 

μοναχοῦ, καὶ λαβόμενος αὐτοῦ τῆς χειρὸς ἀπήγα- 

γεν εἰς ὃ κατῴκει σπήλαιον " καὶ κατηχήσας αὐτὸν 

εἰς τὸ τῆς ἁγίας Τριάδος ἐβάπτισεν ὄνομα. Καὶ 

μεταδοὺς αὐτῷ τῶν θείων 1 μυστηρίων "Ὁ, μετὰ 

τρεῖς χρόνους χειροτογεῖ αὐτὸν πρεσβύτερον, 

ἔπειτα kal?! ἐπίσκοπον. ΤΤάντων δὲ τῶν συνεὰ- 

θόντων μοναχῶν τὴν προστασίαν "3 δεξάμενος 38, 

εἰς Μιτυλήνην ἔρχεται μετὰ πάντων, ἐπιγνοὺς τῷ 

Πνεύματι ὅτι ὑπὸ ἐθνῶν μέλλει ἀφανισθῆναι ὁ 

Γάνος - ὃ καὶ γέγονεν ?*- ἐκεῖθεν πρὸς Ἰταλίαν "5 

ἀπαίρει. Kai τὴν μητέρα θεασάμενος καὶ θανοῦσαν 

κηδεύσας, τὴν Σικελίαν καταλαμβάνει 35 καὶ τὸ τοῦ 

Ταυρομενίου ὄρος οἰκεῖ μετὰ καὶ ἄλλων ἐννέα. Ὁ 

δὲ ἡγεμὼν τὰ κατὰ τὸν ἅτιον μαθὼν αὐτίκα παρέ- 

στησεν ἅπαντας ἐνώπιον αὑτοῦ “ καὶ ἐρωτηθέντες 

ἐπ᾽ ἐδάφους τείνονται xài πληγαῖς κατακόπτονται 

καὶ τελευταῖον τελειοῦνται τῷ ξίφει. Ὃ δὲ ἅγιος 

Νίκων τείνεται ἐκ τεσσάρων καὶ λαμπάσιν ὗὑπο- 

καίεται καὶ ὑποζυτίοις ἀγρίοις δεσμεῖται καὶ κατὰ 

γῆν σύρεται καὶ κατὰ κρημνοῦ ὠθεῖται καὶ τὸ 

αὐτῷ ὁ φανείς. Καὶ ἐλθὼν ἐπὶ " τὸν αἰπαλὸν καὶ στόμα λίθοις ᾿τύπτεται καὶ τὴν γλῶτταν ἐκτέμ- 

εὑρὼν πλοῖον, ἀνῆλθεν ἐπ᾽ 15 αὐτῷ, καὶ διὰ δύο νεται’ τὸ δὲ τελευταῖον ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀφαι- 

ἡμερῶν κατέλαβε τὸ τοῦ Γάνου ὄρος. Καὶ κατὰ ρεῖται ?*. 

— "100 προσώπου Me, — ? κατακεντῆσαι Me. — ? αὐτοῦ add. Me. 
1. — ! μάρτυρος Mc. — ? ἑκατὸν add. Me, — 3 ὃ ἅγιος N. add. Mc, — ὁ Κυντιλιανοῦ Mo. — ὅ om. Me. — ὃ καὶ φοβερὸς 

ἐν πολεμοῖς add. Mc;— ἴ ὑπάρχων add, Mc. — 9 (στρατευθεὶς - εὑρεθείς) πολεμοῦ δέ ποτε συγκροτηθέντος μεγάλου καὶ 

σφοδροῦ ἀγῶνος ἐνστάντος τῶν τῆς μητρὸς παραινέσεων ὁ μακάριος μνησθεὶς Me. — ? (ὃ - μοῦ) om. Me. — 1? προσει- 
πὼν add. Mc. — 1 εἰσήει Mo. — 1? ἐπεὶ κατὰ νοῦν αὐτοῖς τὰ τοῦ πολέμου προέβη add. Mc, — 15 ἀναθεὶς Me, — 1 & fj. 
Me. — 35 νηστείαις καὶ προσευχαῖς καρτερῶν Me. — 16 κατεῖχεν Me; — 1 (αὐτῷ - ἐπὶ) ὁ φ, δοὺς αὐτῶ καὶ καταλαβὼν 
Me. -- 18 ἐν Mc. — 1? καὶ τῶν ἁγίων Mc. — 30 καὶ add. Mc, — 31 (ἐ, κ εἶτα Me, — 33 ἀναδεξάμενος Me, — 25 ἑκατὸν 
ἐννενήκοντα ὄντων τὸν ἀριθμὸν add. Mc. — 3 (ἐπεὶ - γέγονεν) om. Mc. — 35 Ἰτταλίαν S. — 30 (καὶ τὴν - καταλαμβάνει) 

om. Mc. — 5 τμηθεὶς ἀπῆλθε πρὸς Κύριον Mc.. ᾿ ' 

τῶν κλιβάνων διενοεῖτο καθ᾽ ἑαυτὴν λέγουσα « ΤΤῶς ἀπέρχομαι πρὸς Θεὸν μὴ ἔχουσα ἔνδυμα γάμου, 

» βάπτισμα μὴ λαβοῦσα καὶ διὰ τοῦτο ἀκάθαρτος οὖσα“ ἀλλά, βασιλεῦ τῶν βασιλευόντων, κύριε Ἰησοῦ 

» Χριστέ, ἰδοὺ κατέλιπον τὴν βασιλείαν μου διὰ σέ, ἵνα με καταστήσῃς θυρωρὸν τῆς βασιλείας σου. Σὺ 

» οὖν ὃ δι’ ἡμᾶς βαπτισθείς, βάπτισόν με ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.» Καὶ ὡς ταῦτα εἶπεν, ἐκβαλοῦσα ὅπερ 

ἐβάσταζε μύρον ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτῆς, καὶ ῥίψασα ἑαυτὴν εἰς &v τῶν χειμαρροειδῶν λάκκων, ἐβαπτί- 

σατο εἰποῦσα ’ « Βαπτίζεται fj δούλη τοῦ Θεοῦ Δροσὶς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ΤΤατρὸς καὶ τοῦ Ὑἱοῦ καὶ τοῦ 

» ὁγίου Πνεύματος.» Καὶ φυλάξασα ἑαυτὴν ἡμέρας ἑπτὰ μετελάμβανε τροφῆς ἀγγελικῆς. Φιλόχριστοι 

δέ τινες εὑρόντες καὶ παραμείναντες ἔμαθον παρ᾽ αὐτῆς οὑτωσὶ τὰ καθ᾽ ἑαυτὴν διηγησαμένης. Τῇ δὲ 

ὀγδόῃ ἡμέρᾳ προσευξαμένη ἐφ᾽ ᾧ τι ἄρα διαπράξασθαι, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 9. --- Ἢ ἐν μετα- 

λήψει τοῦ νομικοῦ πάσχα τελετὴ τοῦ μυστικοῦ δείπνου... Στίχοι εἰς τὸν νιπτῆρα:.. Στίχοι εἰς τὴν 

προδοσίαν. --- Mv : 1. 2. — Τελετὴ τοῦ μυστικοῦ δείπνου... Εἰς τὸν ἱερὸν νιπτῆρα... Εἰς τὴν ὑπερφυᾷ 

προσευχὴν... Εἰς τὴν προδοσίαν, — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Δομετίου καὶ ἸΠελαγίας καὶ ᾿Ακύλα ἐπάρχου καὶ Θεοδοσίας 

(Mart, 245). — P : Δομετίου κτλ, — D : 1. — Δομετίου κτλ, — Da : 1. — Δομετίου κτλ..--- Db: 1. — 

Δομετίου κτλ. — K : 1, mutil. — N : 1. — Bb : 1.— Be: 1. — Δομετίου κτλ, — €: Δομετίου κτλ. — 

Βασιλείου (Mart. 221). — Qd: deest. — Qe: Δομετίου κτλ. --- Βασιλείου. — Cg : Δομετίου κτλ, —— 

Βασιλείου. --- R : 1. — Ra: 1. — Δομετίου xr. — Rb: deest. — Re: 1. — Δομετίου κτλ, — Me: 

1. — Δομετίων E. T. (cf. Mart. 245). — 7H év τῷ Κυρίῳ πάσχα σταύρωσις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. --- Τοῦ συσταυρωθέντος τῷ Χριστῷ δικαίου λῃστοῦ. --- Ἢ ἀποκαθήλωσις τοῦ Χριστοῦ, — 

Ἢ παρὰ τοῦ Ἰωσὴφ ταφὴ τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. — Mv : 1. — 

Γεωργίου τοῦ νεοφανοῦς καὶ θαυματουργοῦ (Mart. 114). — Δομετίων £ τ, — Σταύρωσις. -- Τοῦ... 

δικαίου λῃστοῦ. ---  ἀποκαθήλωσις. --- Ταφή. --- Mr : f. 
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MHNI T9 AYTQ ΚΔ΄. 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αρτέμω- 

voc ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς ΤΙσιδίας 1, Οὗτος 

ὁ μακάριος τὴν Σελεύκειαν πατρίδα καὶ πόλιν 

5. ἔσχεν", ὡς ἐν αὐτῇ καὶ γεννηθεὶς καὶ τραφείς ὃ, Τοῦ 

δὲ μακαρίου ἸΤαύλου ὁ τὰ ἐκεῖσε καταλαβόντος, οὐκ 

ἦν τὸν λύχνον ὑπὸ τὸν μόδιον κρύπτεσθαι ἀλλά γε 

οὗτος " ὁ ἀπόστολος ὅ ποιμένα καὶ διδάσκαλον τοῦ 

λαοῦ αὐτοῦ ἴ προεστήσατο. Θεαρέστως δὲ τὴν 

10 ἐγχειρισθεῖσαν αὐτῷ ποίμνην ἰθύνων, γέγονε πᾶσι 

τοῖς χρείαν ἔχουσι λιμὴν σωτήριος, χηρῶν, ὀρφα- 

νῶν, πτὠχιὼν προνοητής, ὡσαύτως ἰατρὸς ψυχῶν 

καὶ σωμάτων’ ἐν τούτοις καλῶς πολιτευσάμενος ἐν 

γήρειϑ πίονι καταλύει τὸν βίον. 

15 ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. 'H* ἀνάμνησις τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῆς ὑπερα- 

γίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ὅτε τὸ ἀπ᾽ 

αἰῶνος ἄρρητον καὶ ἀπόκρυφον ? καὶ ἀγγέλοις 

ἄγνωστον μυστήριον τῆς θείας τοῦ υἱοῦ τοῦ 

30 Θεοῦ ὃ ἐνανθρωπήσεως ὁ ἀρχιστράτηγος Γαβριὴλ 

μυηθείς, ἀπεστάλη πρὸς τὴν πανάχραντον καὶ 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰακώβου. "Oc? ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τὸν 

ἀσκητικὸν ὑπελθὼν βίον, νηστείᾳ xoi? τῇ λοιπῇ 

κακοπαθείᾳ ἑαυτὸν ἐκάθαρεν “΄ ὅθεν ἐπὶ τὸν θρόνον 

ἀνάγεται τῆς ἐπισκοπῆς ὅ, πολλοὺς διωγμοὺς ὑπο- 

μείνας καὶ ἐξορίας, ὡς" τοὺς εἰκονομάχους ἐκτρεπό- 

μενος. Ἐν τούτοις ἐγκαρτερῶν xoi? λιμῷ καὶ δίψει 

προσπαλαίων, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρατίθεται 8, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρων Δομετίου καὶ ἸΤελαγίας καὶ ᾿Ακύλα ἐπάρ- 

xou καὶ Θεοδοσίας t. 

4. Καὶ τῶν ἁγίων ὀκτὼ μαρτύρων τῶν ἐν 

Καισαρείᾳ τῆς ἸΤαλαιστίνης. 

AYTQ ΚΕ΄. 

ὑπεράμωμον Μαρίαν ἐν πόλει Ναζαρέτ, μηνῦσαι 

αὐτῇ τὸ τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς βούλημα, εὐδοκίᾳ 

xai συνεργείᾳ τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ ΤΠνεύ- 

ματος εἰς τὴν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν, | καὶ 

εἶπεν αὐτῇ « Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ 

σοῦ.» 

1. - ! τῆς TT. om. Moe. --- ? ἔσχε καὶ πόλιν Me. — ? ἀνατραφεὶς Mc, — * τοῦ ἀποστόλου add. Mc. — 9 τοῦτον Me, — 
8 6 ἀπ. om. Mc. — " om. Me. — Κ καὶ Mc. — ? γήρα Me. 

9. — ! kal ὁμολογητοῦ add. Mc ad d. 21 Martii, — ὃ οὗτος Mc. — ὃ v. x. om. Mc. — * ἐκάθηρεν Me, — τὸν ἐπ. 8p. ἀν. 
95 Mc, — * καὶ add. Me. — ? καρτερῶν τῶ Me, — " παρέθετο Mc, 

8. — V eorr., prius Θεοδωσίας S. 
1. — 1 praeit lemma : ὃ εὐαγγελισμὸς τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας Me. — 3 καὶ 

ἄπ. om. Mc. — ? τοῦ υἱοῦ τ, O. om. Mc. 

SYNAXARIA SELECTA. H :4.— Τῇ ἑσπέρᾳ τῆς αὐτῆς ἡμέρας f παραμονὴ τοῦ εὐατγελισμοῦ. --- 
80 P:4. —D:1.4 — Da:1. —Db:1. — K : deest. — Ν τ ̓ Αγαπίου κτλ. (Mart. 161). --- 1, — Bb: 

Βασιλείου (Mart. 227). — Βα: 4: Τριάκοντα πέντε μαρτύρων τῶν ἐν Καισαρείᾳ. Kol οὗτοι οἱ 
ἅγιοι τριάκοντα πέντε μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης ὑπάρχοντες, ἐπειδὴ δόγμα 
κατεπέμφθη παρὰ τοῦ ἀσεβοῦς καὶ παρανόμου Ἰουλιανοῦ κελεύοντος τὸν μὲν Χριστὸν ἀθετεῖσθαι, τοὺς 
δὲ ἑλλήνων θεοὺς προσκυνεῖσθαι, οὐ μόνον οὐκ ἐπείσθησαν τοῦτο ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ παρρησιασάμενοι 

35 μεγάλῃ φωνῇ ἀνὰ πᾶσαν τὴν πόλιν περιιόντες ἔλεγον « Χριστὸς μὲν μόνος ὡς Θεὸς ἀληθινὸς τιμάσθω 
» τε καὶ σεβέσθω" θεοὶ δὲ οἵ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν οὐκ ἐποίησαν ἀπολέσθωσαν μετὰ τῶν σεβομέ- 
» vuv αὐτούς.» Κρατηθέντες οὖν ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν παρεδόθησαν φυλακῇ καὶ καταμηνυθέντες 
τῷ ἀποστάτῃ τοῦ Χριστοῦ Ἰουλιανῷ παρανόμῳ προστάξει ἐκείνου τὰς κεφαλὰς προθύμως ἀπετμή- 
θησαν, ἀναδραμόντες πρὸς Χριστόν, ὃν ἐκ βρέφους ἐπιποθήσαντες οὐκ ἠρνήσαντο᾽" καὶ ἔλαβον γέρας 

40 ἀθανασίας. --- C : 4 (τῶν ἁγίων v' μαρτύρων). — Νίκωνος (Mart. 931). ---- Cd : deest; — Ce: ἃ (ν΄ μαρ- 
τύρων). — Níkuvoc. — Σεβήρου ἐπισκόπου Κατάνης. --- Cg: 4 (v' uaprópuv). — Νίκωνος. --- R: 

Σεβήρου ἐπισκόπου Κατάνης. — ᾿Αλεξάνδρων δύο καὶ Διονυσίων δύο καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν 
(Mart. 151, c£. Mart. 944). --- 1. — Ra : Ζαχαρίου μοναχοῦ kai ἐγκλείστου γεγονότος καὶ δουλεύσαντος 
τῷ Θεῷ ἀπερισπάστως. --- Γεωργίου τοῦ νεοφανοῦς (Mart. 112). — Kb : deest, — Re: Ζαχαρίου. ---- 

45 1, — Me: 1. — ᾿Αρτέμωνος (April. 199). — Ζαχαρίας. --- 4 — Ὁ ὅσιος Maprivog 6 Θηβαῖος ἐν εἰρήνῃ 
τ᾿ — 'H παρὰ τῆς κουστωδίας ἀσφάλεια τοῦ ἁγίου τάφου τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. — Mv : 
2. 1.--- Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀρτέμωνος πρεσβυτέρου, — Ζαχαρίας. --- 4. --- Νικάνδρου τοῦ Αἰγυπτίου 
(Mari. 155). --- Μαρτῖνος ó Θηβαῖος. --- Ἡ ... ἀσφάλεια τοῦ ἁγίου τάφου. --- Mr : ITpocopría τοῦ 
εὐαγγελισμοῦ. 

0 SYNAXARIA SELECTA. H: 1. — PP : Ὁ εὐαττγελισμὸς τῆς παναχράντου ὑπερευλογημένης 
δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις. --- D : 1. — Da: 1. — 
Db :1.— K : deést. — N : 1. — Bb: 1. --- Ἡ σύναξις Γαβριὴλ τοῦ ἀρχατγέλου (Mart. 961). — Be: 
1. — 6:1. — Cd : deest. — Ge: 1. — Qg : 1, — R : 1. — Ra : 1. — Rb : deest. — Re: 1. — Me: 
1. — Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. -- Mv : 1. — ᾿Ανάστασις. — Mr : 1. 

Manr. 94. 

Manr. 95. 

1, 184". 

Luc. 1, 28. 

Manr. 24. 

Manr. 25. 



Manr. 26. 

Man. 26. 
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MHNI ΤΩ 
1. Τῇ ἐπαύριον τῆς ἑορτῆς τοῦ εὐαγγελισμοῦ 

σύναξιν ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἱεροῦ καὶ θείου Γαβριὴλ 

τοῦ ἀρχαγγέλου ! ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄνωθεν παραδεδο- 

μένην ὡς τῷ θείῳ καὶ ὑπερφυεῖ 5. καὶ ἀρρήτῳ 

μυστηρίῳ ὑπουργήσαντος ὃ, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων 1 μαρτύ- 

. puv τῶν ἐν Γοτθίᾳ μαρτυρησάντων. Εἰσὶ δὲ πρε- 

σβύτεροι δύο ᾿Ααθούσης καὶ Οὐήρικας μετὰ 

δύο υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων δύο, καὶ Αρπύ- 

λας μονάζων’ λαϊκοὶ δὲ ᾿Αβίππας, Κώνστας, 

Ἁγίας, Οὐΐας, Ἠγάθραξ, Ἰσκόης, Σίλας, 

Σίδιτξας, Σουηρίλας, Σουΐμπλας, Θέρθας, 

Φίλγας, καὶ γυναῖκες αἱ συντελειωθεῖσαι αὐτοῖς 

ΑΥ̓ΤΩ Κς΄. 

Οὐϊκώ, ᾿Ανιμαΐς 3. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Obtrrov- 

ρίχου ? βασιλέως τῶν ὁ Γότθων καὶ Οὐαλεντι- 

νιανοῦ καὶ Οὐάλεντος καὶ Γρατιανοῦ βασιλέων 

Ῥωμαίων διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν ὑπὸ 

τοῦ Οὐιγτουρίχου ? διὰ πυρὸς τὸν τοῦ popru- 

ρίου στέφανον ἔλαβον, ἐμπρήσαντος τὴν τῶν χρι- 

στιανῶν ἐκκλησίαν, ἐν fj συγκατεφλέχθησαν oi 

ἅγιοι μάρτυρες" ὅτε συνέβη καὶ ἀνθρωπόν τινὰ τῇ 

αὐτῇ ὁ ἐκκλησίᾳ κομίζοντα προσφορὰν κατασχε- 

θῆναι καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντα αὐτὸν 

γενέσθαι προσφορὰν ὁλοκαυτωθέντα διὰ πυρός. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων Μανουήλ, 

Σαβίνου, Κοδράτου καὶ Θεοδοσίου. Οὗτοι 

Ἄννα, λᾶς, Βάρκα, Μωϊκῶ, Μαμίκα, ὑπῆρχον ἐκ τῆς χώρας τῶν ἀνοτολικῶν !* ὁρῶντες 

1. — ! τοῦ ἀρχαγγέλου om. Mc. — ? καὶ ὑπ. om. Mc. — ὃ καθυπουργήσαντος Mc. 

2. — ! xc' add. Me. — 3 (εἰσὶ δὲ - ᾿Ανιμαῖς) om. Me; nomina ifa. leguntur in D ; Βαθούσης καὶ Οὐήρκας μετὰ 8 υἱῶν 

αὐτῶν καὶ θυγατέρων β΄ καὶ ᾿Αρπύλα μονάζοντος, λαϊκοὶ δὲ ᾿Αβίππας, ᾿Αγίας Ῥύϊας, Ἠγάθραξ, Ἠσκόης, Σίλας, 

Σιτήτζας, Σουηρίλας, Σουήμβλας, Θέρθας, Φίλγας, καὶ ἐκ τῶν γυναικῶν Ἄννα, Ἀλάς, Βάρην, Μωϊκῶ, Καμίκα, Οὐηκῶν 
καὶ Ἀνημοαῖς. — 3 Ἰουγγουρίχου Me. — * oin. Me. 

8. — ! μαρτύρων Kobpdrovu, O. (Ocobuciov S) xal M. τῶν ἐν τῇ ἀνατολὴ Mc. 

SYNAXARIA SELECTA. H:9.3.6.— P:2.3.6. — 0:1.2.3.6. — Da: 1. 2. 3 (om. Ocobo- 

σίου). ---- 6. — Db:1.2.3.6. — K: deest. — N : 1. 2. 8 (Μανουὴλ xai Θεοδοσίου). -— 7. 6. — Bb: 

3. 7. — Καλλινίκου xoi Βασιλίσσης (Mart. 922). — Be: 9. 7. — Καλλινίκου καὶ Βασιλίσσης. — Ο : 3. 7 

(.. Aópvoc). — Gd : 2. 7 (.. Aóuvac). — Ge : 2. 7 (.. Aóuvou). — Gg : 2. 7 (.. Aópvac). — R: 1.2. — 

Ra : 1. 2. 8 (.. Θεοδοσίας). -- 6. — Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων. --- Rb : deest. — Ro: 1. 

2. — Me: 1. 9, 3. & — Διήγησις πάνυ ὠφέλιμος Μάλχου μοναχοῦ αἰχμολωτισθέντος. Ἀπὸ τριάκοντα 

μιλίων Ἀντιοχείας τῆς ἐν Συρίᾳ, χωρίον ἦν καλούμενον Μαρώνεια. Ἐν τούτῳ γεννηθεὶς καὶ ἀνατραφεὶς 

ὁ Μάλχος ἦν σεβόμενος τὸν Θεόν. Καὶ οἱ μὲν γονεῖς αὐτοῦ ἔσπευδον συναφθῆναι τοῦτον γυναικί" 

αὐτὸς δὲ φυγεῖν ἐμελέτα καὶ μονάσαι. Τοίνυν καὶ ἀπελθὼν ἐν Βεροίᾳ !, ἐμόνασε παρά τισιν ἀνδράσι 

μονοχοῖς, ᾿Αγωνισάμενος δὲ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ " καὶ τελευτήσαντος τοῦ πατρὸς διενοεῖτο ὑποστρέψαι 

οἴκαδε πρὸς τὴν μητέρα λογισμοῦ γενόμενος, ὡς ἀναπαυθείσης τῆς μητρὸς ἐν αὐτῷ μετὰ τὴν τελευτὴν 

αὐτῆς κύριος γεγονὼς πάντων τῶν προσόντων αὐτῇ, οἰκονομῆσαί τινὰ μὲν τούτων εἰς διανομὰς 

πενήτων, τινὰ δὲ εἰς ἀνοικοδομὴν ἰδίου μοναστηρίου. Τοῦτον μὲν τὸν λογισμὸν' τῷ πατρικῷ νόμῳ 

ἑπόμενος καὶ ἀναθεὶς τῷ ἡγουμένῳ, παρ᾽ αὐτοῦ διεκωλύετο εἰς πέρας ἀγαγεῖν τὸν σκοπὸν ὡς ἀσύμφο- 

pov, πλέον δὲ καὶ δαιμονιύδη τὸν τοιοῦτον λογισμὸν εἶναι διαβεβαιουμένου. Τέλος οὖν μὴ θελήσας ὁ 

Μάλχος πεισθῆναι τῷ πατρί, ἔξεισι τῆς μονῆς" καὶ καταλαβὼν τὴν Ἔδεσαν καὶ τὴν τῶν Σαρακηνῶν 

ὑφορώμενος ἔφοδον προσεδέχετο συνοδοιπόρους. Καὶ τούτων συναχθέντων εἰς ἑβδομήκοντα 

ἐπορεύετο ἀδεῶς. Ὡς δὲ παρ᾽ ἐλπίδα πλῆθος ἐφάνη Σαρακηνῶν ἀθρόως τούτοις ἐπιτεθέντων, ἅπαντες 

κατεσχέθησαν " καὶ ὁ εἰς οἰκεῖον λάχος λαβὼν τὸν Μάλχον Αἰθίοψ σὺν μιᾷ γυναικὶ αἰχμαλώτῳ, καμήλῳ 

δρομαίᾳ ἀμφοτέρους ἐποχεῖσθαι διετάξατο, Δρόμῳ οὖν ὀξυτάτῳ τῆς καμήλου πορευομένης, ὁ Μάλχος, 

κινδυνεύων ἅμα τῇ γυναικὶ κατακρημνισθῆναι, τὴν τυναῖκα συμπεριλαβών, κἀκείνη τὸν Μάλχον, 

ἐπέκειντο στερρῶς διὰ τῆς. συμπλοκῆς τῇ καμήλῳ, Οὐ τοῦτο δὲ μόνον ἐπισυνέβη τῷ μοναχῷ, ἀλλὰ καὶ 

μετὰ τῶν ἄλλων καὶ κρέα καμήλου καὶ μὴ θέλοντι φογεῖν καὶ τοῦ κυρίου τοῦ τότε λαχόντος οἴκαδε 

διασωθέντος προσελθεῖν τῇ κυρίᾳ αὐτοῦ δουλικῶς ὑπείκειν τε εἰς ὑδάτων μετακομιδείας καὶ ῥυπασμά- 

τῶν ἐκφορήσεις, καὶ τελευταῖον τὴν τῶν προβάτων νομὴν ἐπιλέξασθαι εἰς ἀπαλλατὴν τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ 

τρυχόντων ἀνιαρῶν. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ τῆς παρακοῆς βλαστήματα. Τέως δὲ τὴν τῶν προβάτων νομὴν 

ἐχχειρισθεὶς ἐκουφίσθη μικρὸν τῶν φορτικῶν ἐπιτατμάτων. Tlapnropeiro τὰρ καὶ διὰ παῤαδειγμάτων 

στρέφων ἐπὶ λοτισμὸν τὸν προπάτορα Ἰακὼβ καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ αὐτὸν τὸν ἐν προφήταις μέγαν 

καὶ ἐν βασιλεῦσιν ἀοίδιμον Δαβὶδ διὰ τοῦ ποιμαίνειν πάρεργον τὴν βασιλείαν εὑράμενον. Εὐαρεστήτ 

σαντος οὖν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ἐπί τε τῇ τῶν ποιμνίων ἐπιμελείᾳ καὶ τῇ τῶν τυρῶν ἐργασίᾳ, τῇ τῶν εἰδῶν 

παραφυλακῇ τε καὶ παραδόσει τῶν τοιούτων πάνυ καθαρᾷ καὶ ἀδόλῳ, διαπράττεσθαί τι εἰς φιλοτιμίαν 

αὐτοῦ καὶ ἀντάμειψιν διενοεῖτο ὁ Αἰθίοψ, ἕνεκεν ἧς πρὸς αὐτὸν ἐνεδείξατο πίστεως καὶ δουλώσεως. Τὸ 

δὲ ἦν δοῦναι αὐτῷ εἰς γυναῖκα τὴν αἰχμαλωτισθεῖσαν αὐτῷ. Καὶ ἐπεὶ προσκληθεὶς ὁ Μάλχος ἤκουσε, 

παρὰ μὲν τὴν ἀρχὴν ἀναβολαῖς ἐχρῆτο, καὶ τὸν μοναστὴν προεβάλετο βίον, καὶ μὴ ἐλευθέραν εἶναι τὴν 

γυναῖκα ἀλλὰ συνεζευγμένην ἀνδρί, καὶ οὐ δίκαιον τὴν τυναῖκα τοῦ ἀνδρὸς τοιουτοτρόπως διαζυγῆναι. 

Ἐκεῖνος δὲ τὴν σπάθην γυμνώσας θάνατον ἠπείλησεν. “Ὅθεν φοβηθεὶς παρέλαβεν ὁ Μάλχος καὶ μὴ 

βουλόμενος τὴν γυναῖκα, κρεῖσσον δὲ καθ᾽ ἑαυτὸν λογισάμενος αὐτὸς ἑαυτὸν διαχειρίσασθαι ἢ τῇ 
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δὲ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 5 τοὺς χριστιανοὺς ἀναι- 

ρουμένους ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν 3, ἀπελθόντες 

ἑκουσίως ἑαυτοὺς ἐκδόντες τῷ τῆς χώρας ἄρχοντι, 

é£eráZovri* τότε πολλοὺς τῶν χριστιανῶν, ἔστη- 

σαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ἑαυτοὺς χριστιανοὺς 

ὁμολογήσαντες, κρατηθέντες ἐνεβλήθησαν εἰς φυ- 

λακήν᾽ καὶ μετά τινας ἡμέρας ἐκβληθέντες, ἐπὶ 

ξύλων ὃ κρεμασθέντες τΤυμνοὶ καὶ τὰς πλευρὰς 

ξεσθέντες 9 καὶ τῶν ξύλων καταβιβασθέντες καὶ 

ἐπὶ τριβόλων συρέντες, τέλος ἀπεκεφαλίσθησαν 8. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν! Στεφάνου ἡγουμένου Τριγλείας 2 τοῦ 

ὁμολοτητοῦ ὅ, Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Λέοντος τοῦ Ἀρμενίου ἐκ βρέφους τὸν ἀσκητικὸν 

ἑλόμενος βίον. Διὰ δὲ τὴν ἐνάρετον αὐτοῦ moM- 

τείαν ἱκετείᾳ καὶ παρακλήσει τῶν μοναχῶν ἡγού- 

τῇ ἀσκητικῇ πολιτείᾳ τελειώσας, ὕστερον ὑπὸ τοῦ 

ῥηθέντος δυσσεβοῦς Λέοντος, διωγμὸν κινήσαν- 

τὸς κατὰ τῶν προσκυνούντων τὰς ἁγίας καὶ 

σεπτὰς * εἰκόνας, καὶ αὐτὸς | προσκληθεὶς καὶ 

καταναγκασθεὶς ἀρνήσασθαι ὃ τὴν προσκύνησιν ὁ 

καὶ ὑπογράψαι ὃ κατὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως Τ 

καὶ μὴ πεισθεὶς ἀλλὰ μᾶλλον δυσσεβεῖς ἀποκαλέ- 

σας 8 τοὺς εἰς τοῦτο airov? καταναγκάζοντας 19, 

πλεῖστα τιμωρηθεὶς καὶ φυλακαῖς προσομιλήσας 

καὶ ἐξορίαις ταλαιπωρηθεὶς καὶ 8 νοσήσας 8, πρὸς 

Κύριον, à ὃν τοὺς. πολλοὺς πόνους 1: ὑπέστη, 

ἐξεδήμησεν. . 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου ᾿Αβραὰμ 

τοῦ εἰς τὸ Λάτρος. 

6. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ 

Ξυλινίτου. 

μενος καταστὰς τῆς μονῆς TpryAefac?, καὶ πολλοὺς 7. Kai τῶν ἁγίων Φιλήμονος καὶ Δόμνου". 

— 5 om. Mc. — ? συνέθεντο ἀλλήλους παρρησιάσασθαι εὐσέβειαν ἵνα κληρονόμοι γένωνται τῆς βασιλείας τιῦν οὐρανῶν 
καὶ δὴ add. Mc. — 4 Me, ἐξετάζονται S, — 5 ξύλου Mc. — αὶ ἐξέσθησαν τὰς πλευρὰς Mc. — ἐκ add. Mc. — ὅ τὰς κεφαλὰς 
ἀπετμήθησαν Mc. 

4. — ! καὶ ὁμολογητοῦ add. Me. — 3 Τριγλίας Me. — ? om. Me. --- ἡ σεπτὰς καὶ ἄγ. Me. — ὅ τὸν Χριστὸν καὶ add. 

Me. — ὃ τῶν ἁγίων εἰκόνων add. Me. — * ὑπογράψαι add. Mc. — 5 ἀποκαλέσαι S. — 9 αὐτὸ S. — 1* ἀναγκάζοντας 
Mc. — ἢ ἀγῶνας Mc. 

7, — V al. Δομνίνου, ef. Mart. 21? ef Synaxaria selecla, 

γυναικὶ συμμιγῆναι, Ὥς οὖν τὸ ἀφόρητον τοῦτο τῆς τοῦ Μάλχου λύπης καὶ ἀδημονίας fj τΤυνὴ κατενόει, 

δεδοικυῖα μήπως δαιμονικῇ συνεργείᾳ τοιοῦτόν τὶ ἀτόπημα γένηται, θαυμασία οὖσα καὶ σώφρων συνε- 

βούλευσε τῷ Μάλχῳ εἶναι μὲν ἀμφοτέρους καὶ ἀδιαιρέτους διὰ τὸν φόβον καὶ τὸ ἀνύποπτον, φυλάττειν 

δὲ ἑαυτοὺς ἁγνοὺς καὶ καθαροὺς év τῷ λεληθότι᾽ « Κἀκ τούτου λήψεται πάντως, φησί, καὶ ὁ κύριος 

» ἡμῶν ἐντελῆ πληροφορίαν ὡς οὐ δολιευσόμεθα αὐτῷ.» Ἤρεσεν ἡ βουλὴ τῷ Μάλχῳ, ἀλλ᾽ εἰς ἔννοιαν 

οὗτος ἐλθὼν ἧς εἶχεν ἐν τῷ μοναστηρίῳ διαγωγῆς φυγεῖν ἐμελέτα καὶ τοῦτο γνοῦσα ἡ τυνὴ παρεκάλει 

συνακολουθῆσαι αὐτῷ, καὶ ἐν παρθενῶνι ἀποκαταστῆσαι: ὁ δὲ ὑπέσχετο. Ποταμοῦ δὲ μεγίστου 

τούτοις παρακειμένου καὶ τὴν φυγὴν μὴ ἄνετον αὐτοὺς κεκτῆσθαι παρασκευάζοντος, ἀσκοὺς ἀπὸ 

δερμάτων κατασκευάσαντες koi φυσήσαντες καὶ ἀσφαλῶς δήσαντες, ἑκάτερος ἕνα τούτων λαβόντες 

καὶ τὸν ποταμὸν νυκτὸς εἰσδύντες, τοῖς ἀσκοῖς μὲν ὡς ναυσὶ χρησάμενοι, ὡς πηδαλίοις δὲ τοῖς ποσί, τῇ 

πέραθεν προσωρμίσθησαν" καὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστήσαντες, οὐ νυκτὸς μόνον ὥδευον ἀλλὰ καὶ ἡλίῳ 

καυσούμενοι" καὶ τῶν ὄπισθεν μὴ ἐπιλανθανόμενοι πυκνὰ περιεστρέφοντο. Καὶ τοῦτο ποιοῦντες τὸν 

κύριον αὐτῶν ἑώρων Αἰθίοπα μετὰ δούλου ἑνὸς καμήλους δρομαίας ἐποχουμένους, γυμνά τε τὰ ξίφη 

κατέχοντας, Ὡς οὖν ἤδη τὸ θήραμα πλησίον εἶχον, oí φυγάδες ἀπηλλοιώθησαν, καὶ ὡσεὶ νεκροὶ γεγό- 

νασι. Κατ᾽ οἰκονομίαν δὲ Θεοῦ σπήλαιον ὑπὸ γῆν βαθύτατον φανὲν πρὸ ὀφθαλμῶν τούτους ὑπεδέξατο. 

Εἰσελθόντες οὖν ἐν αὐτῷ ἀσπίδας εὗρον καὶ ὄφεις, ἑρπετά τε ἰοβόλα καὶ ἕτερα διάφορα καὶ θηρία οὐκ 

ὀλίγα διὰ τὴν σφοδρὰν ἡλιοκαΐῖαν τῷ σπηλαίῳ προσφεύτοντα. Καὶ ἰδόντες ἐφοβήθησαν μέν, διὰ τὸν 

φόβον δὲ τοῦ Αἰθίοπος ἑαυτοὺς τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ κατασφρατίσαντες ἔστησαν ἐν ἑνὶ μέρει τοῦ 

σπηλαίου προσδοκῶντες κατάβρωμα τοῖς θηρίοις γενέσθαι, ᾿Αποβάντες δὲ τῶν καμήλων οἱ διώκοντες 

καὶ δήσαντες ἐν χρῷ τοῦ σπηλαίου, ὁ μὲν δοῦλος προσελθεῖν ἐν τῷ σπηλαίῳψ προσετάγη πρὸς τὸ 

ἐξαταγεῖν αὐτούς. Ὃ δὲ τούτου κύριος τὴν σπάθην λαβὼν ἔστη παρὰ τῇ εἰσόδῳ τοῦ σπηλαίου, ép! ib 

ἐξιόντας διαχειρίσασθαι" καὶ τοῦ δούλου εἰσελθόντος, λέαινα ἀθρόον εἰσπηδήσασα καὶ τοῦ φάρυγγος 

δραξαμένη ἀπέπνιξε. Καὶ τοῦτον ἐνδακοῦσα εἵλκυσεν εἰς τὸν φωλεὸν αὐτῆς. Καὶ οἱ μὲν φυγάδες 

ἰδόντες ἐδόξασαν τὸν Θεόν. Ὃ δὲ Αἰθίοψ ὑπολαβὼν ὅτι ἀνθίστανται τῷ δούλῳ καὶ οὐ πείθονται ἐξελ- 

θεῖν, κρατῶν τὴν μάχαιραν “γυμνὴν εἰσῆλθε καὶ αὐτός. ᾿Εκπηδήσασα δ᾽ αὖθις ἣ λέαινα ἐπάταξε παραυ- 

τίκα καὶ αὐτόν. Oi δὲ φυγάδες εὐχαριστοῦντες ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τούτῳ τῷ Θεῷ, προσεκαρτέρουν 

ἐλπίζοντες καὶ οὐκ εἰς μακρὰν αὐτοὺς ὑπὸ τῆς λεαίνης καταβρωθῆναι. Ἧ δὲ λαβοῦσα τὸν σκύμνον 

αὐτῆς ἐξῆλθε τοῦ σπηλαίου. Τότε καὶ οὗτοι ἐξιόντες εὗρον τὰς καμήλους δεδεμένας μετὰ καὶ βρωμάτων 

καὶ πομάτων ὧν ἐπεφέροντο" καὶ φαγόντες καὶ εὐφρανθέντες τῷ Θεῷ ηὐχαρίστησαν. Καὶ ἐπιβάντες 

τοῖς καμήλοις, διὰ δέκα ἡμερῶν τὴν ἔρημον διῆλθον καὶ κατέλαβον εἰς κάστρον. Κἀκεῖθεν ὁ τοῦ κάστρου 

ἄρχων ἀπέστειλε πρὸς δοῦκαν Μεσοποταμίας τούτους" κἀκεῖνος τὰς καμήλους ἐξωνησάμενος καὶ φιλο- 

φρόνως δεξιωσάμενος καὶ εὐφράνας ἀπέστειλεν οἴκαδε χαίροντας. Τότε ὁ μοναχὸς Μάλχος ποιήσας τὸ 

ἱκανὸν καὶ ἔν τινι παρθενῶνι τὴν τυναῖκα κατατάξας, αὐτὸς ἀπελθὼν ἐν τῇ μονῇ ἐξ ἧς ἐξῆλθε, τοῦ ἐν 

αὐτῇ πατρὸς ἤδη τελευτήσαντος, ἀπήγγειλε τοῖς ἀδελφοῖς πάντα τὰ συμβάντα αὐτῷ. Καὶ ἔκτοτε μαθὼν 

ὅπερ ἐπόθει, ἦν προσεδρεύων τῷ μοναστηρίῳ, καὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστῶν τῷ ῥυσαμένῳ αὐτὸν ἐκ τηλι- 

κούτου θανάτου καὶ τῶν κινδύνων. Διαβιοὺς οὖν ἔκτοτε χρόνους ἱκανοὺς καὶ τῷ Θεῷ εὐχαρίστως 

δουλεύσας ἀπήει πρὸς τὰς αἰωνίους μονάς. --- Mv : 1.2. 8. 4. --- Mr : 1. 
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MHNI Τῷ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Ματρώνης ἐκ 

πόλεως Θεσσαλονίκης !. Αὕτη θεράπαινα ὑπῆρχεν 

ἰουδαίας τινὸς τυναικὸς ἸΤαυτίλης καλουμένης ?, 

γαμετῆς στρατοπεδάρχου ? ἐν τῇ Θεσσαλονικέων 

πόλει. ᾿Ακολουθοῦσα δὲ μέχρι τῆς συναγωγῆς τῇ 

κυρίᾳ αὐτῆς, ἐνδότερον οὐ προσήει, ἀλλ᾽ ὑπέστρε- 

τφέν ἐν τῇ τῶν χριστιανῶν ἐκκλησίᾳ. Φωραθεῖσα 

οὖν τύπτεται ἀφειδῶς καὶ φρουρᾷ karoxAeteroi 

καὶ ἐπὶ τέσσαρσιν ἡμέραις ἀπόσιτος διαμένει" εἶτα 

ἐξάγεται καὶ μάστιξι καταξαίνεται καὶ πάλιν ὃ 

ἐγκλεισθεῖσα καὶ πολυημερεύσασα τῇ εἱρκτῆ, ἐν 

αὐτῇ παρέθετο τῷ Θεῷ τὴν ψυχήνϑ. Ταύτης φασὶν 

τὸ ἅγιον λείψανον ἴ τὴν Παυτίλαν ὃ ἀπὸ τοῦ τεί- 

xovg ῥῖψαι " κάτω καὶ 15. τὴν ἀξίαν δοῦναι δίκην 

ὀλισθήσασαν καὶ καταπεσοῦσαν 11 εἰς τὸ ὑπολή- 

νιον, ἐν ᾧ ἄνωθεν ἐκθλιβόμενον 1? τὸ γλεῦκος 

ἐχεῖτο, κἀκεῖ 12 τὸν βίον καταστρέψαι 18, "Yorepov 

δὲ ᾿Αλέξανδρος ὁ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Θεσσαλο- 

νίκης τὸ σῶμα τῆς ἁγίας μάρτυρος Ματρώνης 

ἔνδον τοῦ τοίχους, ἐκκλησίαν κτίσας ἐκεῖσε ἀπέ- 

Gero τὴν μακαρίαν καὶ ἀοίδιμον ὁσίως καὶ εὐσεβῶς. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Κηρύκου τοῦ ἐν τῷ "Anpu. 

AYTQ KZ' 

8. Kai τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ΤΤαύλου ἐπισκό- 

που Κορίνθου, ἀδελφοῦ χρηματίσαντος ! Πέτρου 

ἐπισκόπου Ἄργους τοῦ σημειοφόρου, 

4. Καὶ τοῦ ὁσίου  Ἱλαρίωνος 3, ἡγουμένου 

γενομένου ? μονῆς τῆς Πελεκητῆς. 

5. Καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εὐτυχίου 

ἐπισκόπου ?. 

6. Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἡρωδίω- 

vog ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα 1. Οὗτος ἀκολουθῶν 

τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις διηκόνει αὐτοῖς ἐν ἅπασιν, 

ὡς Χριστοῦ μαθητὴς τοῦ εἰπόντος" « Ὁ θέλων 

» εἶναι πρῶτος ἔστω πάντων διάκονος.» Μετὰ δὲ 

ταῦτα ἐχειροτονήθη ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπίσκοπος Νέων 

ἸΙΤατρῶν: πολλοὺς δὲ τῶν ἑλλήνων τῇ διδαχῇ 

ἐπιστρέφων εἰς Χριστόν, φθονηθεὶς ὑπὸ Ἰουδαίων 

ἐπισυστάντων αὐτῷ μετὰ εἰδωλολατρῶν, πρῶτα 

μὲν τυφθεὶς ἰσχυρῶς καὶ λίθοις τὸ στόμα συντρι- 

βεὶς καὶ ξύλοις κατὰ κεφαλῆς κρουσθεὶς ὕστερον 

μαχαίρᾳ ἀποσφάττεται' καὶ οὕτως παραδέδωκε 

τὴν μακαρίαν αὐτοῦ ψυχὴν τῷ Κυρίῳ. 

ἡ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου ᾿Ακακίου 

ἐπισκόπου Μελιτηνῆς τοῦ ὁμολογητοῦ, Οὗτος 5 ἦν 

ἐπὶ Δεκίου τοῦ παρανόμου βασιλέως" koi? κηρύσ- 

1. — ! τῆς ἐν Θ. Me, — ? ὀνομαζομένης Mc. — ? τινος add. Mc. --- * (καὶ ἐπὶ - καταξαίνεται) om. Mc, — 9 ἐξαχθεῖσα καὶ 

τυφθεῖσα καὶ add. Mc. — 9 τὴν w. τ᾿ O. Me. — 7 ἐντίμως κηδευθὲν ὕστερον add. Me. — $ ΤΤαυτίλλαν S. — ? πρότερον 

ρύψασαν Mc, — 19 om. Mc. --- ἢ ὀλισθήσασα γὰρ καΐκαταπεσοῦσα Me. — 13 ἐκθλιβόμενον Mc. — 13 κἀκεῖ ἀπέστρεψεν 

et hic des. Mc. 
3. — 1 γεγονότος Mc. 
4. — ! πατρὸς ἡμῶν add. Me ad d. Martii 28. —? τοῦ νέου add. Mc. — ὃ γετονότος τῆς Mc. 
δ. — ! τοῦ ὁσίου Mc. — ? om. Mc. 
6. — ! cetera desunt Mc. 
77. — 1 ὅσίου πατρὸς ἡμῶν Me ad d. Martii 21. — * "Axdxtoq 6 ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ ὁμολογητὴς 

Mc. — 5 om. Mc. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Ἰωάννου καὶ Βαραχίου τοῦ Πέρσου (Mart, 991). — PP : Ἰωάννου xoi 

Bopovxíov. — D : 1. — Ἰωάννου xoi Βαρουχίου. --- Da. : 1. — Db: 1. 2. — Ἰωάννου καὶ Βαραχησίου. --- 

K:deest. — N: 1. — Φιλητοῦ τοῦ συγκλητικοῦ καὶ Λυδίας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν τέκνων 

Μακεδονίου 1 καὶ Θεοπρεπίου, Κρονίδου 2 κομενταρησίου καὶ ᾿Αμφιλοχίου δουκός. Οὗτοι ἦσαν 

ἐπὶ τοῦ βασιλέως ᾿Αδριανοῦ, Καὶ παραστάντος αὐτῷ τοῦ Φιλητοῦ, ἐπεὶ μὴ ἀντιστῆναι τῇ τούτου σοφίᾳ 

πρὸς ἰσχύος εἶχε, τῷ δουκὶ αὐτὸν Ἀμφιλοχίῳ παρέδωκε σὺν τοῖς τέκνοις καὶ τῇ γυναικί. "Oc ἐπὶ ξύλου 

ἀμφοτέρους κρεμάσας καὶ ἰσχυρῶς ξέσας ἐμβάλλει εἰς φυλακὴν ἅμα τῷ κομενταρησίῳ Κρονίδῃ πιστεύ- 

σαντι. Νύκτωρ δὲ ψαλλόντων καὶ εὐχομένων; ἄγγελοι αὐτοῖς ἐπέστησαν πρὸς τοὺς ἀγῶνας παραθαρ- 

ρύνοντες. Καὶ παραστάντες αὖθις τῷ δουκί, ἐν λέβητι πυρωθέντι ἐλαίου καὶ ῥητίνης μεστῷ βάλλονται" 

ὃν τῇ σφραγῖδι τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ ψυχρὸν ἀπέδειξαν. Καὶ τοῦτο ἑωρακὼς ὁ δοὺξ ἐπίστευσε τῷ 

Χριστῷ - καὶ γυμνωθεὶς ἑαυτὸν ἐνέβαλεν ἐν τῷ λέβητι’ « Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, λέγων, βοήθει μοι τῷ 

» πολλὰ δεινὰ ἐνδειξαμένῳ τοῖς δούλοις σου, » Καὶ φωνὴ πρὸς αὐτὸν ἐγένετο᾽ « Εἰσηκούσθης, 

» ἀνάβαινε ὦδε. » Καὶ ἀνηγγέλη τοῦτο τῷ βασιλεῖ. Ὁ δὲ λέβητα πλήρη ἐλαίου μέγιστον ἐκκαῆναι ἐπὶ 

ἡμέρας προστάξας ἑπτά, ἐν τούτῳ πάντας ἐνέβαλε καὶ φυλαχθέντας ἀβλαβεῖς θεασάμενος dveyiipnge 

καταισχυνόμενος. Εὐξάμενοι δὲ οἵ ἅγιοι τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἀπέδωκαν τῷ Θεῷ (Mart. 395). — Στεφά- 

vou ἡγουμένου (Mart. 962). — 9. -- Ἰωάννου. καὶ Βαραχίου. — Bb : Φιλητοῦ. — Μανουὴλ xoi 

Θεοδοσίου (ef. Mart. 269). — Kobpárov (cf. Mart. 365). --- Στεφάνου (Mart. 265). — Be: Φιλητοῦ, --- 

Μανουὴλ koi Θεοδοσίου. — Κοδράτου. — Στεφάνου. --- & : Φιλητοῦ κτλ. --- Od : Φιλητοῦ κτλ. — Ce: 

Φιλητοῦ κτλ. --- Cg: Φιλητοῦ κτλ. -- R : 1. 2. — Ἰωνᾶ xoi Βαραχησίου, — Ra: 1: Ματρώνης ἐκ 

πόλεως δὁρμωμένης Θεσσαλονίκης. Αὕτη θεράπαινα ὑπῆρχεν Παυτίλης τινὸς ἰουδαίας, γυναικὸς στρα- 

τοπεδάρχου ἐν τῇ Θεσσαλονικέων πόλει" ἥτις καὶ τοὺς πλοκάμους ἔπλεκε τῆς κυρίας αὐτῆς. Καὶ 

ἀκολουθοῦσα αὐτῆ μέχρι τῆς συναγωγῆς τῶν ἰουδαίων ἔνδοθεν οὐ προσήει, ἀλλ᾽ ὑπέστρεφεν ἐν τῇ 

τῶν χριστιανῶν ἐκκλησίᾳ. Καὶ διαβάλλεται τῇ ἑαυτῆς κυρίᾳ ὡς χριστιανὴ καὶ τύπτεται ὑπὸ τεσσάρων 

ἀνδρῶν ἀφειδῶς καὶ τῇ φρουρᾷ κατακλείεται. Μέχρις ἡμερῶν δεκατεσσάρων ἄσιτος διαμείνασα 

ἐξάγεται κοὶ μάστιξι καταξαίνεται καὶ πάλιν ἐγκλεισθεῖσα καὶ πολυημερεύσασαϑ τῇ εἱρκτῇ ἐν αὐτῇ παρέ- 

1 Μακεδόνος 8 ad d. Mart. 29. — αἰ. Kpovibouc. — ? ἐγκλεισθῆσαν κι πολυημερεύσασαν Ra. 

10 

Marc. 9, 35. 
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Guiv* τὸν Χριστὸν ἐκρατήθη παρὰ τῶν εἰδωλολα- 

τρῶν. Καὶ δεθεὶς προσήχθη Μαρκιανῷ τῷ τῆς 

χώρας ὑπάρχῳ δ, καὶ παραστὰς ὡμολόγησε τὸ 

ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ riv χερουβὶμ’ καὶ τῶν 

σεραφὶμ «bia ἐστηλίτευσε bé xoi ἐχλεύασε 

τὴν τῶν εἰδίυλων ματαιότητα kai τοὺς θεοὺς τῶν 

ἑλλήνων καὶ τὴν " πλάνην αὐτῶν ὅθεν βασαγνισθεὶς 

MHNI TQ 

1. ΓἌθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος καὶ ὁμολοζητοῦ 

ἐπισκόπου Μάρκου ᾿Αρεθουσιῶν καὶ Κυρίλλου 

διακόνου ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου. Πλατύ- 

γαντος τοῦ χριστιανισμοῦ, Μάρκος ὁ ἐπίσκοπος 

᾿Αρεθουσιῶν εἰδωλικὸν ναὸν καταβαλὼν ἐκκλη- 

σίαν ἔκτισεν. Ἐπεὶ δὲ ὃ μέγας Κωνσταντῖνος ἐτε- 

λέύτησε καὶ ὃ τούτου υἱὸς Κωνστάντιος, Ἰουλιανὸς 

- δὲ ó ἀποστάτης συγχωρήσει Θεοῦ τῆς βασιλείας 

& 

55 

ἐκράτησεν, ἀναθαρρήσαντες οἱ εἰδωλολάτραι ἐζή- 

τουν τὸν ἅγιον Μάρκον διὰ τὴν παρ᾽ αὐτοῦ τολμη- 

θεῖσαν καθαίρεσιν τοῦ ναοῦ. Ὁ δὲ διὰ τὴν κελεύου- 

σαν ἐντολὴν ἀνεχώρησεν μικρόν, ἐπειδή τινας 

ἑξλκομένους ἐπύθετο br αὐτόν, ἐπανῆκε καὶ τοῖς 

$ Me, om. S. — ὁ δὲ add. Me. 5 ἄρχοντι Mc. τι τὴν - ματαιότητα) om, Me. 

ἰσχυρῶς ὃ. τῇ φυλακῇ πρωσομίλεῖ 15, Τὰ δὲ περὶ 

αὐτοῦ ὑπομνήματα Μαρκιανὸς ἀνήνεγκε 11 Δεκίῳ 

τῷ βασιλεῖ, ὅστις ἐκέλευσεν ἀπολυθῆναι τὸν ἅγιον 

ἀνύβριστον καὶ ἀτιμώρητον. Καὶ οὕτως ἀπολυ- 

θεὶς 15 τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ περιφέρων év? 

τῇ σαρκὶ αὐτοῦ καὶ πολλοὺς φωταγωγήσας, ἐν 

εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. 

ΑΥ̓ΤΩ ΚΗ΄. 

μιαιφόνοις προύδιυκεν ἑαυτόν. Οἱ δὲ λαβόντες καὶ 

γυμνώύσαντες καὶ σχοινίοις τοὺς πόδας δήσαντες, 

ἔσυρον ἐπὶ τὴν γῆν τύπτοντες καὶ εἰς ὑπονόμους 

ἐμβάλλοντες δυσώδεις. Εἶτα ἐξαγατόντες καὶ τοῖς 

παισὶ παραδόντες ταῖς γραφίσι κεντᾶν, xoi μέλιτι 

xoi γάρψ χρίσαντες ἐκρέμασαν εἰς ὕψος, θέρους 

ὄντος καὶ καύματος, πρὸς τὸ βρωθῆναι ὑπὸ μελισ- 

σῶν καὶ σφηκῶν", Καὶ ὁ θεσπέσιος πρεσβύτης 

πάσχων ἐκαρτέρει. “ὥς δὲ ἐπεζήτουν αὐτὸν χρή- 

ματὰ εἰς ἀνοικοδομὴν τοῦ καταβληθέντος ναοῦ, 

ἔφησεν ὅτι: « Οὐδὲ ὀβολὸν ἕνα καταβαλῶ ὑμῖν 

» ἕνεκεν τούτου »* ἰδόντες αὐτὸν ἀνένδοτον ὄντα, 

μεταβληθέντες ἀπέλυσαν τῆς τιμωρίας καὶ τοῦ 

8 πᾶσαν Mc. ? i. Bac. Mc. 

10 dy φρουρᾶ κατεκλείσθη Mc. — 11 προσήγαγε Mo. — !? xal add. Mc, — "ἢ καὶ ἀγαγὼν εἰς τὴν ποίμνην τοῦ Χριστοῦ xai 

ἐν θαύμασι διαπρέψας add. Mc. 
1. --- τ σφιγκῶν 8. 

6ero τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, Ταύτης fj ΤῈυτίλα τὸ λείψανον διά τινος Στρατονίκου ἐν δέρει ἐγκλείσασα 

ῥίπτει κάτω ἀπὸ τοῦ τείχους ὅπερ οἱ χριστιανοὶ λαβόντες κατέθεντο πλησίον τῆς λεωφόρου. Μετὰ δὲ 

τὸ παρελθεῖν τὸν διωγμόν, ᾿Αλέξανδρος ὁ ἐπίσκοπος οἶκον εὐκτήριον δειμάμενος ἔνδον τῆς πόλεως, τὸ 

ἅγιον αὐτῆς λείψανον κατέθηκε" ΤΙαυτίλα δὲ καὶ ὁ ταύτης ἀνὴρ εἰς ἐσχάτην πενίαν καταντήσαντες, 

εἰσελθούσης δὲ ΤΙαυτίλης ἐν τῷ ὑποληνίῳ τῶν σταφυλῶν ἐκθλιβόμενον οἶνον καταμαθεῖν, ὀλισθήσασα 

ἐπὶ κεφαλὴν κατενεχθεῖσα καὶ ὅλῳ τῷ σώματι συντριβεῖσα ἀπέρρηξε τὴν ψυχήν. --- Rb: deest. — Re 

1.— Me: 1,2, — Φιλητοῦ κτλ. — Ἰωάννης καὶ Βαρούχιος £. v. — 'O προφήτης Ἀνανίας ἐν εἰρήνῃ v. — 

3.5.6. — Mv : 1. 2. — Φιλητοῦ κτλ. ---- Ἰωνᾶς καὶ Βαραχήσιος. --- Ὃ προφήτης Ἀνίνας ἐν εἰρήνῃ t. — 

3.5.6. — Mr:1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (Mart. 27). — P: Ματρώνης. --- 

Ἡρωδίωνος (Mart. 975). — Εὐτυχίου (Mart. 975). — D: Φιλητοῦ κτλ. (Mart. 295). — Τοῦ ἁγίου 

ἀποστόλου Ἡρωδιανοῦ (Mart. 975). --- Εὐτυχίου. — D& : Φιλητοῦ. — Ἰωνᾶ καὶ Βαραχησίου 

(Mart. 495). — Ἱλαρίωνος ἡγουμένου μονῆς Πελεκητῆς (Mart. 372). — Ἡρωδίωνος καὶ Εὐτυχίου 

ἐπισκόπου. --- Db : Φιλητοῦ, --- Ἰωνᾶ καὶ Βαραχησίου. --- Ἱλαρίωνος. --- Ἡρωδίωνος καὶ Εὐτυχίου. — 

E : mutil. Φιλητοῦ. --- Ἰωνᾶ καὶ Βαροχησίου. ----Ἱλαρίωνος. --- Ἡρωδίωνος. --- Εὐτυχίου, -- Ν : 'Hpu- 

δίωνος. --- 1: Τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων τῶν ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ μισοχρίστου ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν 

παθόντων, Μάρκου ᾿Ἀρεθουσιῶν ἐπισκόπου καὶ Κυῤίλλου διακόνου καὶ ἑτέρων πολλῶν. Οὗτος ὃ 

ἅγιος Μάρκος ἣν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου. Διαλαμψάσης δὲ τῆς εὐσεβείας ἐπὶ τῶν 

χρόνων αὐτοῦ καὶ τῶν εὐσεβῶν πρὸς τὴν καθαίρεσιν τῶν εἰδωλικῶν ναῶν καὶ βωμῶν τετραμμένων, οὗς 

ὃ κατὰ Θεὸν ζῆλος πρὸς τοῦτο ἠρέθιζε, μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ὁ μακάριος οὗτος εἰδωλικόν τι καταβαλὼν Ἶ 

τέμενος ἐκκλησίαν ἐδείματο, Τῶν πραγμάτων δὲ μεταπεσόντων καὶ τῆς ἐννόμου βασιλείας μετατεθείσης 

εἰς Ἰουλιανὸν τὸν παράνομον, οἱ τοῖς εἰδώλοις προστετηκότες παρρησιασάμενοι, τὸν ἅγιον ἐζήτουν διὰ 

τὴν παρ᾽ αὐτοῦ τολμηθεῖσαν καθαίρεσιν τοῦ ναοῦ. Αὐτὸς δὲ διὰ τὴν κελεύουσαν ἐντολὴν ἀναχωρήσας 

μικρόν, ἐπειδή τινας ἑλκομένους ἐπύθετο δι᾽ αὐτόν, ἐπανῆκε καὶ τοῖς μιαιφόνοις προύδωκεν ἑαυτόν, Oi 

δὲ λαβόντες καὶ γυμνώσαντες καὶ παντὶ τῷ σώματι πληγὰς ἐπιθέντες καὶ εἰς ὑπονόμους ἐμβαλόντες 

δυσώδεις, εἶτα ἐξαγαγόντες καὶ τοῖς παισὶ παροδόντες ταῖς τραφίσι κεντᾶν καὶ γάρῳ διάβροχον ποιή- 

σαντες καὶ ἐπιχρίσαντες μέλιτι ἐν ἀκμῇ θέρους μετέωρον ἐν καλωδίοις ἀνήρτησαν, ἵνα ὁμοῦ γυμνῇ τῇ 

κεφαλῇ καὶ ὅλῳ τῷ σώματι ἐν σταθηρᾷ μεσημβρίᾳ τὰς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου δεχόμενος φλέγοιτο καὶ 

σφηξὶ καὶ μελίτταις οἷς ἐπεκέχριστο εἴη τροφή. Καὶ ταῦτα ἐδρᾶτο καὶ ὁ θεσπέσιος πρεσβύτης πάσχων 

ἐκαρτέρει ὑπὲρ τοῦ μὴ προέσθαι τι τοῖς βασανισταῖς εἰς ἀνοικοδομὴν αὖθις τῶν καθαιρεθέντων ναῶν, 

καίτοι ὀλίγου ὄντος τοῦ ζητουμένου: καὶ μέντοι τῇ ἐνστάσει νικήσας καὶ τῇ πράξει νικᾷ, “Ὡς γὰρ εἶδον 

τὸ νεανικὸν καὶ ῥωμαλέον τοῦ θαυμαστοῦ τέροντος, αὐτόν τε καθεῖλον οἷς ἀπῃώρητο, καὶ μεταβαλλό- 

μένοι καὶ αὐτῷ διδασκάλῳ χρησάμενοι μετέμαθον τὴν εὐσέβειαν. Καὶ τοῦτα μὲν περὶ τοῦ θείου Μάρκου. 

A καταλαβὼν N. 

Mant. 

Manr. 

Manr. 

Manr. 3 
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λοιποῦ εἶχον αὐτὸν ὡς διδάσκαλον, eig θαῦμα 

θέντες τὴν αὐτοῦ ὑπομονὴν καὶ συγγνώμην ἐξαι- 

τησάμενοι. Εἶτα ἐπιβιοὺς ὀλίτον ἐν βαθυτάτῳ γτήρῳ 

ἐκοιμήθη. Καλὸν ἂν εἴη εἰς ἔνδειξιν τῆς τῶν ἀσε- 

βῶν ὠμότητος καὶ T6? ἐν Φοινίκη τολμηθὲν κατὰ 

Κυρίλλου τοῦ λευΐτου διεξελθεῖν. Ἐπεὶ δὲ καὶ αὐτὸς 

ἦν | κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, 

πάμπολλα τῶν εἰδώλων συνέτριψε᾽ «xal?» κρατη- 

θεὶς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραβάτου Ἰουλιανοῦ παρὰ 

τῶν εἰσωλολατρῶν βίαιον ὑπέστη θάνατον. Τὴν 

γὰρ ταστέρα αὐτοῦ διαρρήξαντες, τὸ ἧπαρ αὐτοῦ 

κατέφαγον καὶ τοῦ αἵματος ὡς κύνες ἀπερρόφη- 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰωνᾶ xoi 

Βαραχησίου ". Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ Περσίδος 5 

κατὰ τοὺς χρόνους Σαβωρίου τοῦ βασιλέως TTep- 

σῶν 3 καὶ Κωνσταντίνου βασιλέως Ρωμαίων τοῦ 

σαν. Καὶ παραυτίκα ἔπεσον οἱ ὀδόντες αὐτῶν καὶ 

oi γλῶσσαι αὐτῶν ἐσάπησαν «καὶ 5» οἱ ὀφθαλμοὶ 

αὐτῶν ἐτυφλώθησαν. 'O δὲ “μάρτυς τελειωθεὶς 

ἀνῆλθε χαίρων ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Κατ᾽ ἐκείνην δὲ 

τὴν ἡμέραν καὶ ἐν "Ἀσκάλωνι" τῇ πόλει καὶ ἐν Γάζῃ 

οἷ εἰδωλολάτραι κρατήσαντες πλῆθος χριστιανῶν 

παρθένων, τυναικῶν καὶ μοναζουσῶν καὶ ἱερωμέ- 

vuv ἀνδρῶν, καὶ τὰς γαστέρας αὐτῶν μαχαίραις 

διατεμόντες ̂  ἔβαλον κριθὰς καὶ προέθηκαν τοῖς 

χοίροις εἰς βρῶσιν δ. Καὶ τὰ μὲν σώματα τοιαύτας 

ὑπέμειναν τιμωρίας, αἱ δὲ ψυχαὶ αὐτῶν ἐναπετέ- 

θησαν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. 

AYTQ KO. 

Μαρουθᾶν *, Napofv, Ἠλίαν, Mápnv, "Afifov, 

Σιμιάθην καὶ Σώβαν 5, παρεθάρρυναν ἢ" αὐτοὺς 

τελειιυθῆναι ἐν τῇ εἰς Χριστὸν ὁμολογίᾳ 15, Κατα- 

σχεθέντες δὲ ἤχθησαν πρὸς τοὺς τρεῖς ἄρχοντας 

μεγάλου *. Μοναχοὶ δὲ ὄντες καὶ τὸ ἑαυτῶν μονα- τῶν Περσῶν 11 Μασδρὰθ xoi? Σιρὼ xai. Μαρ- 

στήριον καταλιπόντες, ἦλθον ἐν κώμῃ Μαρβιαβὼχὅ μισῆ 12, ot καὶ κατηνάγκασαν αὐτοὺς ἀρνήσασθαι 

καλουμένῃ δ΄ καὶ ἐν αὐτῇ κατακλείστους εὑρόντες τὸν Χριστὸν xoi? προσκυνῆσαι τὸν ἥλιον, τὸ 

τοὺς ἁγίους ἐννέα μάρτυρας Ζανιθᾶν, Λάζαρον, πῦρ "" καὶ 15 τὸ ὕδωρ᾽ καὶ μὴ πεισθέντες δεσμεῖται 

— * τῶν S. — 5 supplevi, om. S. — 5 Ἀσκάλλωνι Β, --- ὃ διατεμὼν B. — 9 in marg. Ὑρ. χοίροις εἰς βρῶσιν S. . 
1. — ! xoi τῶν σὺν αὐτοῖς add. Me. — ? om. Me. — 3 TT. β. ἐκ πόλεως ΤΤερσίδος Me. — ὁ τ᾿ μ. "P. Me, — 5 Μαρμιαβιὺχ 

Me. — 9 καλουμένην S, — ἴ om. Me. — 8 Σιμεήθην Σάβαν καὶ Σουλιμᾶν Me. --- ? παρεθάρρυνον Mc. — 15 αὐτοὺς τ. εἰς 

x. ἐμμένειν 5p. καὶ c. ἐν αὐτῇ Me. — 1 τ᾿ ΤΙ, om. Mc. — !? Μαρμησί Me. — 19 (οἵ καὶ κατενέγκασαν - X. καὶ) ὑφ᾽ ὧν 

παραινέσεις ἅμα καὶ ἀπειλὰς δεξάμενοι οὐ κατεδέξαντο Mc. -- 1* τὸ π. ἢ τὸν ἥλιον Mc. — 15 ἢ Mc. 

Ὁ δὲ θαυμάσιος Κύριλλος λευΐτης ὧν καὶ αὐτὸς ἐν Φοινίκῃ πολλῶν ξοάνων, παρρησιασαμένης τῆς 

ἀληθείας, γεγονὼς καθαιρέτης καὶ διὰ τοῦτο κατασχεθεὶς οὐ μόνον ἄδικον καὶ βίαιον ὑπέστη θάνατον, 

ἀλλὰ καὶ τὴν γαστέρα ἀνατμηθεὶς ἐξενεχθέντων αὐτοῦ τῶν ἐγκάτων, ἐλεεινὸν τοῖς παροῦσιν ὥφθη 

θέαμα. Οὗ καί φασι τοὺς μιαιφόνους τῶν ἡπάτων ἐμφορηθέντας τῆς κατ᾽ ἀξίαν δίκης τυχεῖν, ἐκτιναχθέν- 

τῶν αὐτῶν τῶν ὀδόντων καὶ τῆς γλώττης διαρρυείσης καὶ τῆς ὀπτικῆς λωβηθείσης δυνάμεως, Τὰ δὲ 

ἐν Ἀσκάλωνι καὶ Γάζῃ γυναικῶν παρθένων καὶ ἱερωμένων ἀνδρῶν παθήματα, τὰς γαστέρας ἀναρραγέν- 

τῶν καὶ κατὰ τῶν ἐγκάτων δεξαμένων κριθὰς καὶ χοίροις προτεθέντων βοράν, τίς üv ἀξίως ἐκτραγῳ- 

δήσειε 2; Ταῦτα τῆς ἀσεβοῦς βασιλείας καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτῇ, ταττομένων τὰ δράματα᾽ ἀλλὰ τοῖς μὲν 

περιέστη ἀντὶ τῶν ἐντεῦθεν παθῶν fj μακαριότης ἡ ἄληκτος, τῷ δὲ προασπιστῇ “τῆς κακίας fj διὰ 

φλογὸς τιμωρία καὶ τὸ αἰωνίως αἰσχύνεσθαι. --- Ἱλαρίωνος. --- Θεοδωρήτου ἐπισκόπου Κύρου. — ΒΡ: 

Ματρώνης. --- Ἡρωδίωνος. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἡσυχίου Ἱεροσολύμων. --- Εὐσταθίου 

ἐπισκόπου Βιθυνίας (Mart. 299. — Be : Ματρώνης. --- Ἡρωδίωνος, --- Ἡσυχίου. — Ἰλαρίωνος. 

1 (Μαρτίνου ἐπισκόπου Ἀρεθουσιῶν καὶ Κυρίλλου). --- C : Ματρώνας. --- Ἡρωδίωνος, — Ge : Ματρώνης 

(dies mensis 27 alia manu appositus). — Ἡρωδίωνος. — €d: Ματρώνης. — Ἡρωδίωνος, — €g : 

Ματρώνης. — Ἡρωδίωνος. --- R : Ἱλαρίωνος..--- Ἡρωδίωνος. — Σαραπίωνος xoi TToAvaívou τοῦ ἐν 

τῇ Ῥώμῃ (Aug. 18). — Ra:1. — Rb: deest. — Re : Ἱλαρίωνος, — Κυρίλλου ἐπισκόπου Γορτύνης 

(Sept. 5?). — Me: Ἱλαρίωνος τοῦ νέου. — Ζω σίμου ἐπισκόπου Συρρακούσης. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις 

πατὴρ ἡμῶν Ζώσιμος γεννηθεὶς παρ᾽ εὐσεβῶν γονέων καὶ ἐπιμελῶς παιδευθείς, νήπιος ὧν ἐδόθη παρὰ 

τῶν τονέων ἐν τῇ μονῇ τῆς παρθένου Λουκίας..: Des. : καί τις τῶν ἐκεῖσε τότε παρατυχόντων Τυναῖκα 

ἔχων ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ αἱμορροοῦσαν λαβὼν λεπτὸν κράσπεδον ἐκ τῶν ἱματίων καὶ τῇ γυναικὶ ἐπιδοὺς 

τοῦ νοσήματος ἰατὴρ ἀναδείκνυται" ἔστη τὰρ εὐθέως ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος (Ian. 219). — Mv : Ἱλαρίω- 

νος. — Ἡρωδίωνος. --- Φιλητοῦ κτλ. — Mr : Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμένου τῆς ΤἸΤελεκητῆς μονῆς τῶν 

ἁγίων ἀνδρῶν τῆς Βιθυνίας. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. 9. — P : 1 (Ἰωνᾷ, Βαρουχησίου), --- 2. — D : Μάρκου καὶ Κυρίλλου 

(Mart, 980). — Da: Μάρκου xoi Κυρίλλου. — 4. — Db : Μάρκου xoi Κυρίλλου. --- 4. — K: Μάρκου 

καὶ Κυρίλλου. --- 4. N:1.4 — Bb: 1. — ̓Ακακίου (Mart. 277). Be: 1. — ̓Ακακίου. — 4. 

€: 1.9. — Cd: 1. — Ge: 1.2. — Cg : 1,2. — R : Σωσθένους κτλ. (Dec. 8). — Ra :1. — Rb: 

deest. — Re: Μάρκονος ἐπισκόπου καὶ Κυρίλλου διακόνου (Mart, 981). — Ἑρμοῦ, Σαραπίωνος xoi 

ΤΤολυαίνου (Aug. 182). — Μνήμη τῶν ἐν ἁτίοις πατέρων ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπό- 

Aeug Ἰωάννου καὶ Γεωργίου (Aug. 185). — Me: Μάρκου, Κυρίλλου κτλ. Ἄρτι τῆς εὐσεβείας Θεοῦ 

χάριτι διαλαμψάσης καὶ τῆς εἰδωλικῆς πλάνης ἀμαυρωθείσης κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ μεγάλου βασιλέως 

— * ἐκταγώδησε N. 
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569 ! MENSIS 

Ἰωνᾶς 18. νόμῳ περσικῷ oi γὰῤ ἸΤέρσαι ὃν τύψαι 

μέλλουσιν " εἰς γῆν καθίσαντες ἐν ἑνὶ ξύλῳ χεῖρας 

καὶ πόδας ἀποδεσμοῦσιν αὐτῷ 18, Ὁ δὲ ὥσπερ τις 

λίθος ἀδάμας ἴ ἀκίνητος δέχεται τὰς πληγάς᾽ εἶτα 13 

σχοινίοις διαλαβόντες ἔσυραν ἐπὶ ἢ τὸ αἴθριον τῷ 

ψύχει kai?! παγετῷ ταλαιπωρεῖσθαι καὶ καταπή- 

ανυσθαι δι᾿ ὅλης ἐάσαντες τῆς νυκτὸς καὶ κατα- 

σφίγγουσιν αὐτὸν ἐν στυρακίῳ: εἶτα πρίζουσιν 

μέσον καὶ ῥίπτουσιν εἰς λάκκον, ἐν ᾧ .τὸ τέλος 

ἐδέξατο. ᾿Αλλὰ πρῶτον μὲν 23 τέμνεται τοὺς δακτύ- 

λους τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν καὶ τῆς κεφαλῆς 

τὸ δέρμα 58 ἀφαιρεῖται καὶ τὴν τλῶτταν τέμνεται 

καὶ ἐν χαλκίῳ πίσσης μεστῷ ἐμβάλλεται, ἐξ οὗ 

ἀβλαβὴς διεξῆλθεν. εἶθ᾽ οὕτως" ἐν κοχλίᾳ συντρί- 

βουσιν αὐτοῦ τὰ ὀστᾶ, καὶ 5. οὕτω πρίζουσι 

μέσον ?*, Ὁ δὲ ἅγιος Βαραχήσιος | αὖθις εἰς ἐξέ- 

τασιν ἀχθεὶς γυμνὸς σύρεται ἐν ἀκάνθαις ?* καὶ 

περιπείρεται καλάμοις ὀξέσι καὶ ἐν τῷ κοχλίῳ "8 

βληθεὶς καὶ ὅλον τὸ σῶμα συντριβεὶς καὶ κατὰ τοῦ 

MARTIUS 570 

λάρυγγος ὅ9 πίσσαν καταχεθεὶς 8 Bp&Zougay?!, ἀπέ- 

δωκε τὴν ψυχήν. Συγκατετέθησαν δὲ αὐτῶν τὰ 

λείψανα καὶ συνετάφησαν ἅμα μετὰ τῶν ἑτέρων 9? 

ἁγίων 9 ἐννέα μαρτύρων ὑπό τινος ἀνδρὸς Ἀβδηΐ- 

σώτα 3* καλουμένου, “πεντακοσίων μηλιαρησίων 

Περσικῶν 8. ἀγορασθέντα ?*, ἐκείνων. μὲν τελειω- 

θέντων κατὰ τὴν 80 εἰκοστὴν ἑβδόμην τοῦ μαρτίου 

μηνός, τοῦ δὲ ἁγίου Ἰωνᾶ ὅ5 καὶ Βαραχησίου κατὰ 

τὴν εἰκοστὴν ἐνάτην, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἰωάννου 

πατριάρχου Ἱεροσολύμων. 

8. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ ! Χριστοῦ ! 

μαρτύρων Φιλητοῦ " συγκλητικοῦ καὶ Λυδίας 

τῆς αὐτοῦ γυναικὸς καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν Μακε- 

δόνος καὶ Θεοπρεπίου, Κρονίδου 8 κομεντα- 

ρησίου xoi ᾿Αμφιλοχίου δουκός, Οὗτοι ὑπῆρχον 

ἐπὶ Ἀδριανοῦ βασιλέως, χριστιανοὶ ὄντες καὶ καθ᾽ 

ἑκάστην τῷ Θεῷ λατρεύοντες, Συλληφθεὶς οὖν ὁ 

μακάριος Φιλητὸς παρέστη τῷ βασιλεῖ. Ὁ δὲ βασι- 

— Y (xai μὴ - Ἰωνᾶς) ὅθεν ἄγεται πρῶτον "l. x, b. Mc. — 11 ὃν ἂν αἰκίσασθαι βουληθῶσιν Mc, — 15 αὐτοῦ Me, --- 1? ἔνθεν 
ἢ ἔνθεν ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ μεταβαίνειν μὴ συγχωρούμενος τοῦτον οὖν ἐφ᾽ ἱκανὸν τραχείαις ῥάβδοις καὶ δυσμεταχειρίστοις 
τύψαντες καὶ Mc. -- 39 διαδεθέντες ἔσυρον ὑπὸ Νο. --- ?! y. k, om. Mc, — ?? (καὶ κατασφ. - μὲν) τοῦ δὲ Βαραχησίου 
βώλους χαλκοὺς ἐκπυρώσαντες ὑποβάλλουσι ταῖς μασχάλαις εἶτα ἄμφω περὶ τοῖς βλεφάροις καὶ ταῖς ῥισὶ καὶ τοῖς 
ὠσὶ καὶ τοῖς λάρυγξι καταχέουσι μόλιβδον καὶ ὁ μὲν B. προσδεθεὶς τοὺς πόδας κρεμᾶται κατὰ κεφαλῆς᾽ ὁ δὲ ἅγιος 
Ἰωνᾶς Mc. — "8 ἔνθα ἡ τρίχωσις add. Me. — ?* (εἶθ᾽ - οὕτως) καὶ μετὰ ταῦτα σφίγγουσιν αὐτὸν Me. — 3" εἶθ᾽ Mc. — 50 καὶ 
ἐν λάκκω βαθυτάτῳ ἐν ὦ τέλος ἐδέξατο add. Mc. — 31 ἀχθ, εἰς ἐ, ἐν ἀκ. σύρεται. Mc. — 538 κοχλία Me, --- "9 φάρυγγος 
Με. — *? om, Me, --- ?! δεξάμενος add. Me. — 38 Ἀβδιησῴτου Mc. — 88 TT. μι Me, — 9 ἐξιυνηθέντων Me. — "9 Ἰμμάννου Mc. 

8. — ! om. Mc ad d. Martii 27. — τοῦ add. Me. — ὃ Kpovibouc Mc. 

Κωνσταντίνου... Des. : τῷ δὲ ὑπασπιστῇ τῆς κακίας à διὰ φλογὸς τιμωρία καὶ αἰωνίως αἰσχύ- 
νέεσθαι. — 1. 4: Εὐσταθίου ἐπισκόπου Κίου Βιθυνίας. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁμολο- 
γητὴς Εὐστάθιος τὸν κόσμον ὥσπερ βαρὺ φορτίον ἐξ ἑαυτοῦ ἀποθέμενος τέγονε μοναχός... Ψήφῳ δὲ 
Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κίου Terovüg ἐκυβέρνα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ χρόνους ἱκανούς... Τοῦτόν 
τινες τῶν θεομάχων τῷ τότε δυσσεβῶς βασιλεύοντι καταμηνύσαντες, τί δεῖ καταλέγειν ἀπειλάς, 
ἐμπτυσμούς, φραγτελώσεις; τελευταῖον δὲ πάντων ῥοπάλοις ἀφειδῶς αὐτὸν τύψαντες διὰ τὴν προσκύ- 
νῆσιν καὶ τιμὴν τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων ἐξόριστον τῆς ἐπισκοπῆς πεποιήκασι. Καὶ οὕτως ἐν 
ἐξορίᾳ ἐπὶ χρόνους τινὰς διαρκέσας, θλιβόμενος, ὑστερούμενος, κακουχούμενος ἐν πέίνῃ καὶ δίψῃ καὶ 
γυμνότητι, τῷ Θεῷ εὐχαριστῶν ἀπέπτη πρὸς τὰς αἰωνίους μονάς, — Ἰωάννου τοῦ ἐν τῷ φρέατι. 
Κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους ἦν τις γυνὴ πλουσία σφόδρα καὶ τὸν Θεὸν φοβουμένη. Αὕτη Ἰουλιανὴ 
καλουμένη καὶ νεωστὶ χηρεύσασα μετὰ δύο νηπίων Ἰωάννου καὶ Θεμιστίας, δόγματος δὲ ἐκπεμφθέντος 
κατὰ τῶν χριστιανῶν, λαβοῦσα τὰ δύο νήπια ἐν, δωματίῳ τινὶ κατεκρύπτετο, ἀνατρέφουσα αὐτὰ ἐν 
παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου καὶ γράμμασιν ἐκπαιδεύουσα. Κατὰ δὲ τὴν ὥραν τῆς εὐχῆς καταλιμπάνων 
6 παῖς τὴν μητέρα ἐν τῷ κυριακῷ μόνος ἀπήρχετο, καὶ προσευχόμενος ἐν κρυπτῷ ὑπέστρεφε’ διὰ τὰρ 
τὸν φόβον πάντες οἱ χριστιανοὶ κατεκρύπτοντο. Κατὰ γοῦν τὸ εἰωθὸς ἀπελθόντος αὐτοῦ, εὗρεν αὐτόν 
τις τῶν φιλοθέων καὶ συνεβούλευσεν αὐτὸν μάλλον ἐν τῷ ὄρει ἀναδραμεῖν ἢ ἐκεῖσε ἀπερχόμενον ἐπιρ- 
ρῖψαι ἑαυτὸν τοῖς βασανισταῖς. Ὃ δὲ λαβὼν τὴν συμβουλὴν λέγει τῇ μητρί" « Κυρία μου μήτηρ, εἴρηκέ 
» μοί Tig τῶν φιλοθέων πρὸς αὐτὸν ἀπελθεῖν" ἐγὼ δὲ μᾶλλον μετὰ τῆς εὐχῆς σου ἔκρινα τοῦτο 
» ποιῆσαι.» Ἡ δὲ ἀπέλυσεν αὐτὸν δοκοῦσα τάχιον ὑποστρέψαι. Ἐκεῖνος δὲ ἀσπασάμενος τὴν μητέρα 
“καὶ τὴν. ἀδελφὴν ἀνῆλθεν εἰς τὴν ἔρημον πρὸς Αἰτύπτιόν τινα Φαρμουθέ' καὶ δεξάμενος τὰς εὐχὰς 
αὐτοῦ εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἐσωτέραν ἔρημον. Καὶ εὑρὼν σπήλαιον μεμεστωμένον σκορπίων καὶ ὄφεων καὶ 
ἑρπετιῶν παντοίων καὶ προσευξάμενος ἔρριψεν ἑαυτὸν ἄνωθεν κάτω. Ἄγγελος δὲ Κυρίου δεξάμενος 
αὐτὸν κατήταγεν ἀβλαβῆ, εἴκοσι πήχεις ἔχοντος τοῦ σπηλαίου καὶ ἐκτείνας τὰς χεῖρας σταυροειδῶς, 
ἔστη προσευξάμενος ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα, μὴ φαγὼν μὴ πιὼν μὴ ὑπνώσας μηδοπωσοῦν τὰς 
χεῖρας καταγατών.- Καὶ τὰ μὲν θηρία καὶ ἑρπετὰ εὐθὺς ἀνεχώρησαν τοῦ σπηλαίου, "Ἄγγελος δὲ ὁ τῷ 
Φαρμουθὲ κομίζων τὴν τροφὴν καθ᾽ ἑκάστην ἔφερε kal τῷ Ἰωάννῃ ἄρτον, καί φησι τῷ Φαρμουθέ: 
« Ἰδοὺ ὁ Κύριος ἀπέστειλέ σοι τὸν ἄρτον τοῦτον, ἵνα διακομίσῃς αὐτὸν τῷ ἀββᾷ Ἰωάννῃ τῷ ἐν τῷ 
» φρέατι. Διὰ γὰρ τὸ εἶναι αὐτὸν νέον τῇ ἡλικίᾳ, οὐκ ἠθέλησε δι᾿ ἀγγέλου δίδοσθαι αὐτῷ, ἵνα μὴ 
» φυσιωθῇ.» Ἀπελθόντος δὲ αὐτοῦ, ὁ1 Φαρμουθὲ δέδωκεν αὐτῷ. Ὁ δὲ δεξάμενος καὶ τῷ Θεῷ εὐχαρι- 
στήσας ἔφατε. Καὶ ἦν δοξάζων τὸν Θεὸν τὴν τροφὴν καθ᾽ ἑκάστην παρὰ τοῦ τέροντος κομιζόμενος ἐπί 
τινας χρόνους. 'O δὲ διάβολος μὴ φέρων ὁρᾶν τὰς κατὰ Θεὸν προκοπάς, μετασχηματισθεὶς εἰς ἕνα 
τῶν δούλων αὐτοῦ ἐλθὼν εἰς τὸν γέροντα ἠπάτησεν αὐτόν. Καὶ λαβὼν αὐτὸν ἔφερεν ἐν τῷ φρέατι ὑπο- 
τιθέμενον τῷ ᾿Ιωάννῃ τὰ «μὴ *» καθήκοντα, Ὁ δὲ Ἰωάννης τὸν γέροντα διορθωσάμενος καὶ τὸν δαίμονα 

Τ(αὐτοῦ ὁ) τοῦ Mc. — ? supplevi, om. Mc. 

Mak. 21. 

Manr. 2t. 



Manr. 29. 

Manr. 3. 

, Manr. 29. 

Manr. 30. 
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λεὺς μὴ δυνηθεὶς ἀντιστῆναι τῇ τοῦ μάρτυρος 

σοφίᾳ, παρέδωκεν αὐτὸν Ἀμφιλοχίῳ τῷ δουκί: ὃς 

αὐτίκα ξύλοις ἀναρτᾷ * ἀμφοτέρους καὶ εὐτόνως 

σπαθίζεσθαι 5 τὰ σώματα αὐτῶν προστάττει ὃ καὶ 

τῇ εἱρκτῇ ἐναπορριφῆναι ἅμα Κρονίδῃ " κρμεντα- 

ρησίῳ πιστεύσαντι. Τῇ δὲ νυκτὶ ἐκείνῃ, ψαλλόντων 

αὐτῶν καὶ εὐχομένων, ἐγένετο αὐτοῖς ? ἀγγέλων 

ἐπιστασία παραθαρρύνουσα ὃ αὐτοὺς πρὸς τοὺς 

ἀτῶνας. Τῇ δὲ ἕωθεν παραστάντων τῶν ἁγίων ἔφη 

ὁ τύραννος" « Πολλαὶ ὑμῖν ἀπόκεινται " βάσανοι 

» καὶ τιμωρίαι" » καὶ εὐθέως ἐν λέβητι χαλκῷ ἐκπυ- 

ρωθέντι 1! σφοδρῶς 15 ἐλαίου καὶ ῥητίνης μεστῷ 

βάλλονται " καὶ αὐτίκα ἐψυχράνθη ὁ λέβης. Τότε 

θαυμάσας ὁ δοὺξ ἐπὶ τῷ γεγονότι καὶ πιστεύσας 

εἰσῆλθε καὶ αὐτὸς εἰς τὸν λέβητα 15: « Κύριε Ἰησοῦ 

» Χριστέ, ὁ Θεός "5, βοήθει μοι», προσειτὼν « τῷ 

MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου 

τοῦ συγτραφέως ! τῆς Κλίμακος. Οὗτος ἑξκαίδεκα 

χρόνων ὑπάρχων καὶ ἀγχίνους dv? τῇ ἐγκυκλίψ 

σοφίᾳ 8 προσατήοχεν ἑαυτὸν τῷ Θεῷ θῦμα ἱερώ- 

τατον 3 ἐν τῷ Σιναίῳ ὄρει ἀνελθὼν καὶ ἐν ὑποταγῇ 

διάγων ** εἶτα μετὰ ἐννεακαιδέκατον χρόνον ἀνα- 

στὰς ἔρχεται ἐπὶ τὸ τῆς ἡσυχίας ὃ στάδιον, ἀπὸ 

σημείων πέντε τοῦ κυριακοῦ τὴν τῆς παλαίστρας 

— βἀναντὰ S. — 5 μαστίζεσθαι Me. — 9 προστάσσει Me. — 

10 ἐπίκεινται Me. — " ἐκπυρρωθέντι S. — Y og. ἐκ. Me. — 

36 ἐγένετο add, Me. — !* (ἤκουσα - οὐρανοὺς) εἰσηκούσθης 

χῴρησε) διεφυλάχθησαν ὁ δὲ f. αἰσχύνης πλησθεὶς ὑπέστρεψε Me. -- 

1. — ! om, Me, — 2 καὶ add. Me. — ὃ ἐγτεγυμνασμένος add. supra lin. Me. — 

9 τίς ἂν λόγος ἐξείποι Me. — 19 τοσοῦτον Mc. 
μονῇ ἀνειληφὼς Me. — * Θολᾶς Me. — 5 τῷ add. Mc. 

καταισχύνας ἀπεπέμψατο. Τότε πάλιν πλῆθος δαιμόνῳω 

ἃς, τῆς ἀδελφῆς, φίλων, συγγενῶν, δούλων, δουλίδων καὶ ἑτέρων 
ἔν τε τῷ τῆς μητρὸς σχήματι τῷ «τε 

γνωστῶν᾽ καὶ ἦλθον πάντες ἐν τῷ φρέατι ὀλοφυρόμενοι καὶ παρακαι 

λόγον μεταδοῦναι αὐτοῖς. Τοῦ δὲ ἁγίου κάτωθεν προσευχομένου καὶ 

ς δὲ αὐτοῦ ἐν τῷ φρέατι χρόνους δέκα, καὶ πᾶσαν ἄσκησιν 

Χρύσιός τις μοναχὸς τριακονταετῆ χρόνον τελέσας ἐν 

ἀφίκετο κηδεῦσαι τὸν Ἰωάννην’ καὶ τρεῖς ἡμέρας ἔξωθεν τοῦ 

τὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ μηδέν τι τῶν κατ᾽ αὐτὸν 

ς ἔδοξε τῷ Θεῷ. Διὸ καὶ γέγονέ τι παραδοξότατον σημεῖον πᾶσαν ἐκπλῆττον 

ποιοῦντος, ἄφαντοι τετόνασι. Πληρώσαντο 

κατορθώσαντος καὶ τῷ Θεῷ τνησίως ἀρέσαντος, 

τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ θείου ἀγγέλου ὁδηγηθείς, 

σπηλαίου διατελέσας, παρεκάλει αὐτὸν δρκίσας κα 

ἀποκρύψαι, ἀλλ᾽ ἐξειπεῖν ὧν 

ἀκοὴν καὶ ὅρασιν. Ὑψωθείσης γὰρ αὐτομάτως τῆς τῆς ἐκ τοῦ πύυθμι 

πήχεων, συνῆλθον ἀμφότεροι. Καὶ ἐπεὶ τὸν τοῦ μοναχοῦ Χρυσίου ὅρκον οὐκ ἔδει παραλογίσασθαι,. 

διηγησάμενος πάντα τὰ κατ᾽ αὐτὸν φιλήματί τε ἁγίῳ xc 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. Τότε ὁ Χρύσιος ἐπιθεὶς τὸ ποὶ 

πλάκα τῷ στόματι. τοῦ φρέατος καὶ τοὺς συνήθεις VoM 

εἰς καὶ αὐξήσας καὶ εἰς τέλειον δένδρον ἀποκαταστὰς καὶ ἀνθήσας 
φοίνικα. Καὶ εὐθέως ὁ φοῖνιξ ῥιζωθ' 

τέγονε πλήρης καρπῶν, Καὶ τοῦτο ἰδὼν ὁ τέρων εὐχαριστίαν 

» ἀγαπῶντας καὶ εὐαρεστήσαντάς σοι οὕτως οἶδας δοξάζειν, 

* 
ATA n 

» ποιεῖν.» Koi ὡς ταῦτα διελογίζετο προσευχόμενος, ἁρπάσαν αὔτον TO TV 

» πολλὰ κακὰ διαπραξαμένῳ τοῖς δούλοις σου.» 

Καὶ ἦλθε 5. φωνὴ 15 πρὸς αὐτόν’ « Ἤκουσα τῆς 

» δεήσεώς σου’ ἀνάβαινε χαίρων εἰς οὐρα- 

» νούς 17,» Ταῦτα ἀκούσας ó βασιλεὺς kai 

αἰσχυνθεὶς ^ ἀνέζευξεν ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων καὶ 

κατέλαβε τὸ Ἰλλυρικόν, ἀπειλῆς τέμων καὶ θυμοῦ, 

Καὶ ἐκέλευσεν ἐν ἑπτὰ ἡμέραις 15 λέβητα ἐκκαῆναι 

μεμεστωμένον ἐλαίου καὶ βληθῆναι ἅπαντας ἐν 

αὐτῷ. Οὗ γενομένου ἀβλαβεῖς οἱ ἅγιοι ἐφυλάχθη- 

σαν καὶ πάλὶν αἰσχυνθεὶς ὁ βασιλεὺς ὑπεχώρησε '? 

τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, Οἱ δὲ ἅγιοι μάρτυρες εὐξάμενοι 

xol?" εὐχαριστήσαντες ἀπέδαικαν τὰς ἁτίας "' 

ψυχὰς αὐτῶν τῷ Κυρίῳ, τοὺς στεφάνους τῆς 

μαρτυρίας ἀναδησάμενοι. 

4. 1 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Εὐσταθίου ἐπισκόπου Βιθυνίας. 

AYTQ A'. 

μονίαν εἰληφώς 5, Θωλᾶς ἴ ὄνομα τῷ χώύρψ. Τεσ- 

σαράκοντα δὲ ἔτη διαπεράνας ἐν διακαεῖ 5 ἔρωτι 

καὶ πυρὶ θείας. ἀγάπης ἀεὶ πυρπολούμενος, ἤσθιε 

μὲν ἐκ πάντων ἃ ἀμέμπτως ἐφεῖται τῷ ἐπαττγέλ- 

ματι" βραχὺ δὲ λίαν, καὶ ἐν τούτῳ, οἶμαι, τὸ τοῦ 

τύφου κέρας κΚλῶν πανσόφως. ᾿Αλλὰ τὴν τῶν 

δακρύων ἐκείνου πηγὴν τίς ἐξείπη λόγος ὃ; Ὕπνου 

δὲ τοσούτου 19 μετελάμβανεν, ὅσον τὴν τοῦ νοὸς 

ταῷ add. Me. — 8 αὐτῷ S. — 9 παραθαρύνουσα Me. — 

τ καὶ add. Me. — 18 om. Mo. — 15 (τῷ - ἦλθε) om. Me, — 

ἀνάβαινε ὧδε Mo. — 1" ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας Me. — 1? (οἱ - ὑπε- 

3 τῷ Θεῶ Me. 
4 διῆγεν Me. — δ νηστείας Mc. — " τῆ... 

v συναγαγὼν ὁ διάβολος μετεσχημάτισεν αὐτοὺς 

λοῦντες θεάσασθαι αὐτὸν ἢ κἂν 

λόγον αὐτοῖς τὸ σύνολον μὴ 

évog τοῦ λάκκου τῶν εἴκοσι 

ατασπασάμενος καὶ συνταξάμενος ὁ Ἰωάννης 

λλίον αὐτοῦ τῷ Ἰωάννῃ καὶ τὴν παρακειμένην 

μοὺς ψάλλων ἐφύτευσεν ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ 

δέδωκε τῷ Θεῷ, λέγων ὅτι" « Τοὺς 

καὶ τῆς βασιλείας σου κληρονόμους 

εῦμα ἤγαγεν ἐν di τόπῳ 

διῆγε, καὶ προσκαλεσάμενος ἄνδρα εὐλαβῆ, ἅπερ εἶδε καὶ ἤκουσεν ἠξίωσε συγτράψασθαι. — Σωσθέ- 

vouc kr. — Mv : Μάρκου, Κυρίλλου κτλ. --- 1.4.— 

SYNAXARIA SELECTA. H : 

Σωσθένους krÀ. — Mr : Μάρκου, Κυρίλλου κτλ, --- 1. 

᾿Ἀκακίου (Mart. 27*). -- Μάρκου ᾿Ἀρεθουσιῶν καὶ Κυρίλλου 

(Mart. 28). — Κυριακοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (Oct. 305). — P τ: ᾿Ακακίου. — Μάρκου 

καὶ Κυρίλλου. — Κυριακοῦ. --- 1. — D: "Akokfov. — 1. — Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυριακοῦ ἀρχι- 

ἐπισκόπου. — Da : 1. — Ακακίου. --- Ἰωάννου πατριάρχου Ἱεροσολύμων (Mart. 995 

1 — N: 1.--- Bb: Μάρκου .. KupíMov, — 1. — Τριάκοντα ὀκτὼ μαρτύρων (Mai 

(Mart. 312). — Be : Μάρκου ... Κυρίλλου. — 1.— Τριάκοντα ὀκτὼ 

πατριάρχου Ἱεροσολύμων. — €: ᾿Ακακίου. --- Μάρκου. --- 

— ? supplevi, am. Mc. 

)—Db:1—K: 
rt. 315). — Ἰωδάδ 

μαρτύρων, --- Ἰωδάδ, — Ἰωάννου 

Κυρίλλου. — 1. — Τῶν ἁγίων My μαρτύ- 

10 

1$ 

4 

5 

f. 187. 

578 . ', MENSIS MARTIUS. ss $74. 

οὐσίαν τῇ ἀτρυπνίᾳ μὴ λυμήνασθαι" ὁ δὲ δρόμος πνεύματι προγνούς 15, τοῦ τοιούτου θανάτου ἐρρύ- 

αὐτοῦ προσευχὴ !! ἦν ἀένναος καὶ πρὸς Θεὸν ἔρως. σατο ἐπιφανεὶς αὐτῷ καθ᾽ ὕπνους καὶ διαναστήσας 

ἀνείκαστος. Οὕτως. οὖν τὴν "5 πᾶσαν ἀρετὴν οὗ ἔμελλε παθεῖν πτώματος. Εἰς τοῦτο 16 ov ἀρετῆς 

ἐξασκήσας. καὶ καλῶς πολιτευσάμενος, μεγίστων ἀφικόμεγος καὶ ἡγούμενος τοῦ ἁγίου ὄρους Σινᾶ 

5 θεωριῶν γενόμενος ἀνάπλεως 13 καὶ τὸν μαθητὴν χρηματίσας, κατέλιπε τὴν ἐπίκηρον ζωὴν καὶ πρὸς 

ὑπνοῦντα ἔν τινι τόπῳ ὑποκάτω πέτρας μεγίστης τὴν ἀΐδιον μετετέθη ἀνάπαυσιν, πρότερον σχεδιά- 

καὶ μέλλοντα ὑπ᾽ αὐτῆς πιπτούσης ἤδη εἰς μέρη Gag τὴν πάνσοφον καὶ ψυχωφελῆ τ βίβλον τῆς Κλί- 

καὶ μέρη διαλυθῆναι 16, ἐν τῷ κελλίῳ ὧν καὶ θείῳ μακος 18 τῶν θείων καὶ πνευματικῶν ἀναβάσεων 19, ᾿ 

MHNI TO ΑὙΤΩ ΛΑ΄. 

1ὸ 1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοφίλου καὶ σαι αὐτόνϑ, ἐξηράνθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ 5. Καὶ παρακα- 

τῶν σὺν αὐτῷ. λέσαντος | τοῦ Ἰεροβοὰμ καὶ τοῦ προφήτου 

2. Koi τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ δικαίου ? προ- δεηθέντος, ἀπεκατέστὴ 19 ἡ χεὶρ αὐτοῦ “καθὼς τὸ 

φήτου "ludb. Οὗτος ἦν &x τῆς Σαμαρείας" ὃν πρότερον, 'O δὲ προφήτης ὑποστρέφων. παρε- 

ἐπάταξεν ὁ λέων καὶ ἀπέθανεν, ὅτε ἀπεστάλη καὶ πείσθη παρὰ ψευδοπροφήτου τὶ συμφαγεῖν αὐτῷ 

35 ἤλεγξε τὸν Ἱεροβοὰμ ἐπὶ 5 ταῖς δαμάλεσι. Τίροσέ: ἄρτον. Καὶ διὰ τὴν παρακοὴν συνεχώρησεν ᾿αὐτῷ 

ταξε τὰρ αὐτῷ ὁ Θεὸς ἀπελθεῖν μὲν καὶ ἐλέγξαι, ὁ Θεὸς πατἀχθῆναι μὲν 5 καὶ ἀποκτἀνθῆναι iuo" 

μὴ φατεῖν δὲ ἄρτον μηδὲ ὃ πιεῖν ὕδωρ, ἀλλ᾽ ὑπο- θηρίου 18 λέοντος, μὴ βρωθῆναι δέ’ ἐτάφη γὰρ ἐν 

στρέψαι ταχέως. ᾿Απελθὼν δὲ καὶ εὑρὼν τὸν "lepo- Βεθὴλ 15 ἐγγὺς τοῦ ψευδοπρόφήτου Ἐνβὲ 15 τοῦ 

βοὰμ θύοντα ἐπεκάλεσεν ἐν λόγῳ Κυρίου καὶ εἶπε. πλανήσαντος αὐτόν“. ᾿ 

80 « Θυσιαστήριον, τάδε λέγει Κύριος" ἰδοὺ υἱὸς 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίών μαρτύρων 

ΠῚ Reg.13,2. » τίκτεται τῷ οἴκῳ Ἰούδα, Ἰωσίας ὄνομα αὐτῷ: ᾿Αβδᾶ ἐπισκόποὐ καὶ Βενιαμὶν διακόνου. Οὗτος 

» καὶ θύσει ἐπὶ σὲ τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τού- ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ᾽ ἐν 

» τῶν 7. » Καὶ ἐκτείνας Ἱεροβοὰμ τὴν χεῖρα κρατῆ- ἹΤερσίδι, Καὶ ἐπεὶ κατέλυσε τὸν ναὸν τοῦ πυρός, 

— τ πηγὴ προσευχῆς Me. -- 12 οὗτος τοίνυν Me. — 1? (μεγίστων - ἀνάπλεως) om. Mc, — ** (ἤδη - διαλυθῆναι). ἀναιρε- 

35 θῆναι Me, — 15 γνοὺς Mc. — 16 ἐν τούτῳ Me. — Τἴ x. y. om. Mc. — 185. x. om. Me. — 19 ἥτις καὶ κλίμαξ ἐπονομάζεται Me. 

1.--οἰ ἁγίου Me. 3. ἐν Mo. -- ὃ μὲν οὖν Me. — *-óm. Me. — ὃ μὴ Me. -- 8 ἀπεκάλεσεν Me, — " τόπων Μο. -- 

8 παρευθὺ add. Mc. — 9 ἡ X. αἱ om. Me. — 19 ἀποκατέστη Me: --- 1. τινος add; Me. — Y? παρεχώρησεν ὁ O. sr. ji. αὐτὸν 

Με. — 1$ θηρὸς Mc. — "" xai ἐτάφη ἐν Βεθλεὲμ Me. — 15 Ἐμβὲμ τοῦ xal τοῦτον Mc. 

puv. — Κυριακοῦ ἀρχιεπισκόπου. --- Cd : "Axoxíov. — Ἰωάννου Ἱεροσολύμων. — Μάρκου. — Κυρίλ- 

30 λου. — 1. — Τῶν ἁγίων λη΄ μαρτύρων, — Κυριακοῦ. — Qe : ᾿Ακακίου. --- Μάρκου. — Κυρίλλου. 

1. — Cg : ᾿Ακακίου. — Μάρκου. Κυρίλλου. i. R:1. R2: 1. — ̓ Αβδᾶ καὶ Βενιαμίν 

(Mart. 818). — Τῶν ἁγίων τριάκοντα καὶ ὀκτὼ μαρτύρων, --- Μενάνδρου (Mart. 315). — Ἰωάβ 

(Mart. 812). — Ἰλαρίωνος ἡγουμένου τῆς Πελεκητῆς (Mart. 274). — ToO ἁγίου ἀποστόλου Ῥοδίωνος. --- 

Rb: deest. — Re: Ὑπατίου ἐπισκόπου Γάγγρας (Nov. 14). — Ἰακώβου υἱοῦ Ζεβεδαίου (Nov. 185), --- 

856 Mo: 1. --- Κυριακὸς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐν εἰρήνῃ τ. --- Ὁ ὅγιος ᾿Ιυάννης πατριάρχης 

Ἱεροσολύμων ἐν εἰρήνῃ τ. — Ἡ ἁγία Εὐβούλη fj μήτηρ τοῦ ἁγίου ΤΠαντελεήμονος ἐν εἰρήνῃ . — Mv : 

1. — "lud (Mart. 815),--- Ζωσίμου ἐπισκόπου Συρακούσης (Ian. 219), — 'luávvou τοῦ ἐν τῷ φρέατι. -- 

Εὐσταθίου Βιθυνίας (Mart. 205. — Τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ο΄ Σωσθένους, ᾿Απολλῶ, Κηφᾶ, 

Καίσαρος καὶ Ἐπαφροδίτου (Dec. 85. — Εὐβούλη fj μήτηρ τοῦ ἁγίου ἸΠαντελεήμονος ἐν εἰρήνῃ τ. --- 

40 Mr : Μάρκου ... Κυρίλλου (Mart. 28"). 

SYNAXARIA SELECTA. H:3.4.5.2, — P:3.4. — D:8: 'ABbá ἐπισκόπου xoi Βενιαμὶν 

διακόνου. Ὁ ὅσιος ἐπίσκοπος "Abüg θείῳ ζήλῳ διαθερμανθεὶς βασιλεύοντος "lobtyépbou ! ἸΤερσῶν, 

Ῥωμαίων δὲ Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, πυρεῖον κατέλυσεν" πυρεῖα δὲ καλοῦσιν οἱ Πέρσαι τοὺς ναοὺς τοῦ 

πυρός, Θεὸν τὰρ τὸ πῦρ ὑπειλήφασιν. Εἰς ἀνάγκην δὲ καταστὰς ἢ τὸ πυρεῖον οἰκοδομῆσαι ἢ τὰς τῶν 

45 χριστιανῶν ἐκκλησίας καθαιρεθῆναι, αὐτὸς 5 ἐξ ἀνθρώπων γενέσθαι μᾶλλον ὃ εἵλετο ἢ τὸ καταστραφὲν 

ἀναδείμασθαι, διὰ μὲν τῆς κατασκαφῆς τοῦ πυρείου τὸν διάπυρον αὐτοῦ ζῆλον, ὃν ἐκέκτητο πρὸς 

Θεόν, φανερὸν καθιστῶν, οἷς ἑώρα ἀντὶ τοῦ κτίστου τὰ κτίσματα σεβόμενα, τῷ δὲ τὸν θάνατον 

ἑλέσθαι τὸ τῆς ψυχῆς Tevvotov ἐπιδεικνύς ἐντεῦθεν αὐτός τε διεχειρίσθη καὶ ó κατὰ τῶν χριστιανῶν 

ἤρξατο πόλεμος ἐπὶ τριάκοντα χρόνοις παραταθείς. Ἐν οἷς πολλῶν μὲν αἱ χεῖρες ἐτμήθησαν, πολλῶν δὲ 

$0 τὰ ὦτα, ἄλλων δὲ αἱ κεφαλαὶ γυμναὶ τοῦ δέρματος μέχρι τῶν γενείων κατέστησαν" οἱ δὲ διαθλασθέντας 

καλάμους καὶ συσφιχθέντες ἐντὸς τοῦ σώματος διαδύντας ἐδέξαντο εἶτα σχοινίοις εἰληθέντες καθ᾽ 

ὅλου τοῦ σώματος ἀσφαλῶς, πικροτάτας ὑπέστησαν - ἀλγηδόνας, τῶν καλάμων βίᾳ ἐξελκομένων. 

ἸΤολλοὶ δὲ δεσμευθέντες χεῖρας καὶ πόδας ἐν βαθυτάτοις ἐρρίφησαν λάκκοις, ἐν οἷς μυῶν ἀγέλαι καὶ 

ταλῶν ἐναπεκλείσθησαν, τῆς εἰσόδου τῶν λάκκων ἀκριβῶς διησφαλισμένης. Καὶ συνέβαινε τῶν ἀθλη- 

55 τῶν τοὺς μῦς ἀποτεύεσθαι, μᾶλλον δὲ δαψιλῶς ἐμφορεῖσθαι ἀπορουμένης τροφῆς. Τοῦτο δὲ μακρὸν 

ὁμοῦ καὶ ὀδυνηρὸν ἐνεποίει τὸν θάνατον, δαπανιυμένων κατὰ μικρόν. Καὶ ἄλλα δὲ εἰς ἔκπληξιν ἅμα καὶ 

τιμωρίαν ἐπενοήθη, δι᾽ ὧν οὐκ ὀλίγοι κατὰ τῆς ἕδρας καὶ τῶν παιδογόνων μορίων εἰσωθήσεις καλάμων 

3 corr., prius Ἰδιτέρδου D. — 3 {Π|}}} αὐτὸς D — jii uaMov D. 

Manr. 30. 

Manr. 31. 

f. 187". 

Manz. 30. 

Manr. 31. 



Mar. 31. 

Manr. 31, 
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ἐκρατήθη καὶ προσήχθη τῷ βασιλεῖ. Καὶ πρῶτον 

μὲν μετὰ πραότητος παρεκάλει αὐτὸν ᾿ἀνοικοδο- 

μῆσαι τὸν ναόν. Τοῦ δὲ ἀδύνατον εἶναι λέγοντος 

πάσας τὰς ἐκκλησίας τῶν χριστιανῶν ἀποστείχας 

κατέστρεψε. Καὶ λαβόντος ἀρχὴν τοῦ κατὰ τῶν 

χριστιανῶν διωγμοῦ, πᾶσα ἡλικία διαφόροις τιμω- 

ρίαις ἐξεθερίζετο, ὧν πρῶτος μετὰ πολλὰς καὶ δια- 

φόρους βασάνους ξίφει ἐτελειώθη ὁ ἱερώτατος 

᾿Αβδᾶς. "Ἔπειτα ἐν τριάκοντα ἔτεσι πολλοὶ μάρ- 

τυρες ἀπεδείχθησαν, ἐξ ὧν ἐστε καὶ Βενιαμὶν διά- 

κονος. Ὃς καλάμους ὀξεῖς εἴκοσιν κατὰ τῶν 

χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν δεξάμενος καὶ ἕτερον κάλα- 

4 — 1 haec et reliqua litteris minutis in marg. add. S. 

μὸν κατὰ τοῦ παιδογόνου μορίου, καὶ ῥάβδον 

παχεῖαν κλάδους μᾶλλον δὲ ὄζους ἔχουσαν παντα- 

χόθεν κατὰ τῆς ἕδρας ἐνέβαλεν. Αὐτὸς δὲ γενναίως 

ταῦτα ὑπομείνας, εἴληφεν τοὺς τῆς ἀθλήσεως ore- 

φάνους ἐν οὐρανοῖς ἐν Θεῷ" ἀμήν. 

4. Τῇ! αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων λη΄ μαρ- 

τύρων. 

B. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μενάνδρου, 

8. Καὶ τοῦ ὁσίου Στεφάνου τοῦ θαυματουρ- 

χοῦ. 

7. Καὶ τοῦ ὁσίου Βλασίου, τοῦ ἐκ πόλεως 

᾿Ἀμορίου τὴν γέννησιν ἔχοντος. d 

iv μετετάξαντο. "Qv ἐστιν εἷς καὶ ὁ μακάριος διάκονος 
καὶ ῥάβδων ὑποστάντες πρὸς * τὴν ἀνώδυνον ζω s , 

Βενιαμὶν κατὰ τῶν ὀνύχων εἴκοσι καλάμους ὀξεῖς ἐμπατεὶς καὶ κατὰ τῶν φυσικῶν καὶ ἀναγκαίων μορίων 

τοῦ σώματος. --- 4. 5. 2. — Da : 6.1.3 (καὶ ἄθλησις Βενιαμίν). — Db : ᾿Ακακίου ἐπισκόπου Μελιτηνῆς 

(Mart, 27), — Ἰωάννου πατριάρχου Ἱεροσολύμων (Mart. 29*). — 6. 1. 3 (xoi ᾿Αθηναίου Bevtaufiv). — 

κι. ᾿Ακακίου. — Ἰωάννου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων, — 6. 1. 8 (Βενιαμίν solius). — N :3. 3, 1, ὅ. 6, — 

Bb:3.-- Be:3, — 6: 8. ὅ. 3. — σα : 8, ὅ. 2. - Qe:3.5.2.— ἀκ : 8. δ. 3, — R:1.2. — Τῶν 

v ἱερομάρτυρος καὶ ὁμολογητοῦ ᾿Ακακίου Μελι- 

y αὐτῶν μαρτυρείῳ (cf. Mart. 977, Mart. 39)).--- 

Ἰούδα ὀνομαζομένου τὸ πρότερον. --- R& : 1.— 

ἁγίων μαρτύρων "lurvà. καὶ Βαραχισίου καὶ τοῦ ἁγίο' 

τηνῆς. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῃ 

Κυριακοῦ τοῦ φανερώσαντος τὸν τίμιον σταυρόν, τοῦ x ; 

Σαβίνου (Mart. 123). — ᾿Ακακίου ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. — Rb : deest. — Re: 1, -- Τῶν ἁγίων 

Μαχϑησοΐ, Ἠσακίου καὶ Συμεῶνος (Mai 155). --- Ἡρακλείου, ΤΙαυλίνου καὶ Βενεδίμου (Mai 155), - 

'Οσίου ἐπισκόπου Κουδρούβης τῆς κατὰ Ἱσπανίαν (Aug. 919). — Λιβερίου ἀρχιεπισκόπου Ῥώμης τοῦ 

ὁμολοτητοῦ (Aug. 277)..— Me: »Ακακίου ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. --- 2. — Mv: “Ὑπατίου ἐπισκόπου 

»Ακακίου, — 3. — Καὶ ἕτεροι ἅτιοι πολλοὶ εἰς φυλακὴν βληθέντες καὶ ὑπὸ μυῶν 
Γαττρῶν (Nov. 14). — 

à 

"Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαττρῶν. 
καὶ γαλῶν συγκλεισθέντων αὐτοῖς βιβρωσκόμενοι ἐτελειώθησαν. --- Mr: 

— 3 πάντα corr. supra lin. D. 
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ΜῊΝ ATTPIAAIOZ 

ἡμέρας ἔχει M, fj ἡμέρα ἔχει ὥρὰς ιγ΄ καὶ ἡ νὺξ ὥρας 1a". 

TIPQTH. 

1. Μνήμη τῆς ὁσίας ! Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. 

5 Αὕτη ἐξ Αἰγύπτου ἦν 5, ἐν ἀκολασίᾳ δὲ 5 τὸ πρό- 

τερον ζήσασα καὶ πολλῶν ἀνθρώπων ψυχὰς διὰ 

τῆς τῶν σεπτῶν εἰσόδου καὶ ἐποπτείας κωλυο- 

μένη, τὴν Θεομήτορα παρθένον ἐγγυητὴν ἔθετο, 

εἰ τὴν εἴσοδον συγχωρηθείη, σωφροσύνην μὲν 

τῆς κατὰ μίξιν ἡδονῆς πρὸς ὄλεθρον ἐκκαλεσα- ἀνελέσθαι ὃ, μηκέτι δὲ βίῳ πονηρῷ xoi ταῖς σαρ- 

μένη 4 καὶ ἐπὶ χρόνοις δεκαεπτὰ τῇ ἀσελγείᾳ κικαῖς δουλεύειν ἡδοναῖς καὶ ἐπιθυμίαις. Καὶ μέντοι 

προσμείνασα διὰ τὸ εὐθὺς ἐκ παίδων πρὸς τὴν τῆς εὐχῆς τυχοῦσα τὴν ὑπόσχεσιν 19 οὐκ ἐψεύ- 

10 πονηρὰν πρᾶξιν ἐξολισθῆσαι 5, ὕστερον ἐπέδωκεν σατο’ ἀλλὰ περαιωθεῖσα τὸν Ιορδάνην καὶ τένο- 

ἑαυτὴν πρὸς ἄκραν ἐγκράτειαν καὶ ἀρετήν δ΄ καὶ μένη κατὰ τὴν ἔρημον, ἐπὶ χρόνοις τεσσαράκοντα 

τοσοῦτον ὑψώθη δι᾽ ἀπαθείας; ὡς καὶ τοῖς ὕδασιν ἑπτὰ ἠγωνίσατο" καὶ ὃ μηδένα μὲν 1 ἀνθρώπων τὸν 

ἐπιβαίνειν καὶ πεζῇ διαπερᾶν, καὶ ἐν τῷ προσεύ- — «bt?» Θεὸν μόνον ἔχουσα θεατήν 9, τῆς ἀνθρω- 

χεσθαι μετάρσιος φαίνεσθαι ἄνω εἰς τὸν ἀέρα πίνης φύσεως ἀπανέστη 5, τὴν δὲ ὃ ἀγγελικὴν ἐπὶ 

i5 ἱπταμένη 7. Ἢ δὲ αἰτία τῆς μεταβολῆς ἐστιν αὕτη. τῆς ἀτωγὴν καὶ πολιτείαν ἀνεκτήσατο 15. Ὕστερον 

Κατὰ τὸν καιρὸν τῆς τοῦ τιμίου. ξύλου ὑψώσεως, δὲ κατὰ θείαν πρόνοιαν ὥφθη Ζωσιμᾷ τῷ ἁτίῳ 

πολλῶν ἁπαντοχόθεν συντρεχόντων ἐν τοῖς Ἵερσ- γέροντι εἰς τὰ ἐνδότερα τῆς ἐρήμου ἐκβαθύναντι-" 

σολύμοις, ἀκολάστοις νέοις καὶ αὕτη | συνεξωρ- καὶ συντυχοῦσα καὶ τὰ κατ᾽ αὐτὴν διηγησαμένη 

μήθη. Κατὰ τὸν τόπον δὲ γενομένη ὃ καὶ ἀοράτως καὶ εἰς τὸν ἐπιόντα χρόνον τὸν Ἰορδάνην πεζὴ 

20  1.— τ μητρὸς ἡμῶν add. Mc. — ὃ fjv ἐξ A. Me. — ? om; Mc. — * ἐκκαλουμένη Mc, — $ ἐξ, πρᾶξιν Mc. — ὁ ἑαυτὴν 

ἐγκρατεία καὶ ἀρετῆ Mc. — * (πεζῇ - ἱπταμένη) κατὰ γῆν εὐχομένην μετάρσιον αἴρεσθαι Mc. — 8 τενομένοι 8. — ? ἑλέσθαι 

Me. — 10 ἐπαγτελίαν Mc, — 11 τῶν add. Mc. — 15 Me, om. 8. — 18. 0. ἔχουσα Mc. — 1 καὶ add. Me. — !* ἐκτήσατο et 

hic des. Mc. 

τίτου (April. 22), — SYNAXARIA SELECTA. H:1. — P:1. D:1.— Da:1.— Db:1. 

25 ἸΠΤολυκάρπου (April. 2). — &:1.— N:1. Bb:1.— Be:1. — C:1. Cd:1. — (6:1. 

Cg:1.— R:1.— Ra : 1. — Rb: 1. — Ro :1. — Me:1, — Μακαρίου ἡγουμένου τῆς Πελεκητῆς. 

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Μακάριος ἐν Κωνσταντινουπόλει γεννηθεὶς καὶ νήπιος ἀπορφανισθεὶς 

ἀνάγεται παρὰ τνησίου αὐτοῦ θείου. Παραδοθεὶς δὲ εἰς τὴν τῶν ἱερῶν γραμμάτων παιδείαν, δεξιᾶς 

φύσεως ὧν καὶ ἐπιμέλειαν πολλὴν. ἐπιδειξάμενος, συντόμως τὸ πᾶν τῆς τραφῆς διεξιὼν ἐπέγνω τὴν 

30 τῶν ἐπικήρων εὐτέλειαν καὶ ταχεῖαν φθορὰν καὶ τῶν οὐρανίων τὴν ἀϊδιότητα. Τούτου χάριν τῆς 

πόλεως ἐξιὼν κατήντησεν εἰς μοναστήριον Πελεκητὴν οὕτω προσαγορευόμενον᾽ καὶ καταμίξας ἑαυτὸν 

τοῖς ἐκεῖσε μοναχοῖς, τὸ Χριστοφόρος ἀποβαλών, Μακάριος παρ᾽ αὐτῶν ἐκεῖσε μετονομάζεται. Οὗτος 

μικροῦ δεῖν ἐν πάσαις ταῖς τοῦ κοινοβίου διακονίαις ὑπηρετήσας καὶ τὰς ἀρετὰς κατορθώσας ἐπὶ πολλῇ 

ταπεινώσει, γέγονεν ἀρχηγὸς ὁμοῦ τε καὶ θαυματουργὸς ἐξαίσιος καὶ γὰρ ἀνίατα πάθη ἐθεράπευσεν 

35 6 Θεὸς δι᾽ αὐτοῦ, καὶ ὑετὸν ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ γῆς δι᾽ εὐχῆς κατήγαγε" καὶ μεγάλου καὶ ἐξακούστου γεγο- 

νότος ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, πολὺ πλῆθος συνέρρεε πρὸς αὐτόν, οἱ μὲν ψυχικὰ ἐτκλήματα δι᾽ αὐτοῦ 

ἀποσμηχόμενοι, οἱ δὲ σωματικῆς θεραπείας ἀπολαύοντες ἕτεροι δὲ ψυχικῶς ὁμοῦ καὶ σωματικῶς 

ῥωννύμενοι ἐπορεύοντο οἴκαδε. Τῆς φήμης δὲ ταύτης Ταράσιος ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης Κωνσταντι- 

νουπόλεως κατήκοος γεγονώς, διὰ róv πατρίκιον αὐτὸν μετεστείλατο ἸΤαῦλον, πάλαι μὲν παρ᾽ αὐτοῦ 

40 ἀπηγορευμένῃ νόσῳ κατεσχημένον * θεραπευθέντα, τότε δὲ τῆς συμβίου αὐτοῦ ὁμοίως παρὰ τῶν 

ἰατρῶν ἀπαγορευθείσης, παρ᾽ αὐτοῦ δὲ ἀναρρωσθείσης. Τοῦτον οὖν εὐλογήσας ἱερουργὸν Κυρίου 

πεποίηκε, παρακοὴν γὰρ οὐκ ἐνόσει ὡς οἱ πολλοί, ἀλλ᾽ ὑπακοὴν ἐπετήδευεν ὡς εἰς ζωὴν ἄγουσαν. 

᾿Απελθόντος δὲ πρὸς τὴν μονὴν αὐτοῦ, τὴν ταπείνωσιν ἣν εἶχε πολλαπλάσιον εἰργάσατο. Τότε ὁ σκαν- 

δαλουργὸς διάβολος βασιλέα τύραννον εἰς τὸ Βυζάντιον ἐμφυτεύσας, τὰς σεβασμίους εἰκόνας πυρὶ καὶ 

45 ὕδατι παρεδίδου" Λέων ἦν ὁ ᾿Αρμένιος οὗτος, ὃς τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην Νικηφόρον ἐξορίᾳ παρέ- 

πεμψε, τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἀρχιμανδρίτας ἐξορίαις τε καὶ φυλακαῖς καὶ δειναῖς κατήκιζε μάστιξι. Τότε καὶ 

ὁ θαυμάσιος οὗτος ἀνὴρ εἷς ἦν ἐκ τῶν μνημονευθέντων ἁγίων πατέρων, ποικίλως βασανισθεὶς καὶ ἐν 

1 κατισχημένον Me. 
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διαπεραιώσασα καὶ τῶν θείων μυστηρίων παρὰ 

τοῦ ἁγίου Ζωσιμᾶ μεταλαβοῦσα, εἶτα εἰς τὸν ἕαυ- 

τῆς ὑποστρέψασα τόπον αὐθωρόν, ἐν ᾧ τὸν Ζωσι- 

μᾶν συνέτυχεν, ἐκοιμήθη. Εἰς δὲ τὸν ἐπιόντα 

MHNI TQ 

1. Μνήμη "τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυμα- 

τουργοῦ Τίτου. 

2. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυ- 

μίου τοῦ θαυματουργοῦ. 

8. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος TloAukáp- 

TOU καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. 

4. Καὶ τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων 

᾿Αμφιανοῦ καὶ Αἰδεσίου τῶν αὐταδέλφων 1. 

Οὗτοι ὑπῆρχον xotà τοὺς χρόνους 52 Μαξιμιανοῦ 

τοῦ βασιλέως ἐκ μητρὸς. ἀδελφοὶ ἐκ χώρας 

Λυδίας δ΄ κατὰ δὲ Βηρυτὸν ὁ τενόμενοι " ὑπὸ τοῦ 

μάρτυρος Παμφίλου παιδαγωγηθέντες πρὸς ὃ τὴν 

εὐσέβειαν, τῷ ἄρχοντι παρέστησαν Οὐρβανῷ. Ὧν 

᾿Ἀμφιανὸς πρῶτος κηρύξας τὸν Χριστὸν παρρη- 

σίᾳ, πληταῖς 9 κατὰ τοῦ προσώπου τύπτεται καὶ 

— 5 ἑαυτῆς S. — 1* supplevi, om. S. 

4. — ἴ ἁγίων μαρτύρων καὶ aóvabéAouv'A. καὶ A. Mc. — 
ὁρμώμενοι χώρας Mc. — 4 Βηρρυτὸν S, — ὅ καὶ add. Mc. 
5 (ἐπέμφθη - τὴν) ἐν ᾿Αλεξανδρεία τῆ Mc. — 19 μετάλοις S. — 

ἐκομίσατο) αὐτοχείρως τὸν ἄρχοντα ἔτυπτε, διὸ καὶ πολλαῖς 

ἐνιαυτὸν ὃ Ζωσιμᾶς καταλαβὼν τὴν ἔρημον καὶ 

ἀπελθὼν εὗρε τὸ αὐτῆς 16 λείψανον «καὶ 17» ἔθαψε, 

λέοντος τοῦ θηρὸς τοῖς ἐμπροσθίοις ποσὶ τὸν τῆς 

μακαρίας τάφον ὀρύξαντος προνοίᾳ Θεοῦ. 

ΑὙΤΩ Β΄. 

τοῖς τῶν στρατιωτῶν ποσὶ λακτίζεται καὶ ἐλαίῳ 

χρισθεὶς τοὺς πόδας πυρὶ καταφλέγεται. Κα 

ἀναρτηθεὶς ὡράθη ὅλος ὃ διμδηκὼς καὶ ὑπὸ τῶν 

λακτισμάτων τὰς πλευρὰς διερρωγὼς καὶ τῷ 

πυρὶ τὰς τῶν ποδῶν σάρκας δαπανηθείς " ém- 

μένων δὲ τῇ εἰς Χριστὸν ὁμολογίᾳ, τῷ βυθῷ 

τῆς θαλάσσης ἐκδίδοται καὶ ἐν αὐτῷ τελειοῦται. 

Ὃ δὲ Αἰδέσιος ἐπέμφθη εἰς Ἀλεξάνδρειαν τὴν ὃ 

κατ᾽ Αἴγυπτον τοῖς τοῦ χαλκοῦ μετάλλοις 19 

ταλαιπιυρούμενος !*, ἐπειδὴ τὸν ἄρχοντα Ἱεροκλέα 

τιμωρούμενον τοὺς χριστιανοὺς ἐθεάσατο, ἀφει- 

δήσας δὲ δ αὑτοῦ 7, | αὐτοχειρὶ τοῦτον ἔτυψε' 

ὅθεν πολλὰ βασανισθεὶς καὶ αὐτὸς ἐν τῷ τῆς 

θαλάσσης βυθῷ ῥιφεὶς τὸν τοῦ μαρτυρίου στέ- 

φανον ἐκομίσατο 18, 

? καιροὺς Me. — 5 (ἐκ - Λυδίας) ἀδελφοὶ γνήσιοι τῆς Λυδῶν 

-- $ omn. Me. — " x. πρῶτος Mc. — 8 ὡρᾶτο ὅλως Mc. — 

3! ταλαιπωρούμενου S, — 15 ἑαυτοῦ Μο. --- 18 (αὐτοχειρὶ - 
βασάνοις ἐκδοθεὶς καὶ ἐν τῇ θαλάσση ῥιφὴς τελειοῦται τὸν 

τοῦ μαρτυρίου στέφανον κομισάμενος Me. 

φυλακῇ διάγειν μέχρι τέλους κατακριθεὶς διὰ τοῦ ἀλιτηρίου βασιλέως ἐκείνου. Βασιλεύσας δὲ μετ᾽ 

ἐκεῖνον Μιχαὴλ ó Τραυλὸς καὶ αὐτὸς τῆς βδελυρᾶς θρησκείας αὐτοῦ ὑπάρχων, ἐξαγαγὼν τὸν ἅγιον τῆς 

φυλακῆς καὶ πολλὰ δι’ ἑαυτοῦ καὶ δι᾿ ἑτέρων κολακεύσας καὶ ἀπειλήσας ἤνυε πλέον οὐδέν. Διὸ καὶ ἐν 

. ᾿Αφουσίᾳ᾽ τῇ νήσῳ τοῦτον ἐξορίσας, ἐν ἀσφαλείᾳ ἐφύλαττεν. Ὃ δὲ ἅγιος πάντα γενναίιως φέρων 

ηὐχαρίστει τῷ Θεῷ. Χρονίσας δὲ ἐν τῇ ἐξορίᾳ καὶ πλεῖστα ἀγωνισάμενος καὶ σημείων αὐτουργὸς 

ἐκεῖσε τενόμενος, ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. --- Οἱ ἅγιοι Βασιλείδης καὶ Γερόντιος E, τ. — 'O δίκαιος "Ayaz 

ἐν εἰρήνῃ τ. — Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα νέα κυριακή, ὅτε τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστη τοῖς μαθηταῖς 

ὁ Χριστός. Mv: 1. Γεροντίου καὶ Βασιλείδους. --- "Αχαζ. --- Ἢ ἐν τῷ Κυρίῳ 

πάσχα κτλ. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:4.9. — P:4,3. — τ: 1. 8.4. — Da:1.3.4. — ΒΡ: ἃ. — K:4. 

1.89.— N:4.3.1. — Bb: 4 3. — Be :4.3. — (0:4, — Cd: 4. — Ge : 4. Gg : 4: Ἄπφιανο δ-καὶ 

Aibeotou τῶν αὐταδέλφων. Οὗτοι ὑπῆρχον κατὰ τοὺς χρόνους Μαξιμινιανοῦ, ἐκ μητρὸς ἀδελφοί, ἐκ 

τῆς Λυδίας χώρας ὁρμώμενοι. Κατὰ δὲ Βηρυτὸν γενόμενοι ὑπὸ τοῦ μάρτυρος ΤΤαμφύλου διδαχθέντες 

τὸν χριστιανισμόν, τῷ ἄρχοντι παρέστησαν Οὐρβανῷ. Καὶ ὁ μὲν ᾿Απφιανὸς κηρύξας τὸν Χριστὸν 

παρρησίᾳ, πληγαῖς κατὰ τοῦ προσώπου τύπτεται καὶ τοῖς τῶν στρατιωτῶν ποσὶ λακτίζεται καὶ ἐλαίῳ 

ΜΜακαρίου. 

χρισθεὶς τοὺς πόδας πυρὶ καταφλέγεται καὶ κρεμασθεὶς ὠγκώθη καὶ διερράγη ἐκ τῶν λακτισμάτων. 

Ἐπιμένων δὲ τῇ εἰς Χριστὸν ὁμολοτίᾳ, τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης ἐκδίδοται καὶ ἐν αὐτῷ τελειοῦται. Ὁ δὲ 

Αἰδέσιος ἐπέμφθη εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν, καταδικασθεὶς τιμωρεῖσθαι ἐν τοῖς τοῦ χαλκοῦ μετάλλοις. Καὶ 

ἐπειδὴ τὸν ἄρχοντα Ἱεροκλέα τιμωροῦντα τοὺς χριστιανοὺς εἶδεν, αὐτοχειρὶ τὸν ἄρχοντα ἔτυψεν᾽ ὅθεν 

πολλὰ βασανισθεὶς καὶ αὐτὸς ἐν τῷ τῆς θολάσσης βυθῷ ῥιφεὶς τελειοῦται. --- R : ἀ. 1. — Θεοδοσίας 

τῆς ἐν Καισαρείᾳ (Mai 297). — Βα: 1. 4. 8, --- ΒΡ: 1. 8. 4. — Re: 1.3.4 — Me:1:To0 ὁσίου 

πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Τίτου. Οὗτος ὃ μοκάριος καὶ ἅτιος πατὴρ ἡμῶν Τῖτος ἐκ νεαρᾶς 

ἡλικίας τὸν Χριστὸν ἀγαπήσας, ἀπελθὼν εἰς κοινόβιον ἀπετάξατο᾽ καὶ τοσοῦτον ἐξέδωκεν ἑαυτὸν 

εἰς ταπείνωσιν καὶ ὑπακοὴν ὡς καὶ ὑπερβῆναι μὴ μόνον τὴν ἀδελφότητα ἀλλὰ καὶ πάντα ἄνθρω- 

πον. Ποιμὴν δὲ τῶν λογικῶν τοῦ Χριστοῦ προβάτων γεγονώς, τοσαύτην ἀγάπην καὶ πραότητα 
καὶ συμπάθειαν εἶχεν ὡς ἄλλος οὐδεὶς ἐν ἀνδράσι. Καθαρὸς δὲ τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι ἐκ 

νεαρᾶς ἡλικίας ἐφυλάχθη ὡς ἄγγελος Κυρίου. Διὸ καὶ θαυματουργὸς γενόμενος, στήλην ̓  ἔμψυχον 
καὶ εἰκόνα ἀπαράγραπτον καταλιπὼν τοὺς μαθητὰς καὶ συνασκητὰς αὐτοῦ ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. --- 

2. — Θεοδοσίας τῆς παρθένου. --- 3. — Mv : 1. 4. --- Τῆς ἁγίας παρθενομάρτυρος Θεοδώρας ?. — 
8. ΜΡ : 1. 
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MHNI TO 

1. Μμήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν  Νικήτα 

ἡγουμένου 5 τοῦ Μηδικίου. Οὗτος ποθήσας τὴν 

ἐγκράτειαν καὶ παρθενίαν ηὐλίσθη ἐν ὄρεσι πάσης 

ἀρετῆς καὶ ἐτράφη ἐν πόλει τῆς ἡσυχίας 5 καὶ 

ὑψώθη ἀμφοτέρωθεν" λόγῳ δὲ θείῳ κυβερνώμε- 

νος, θεῖος οἰκονόμος ἐδείχθη καὶ πιστὸς ἱερεύς. 

᾿Ἐξωσθεὶς δὲ τῆς ποίμνης ὁ παρὰ τῶν εἰκονο- 

μάχων ὡς τῶν θείων εἰκόνων προσκυνητής, 

ἐξορίαις πικραῖς ὑποβάλλεται καὶ ἐν πᾶσιν εὐχά- 

ρῖστος ἀναφανεὶς καὶ δόκιμος ἀγωνιστὴς ἅπα- 

σὰν ψυχόλεθρον ἀπάτην τῶν θεομάχων κατέ- 

πτυσε, καὶ πολλοὺς τῇ προτροπῇ καὶ ταῖς 

παραινέσεσιν αὐτοῦ μάρτυρας ἀπειργάσατο" ὅθεν 

καὶ διπλᾶς τὰς λαμπάδος ἀνάψας τῆς ὁμολο- 

γίας ὃ καὶ δ ἀσκήσεως, διπλοῦς καὶ τοὺς στε- 

φάνους ἐκ χειρὸς Κυρίου ἐδέξατο πρὸς αὐτὸν 

μεταστάς 8, 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου. Οὗτος ὑπῆρχεν 

ἐκ τῆς Σικελῶν ἐπαρχίας γεννητόρων Πλωτίνου ! 

καὶ Ἀγάθης. ΠΙορθηθείσης δὲ τῆς τούτου πατρί- 

boc, σὺν μητρὶ καὶ ἀδελφοῖς διαφυλαχθεὶς ἦλθεν 

εἰς ἸΤελοπόννησον ὅ- ἐκεῖθεν ἀπάρας ἦλθεν εἰς 

Θεσσαλονίκην. ἸΤεντεκαιδέκατον ἔτος ἄγων ἀπο- 

AYTQ Γ', 

κείρεται ἔν τινι μοναστηρίῳψ᾽ καὶ ἦν διερχόμενος 

πᾶσαν τὴν θείαν γραφήν, ὅθεν καὶ τὴν τοῦ πρεσβυ-᾿ 

τέρου χειροτονίαν δέχεται καὶ μετὰ Γρηγορίου τοῦ 

Δεκαπολίτου τὴν Κωνσταντινούπολιν ?. κατολαμ- 

βάνει. Ἐπεὶ δὲ fj τῶν εἰκονομάχων οἵρεσις αὖθις 

ἀνεφάνη, Λέοντος τοῦ δυσσεβοῦς Ἀρμενίου «βασι- 

λεύοντος », παρεκάλεσαν τὸν ἅγιον Γρηγόριον ot 

ὀρθόδοξοι στεῖλαι εἰς Ρώμην τὸν. Ἰωσήφ, μηνύ- 

Goyra τοῖς ἐκεῖσε τὸ συμβάν. Καὶ ὁ μὲν ἐξέπλει, 

πλοῖα δὲ ἐπιστάντα βαρβαρικὰ δεσμώτην εἰς Κρή- 

τὴν ἀπήγαγον. Ἐν μιᾷ δὲ τῶν νυκτῶν ἐπιστὰς 

αὐτῷ τις ἱεροπρεπὴς τὴν ibénv: « Ἐκ Μύρων 

» ἐνταῦθα πάρειμι» ἔφη, καὶ βιβλίον κρατῶν 

διεκελεύετο τοῦτο λαβεῖν. Ὃ δὲ λαβὼν ἀνεγίνωσκε 

καὶ ἔψαλλε᾽ « Τάχυνον ὁ οἰκτίρμων καὶ σπεῦσον 

» ὡς ἐλεήμων εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι 

» βουλόμενος,» Καὶ τὸ ἀδόμενον ἔργον πρωΐας 

ἐγένετο' τότε γὰρ τοῦ τῆς αἱρέσεως προμάχου 

Θεοφίλου ἐξ ἀνθρώπων γενομένου, ἣ τοῦ Θεοῦ 

ἐκκλησία τῶν σεπτιῶν εἰκονισμάτων | ἀπείληφε τὴν 

εὐπρέπειαν" καὶ ὁ τίμιος Ἰωσὴφ ἐλευθερωθεὶς τῆς 
εἱρκτῆς πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν διεσώζετο. 
Ἐν δὲ τοῖς ὁρίοις τῆς Θεσσαλονίκης γενόμενος, 

λείψανον εὑρὼν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου 5 

1. — καὶ ὁμολογητοῦ add. Mc. — ? τῆς μονῆς add. Mc. — ὃ ἐν πόλει τῆς ἧσ. ἀνετράφη Me, — 4 τῆς ποίμνης οὖν 
ἐξωσθεὶς Mc. — ὅ τῆς ὁμολογίας ἀνάψας Mc. — 9 τῆς add. Me. — " δεξάμενος Mc. — 8 ἀνεπαύσατο add, Me. 

3. — ! D, Ba, Πλουτίνου 8, Rc. — ? ΤΤελοπόνησον S, — 8 τῇ Κωνσταντινουπόλει S, — t om. S, — δύῃ marg. ἐν ἄλλοις 
συναξαρίοις λέγεται τοῦ Βαρθολομαίου λείψανον S, et recte quidem. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Θεοδοσίας τῆς ἐκ Τύρου (Mai 297). — ᾿Ατάπης, Εἰρήνης, Χιονίας 
(April. 161). — 3 (Γαλύκου, Bubiviov, Δίου). --- 4 ('Akeptou). — 1. — P : ᾿Αγάπης, Εἰρήνης, Xiovíag. — 
8 (τοῦ ἁγίου μάρτυρος Γλαυκοῦ Biuvíov). — 1. — D :1.8: Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνοτράφου. Οὗτος τῆς 
Σικελῶν ἐπαρχίας ὑπῆρχεν, γεννητόρων ΤΙλωτίνου καὶ ᾿Αγάθης, ἐπιεικὴς καὶ εὐσεβὴς τὸν τρόπον, τῇ 
μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν σχολάζων. ᾿Αλούσης δὲ τῆς πατρίδος ὑπὸ τῶν ᾿Αγαρηνῶν, οὗτος σὺν μητρὶ 
καὶ ἀδελφοῖς πρὸς τὴν τοῦ ἸΤέλοπος ἀνήχθη, κἀκεῖθεν πρὸς τὴν Θεσσαλονίκην, ἔνθα τὸν μοναστὴν 
ὑπέρχεται βίον καὶ πρὸς τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνας ἀποδύεται. KMvn τὰρ αὐτῷ ἔδαφος κωδίῳ 
καλυπτόμενον, χιτὼν ἀφελής, τροφὴ ἄρτος βραχύς, ποτὸν ὕδωρ, στάσις πάννυχος, γονάτων κατάκλισις 
συνεχής, ὕμνοι ἐπὶ στόματος, ἐργόχειρον καλλιγραφία, fj ταύτης σχολὴ ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, 
"Ex τούτων τοιοῦτος γέγονεν σεμνός, βέτριος, πρᾶος, ἁπλοῦς, ἀκέραιος καὶ τὰ τούτοις ἑπόμενα" τούτοις 
πλουτῶν, χειροτονεῖται πρεσβύτερος. Χρόνος οὐχὶ συχνὸς καὶ μετά τινος Γρηγορίου, ᾧ 1 τοῦ Δεκαπο- 
λίτου ἦν fà προσωνυμία, ἀνδρὸς ἐλλογίμου, τῇ Κωνσταντινουπόλει ἐπιδημεῖ 5" μεθ᾽ οὗ τῷ ναῷ τοῦ 
ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀντίπα ἐγκλείεται, σκληραγωτίαις καὶ ἀσκητικοῖς ἱδρῶσιν ἐπατγολλόμενοι. Ἐπεὶ 
δὲ fj χριστομάχος αἵρεσις ἀνεφύη τῶν εἰκονομάχων, καὶ ὁ μακάριος ὡς εἰς Ρώμην ἀπέπλεεν, τοῦτό 
τινῶν εὐσεβῶν αὐτῷ ἀξιωσάντων, νῆες ἐπιστᾶσαι βαρβαρικαὶ δεσμώτην τῇ Κρητῶν ἀπήγαγον καὶ τῇ 
φυλακῇ ἐναπέθεντο. Πάντας ἐδίδασκε τὴν σωτήριον ὅδόν, καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν τοῦ διαβόλου χειρῶν 
ἐλυτρώσατο. Ἔνθα ἱεροπρεπὴς ἀνήρ τις αὐτῷ ἐπιστὰς ἐκ Mópuv: « Ἐνταῦθα πάρειμι, ἔφη, ἀλλὰ 
» δέξαι ταύτην τὴν κεφαλίδα.» Ὁ δὲ λαβὼν ὁμοῦ τε ἀνεγίνωσκε καὶ ἔψαλλεν" « Τάχυνον, ὃ οἰκτίρμων, 
» καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος. » Καὶ τὸ ἀδόμενον ἔργον 
πρωΐας ἐγένετο. “Ὅτε γὰρ τῆς αἱρέσεως πρόμαχος Θεόφιλος ἐξ ἀνθριίυπων γενόμενος, fj τοῦ Θεοῦ 
ἐκκλησία τῶν σεπτῶν εἰκονισμάτων ἀπείληφε τὴν εὐπρέπειαν, καὶ ὃ τίμιος Ἰωσὴφ ἐλευθερωθεὶς τῆς 
εἱρκτῆς πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν διεσῴζετο. Ἐπεὶ δὲ λείψανον ἱερώτατον τοῦ μεγάλου ἀποστόλου 
Βαρθολομαίου παρά τινος λαβὼν εἶχε, καὶ ναὸν ἐπ᾽ ὀνόματι τούτου σύναμα τῷ κλεινῷ Γρηγορίῳ ἐδεί- 
ματο, ἐν φροντίδι πλείονι καθεστήκει, καὶ μελῳδήμασι τὰς αὐτοῦ: πανηγύρεις κατακοσμεῖ, καὶ δάκρυσι 
καὶ στεναγμῷ ἠξίου τοῦ ποθουμένου τυχεῖν" καὶ ἐπέτυχεν. Ὁρᾷ γὰρ νύκτωρ ἄνδρα τινὰ φοβερὸν ἐν 
ἀποστολικῷ τῷ σχήματι ἀπὸ τῆς ἱερᾶς τραπέζης εὐαγγέλιον ἀράμενον καὶ τοῖς στέρνοις ἐπιθέντα καὶ 
εὐλογίας αὐτὸν ἀξιώσαντα. Τοῦτο δέ ἐστιν ἡ ἀπαρχὴ τοῦ θείου χαρίσματος οὕτω γὰρ ἀπόνως καὶ μετ᾽ 8 
εὐκολίας τὰς ἱερὰς μελῳδίας τοῖς αἰτουμένοις παρεῖχεν, ὡς νομίζειν τινὰς μὴ ἐξ ἑαυτοῦ ταῦτα γεννᾶν, 

1 ὃς D. — 5 ἐπιδημῶν D. — 8 corr, prius p. solum. 
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ἔλάβε, καὶ ναὸν ἐπ᾿ ὀνόματι τούτου ἐδομήσατο καὶ 

ἐν φροντίδι πλείονι “καθεστήκει μελῳδήμασι τὰς 

αὐτοῦ πανητύρεις κατακοσμῆσαι «καὶ ὅ» σὺν 

δάκρυσι καὶ στεναγμοῖς ἠξίου τοῦ ποθουμένου 

τυχεῖν! τοιταροῦν καὶ ἐπέτυχεν. 'Op& γὰρ νύκτωρ 

ἄνδρα τινὰ φοβερὸν ἐν ἀποστολικῷ τῷ σχήματι 

ἀπὸ τῆς ἱερᾶς τραπέζης εὐαγτέλιον ἀράμενον καὶ 

τοῖς στέρνοις αὐτοῦ ἐπιθέντα ἴ καὶ εὐλογίας αὐτὸν 

ἀξιώσαντα. Καὶ ἔκτοτε ἔλαβε τὸ χάρισμα τῆς ὑμνῳ- 

δίας, καὶ οὕτως ἀπόνως καὶ μετ’ εὐκολίας τὰς 

ἱερὰς μελῳδίας ἅπασαν τὴν ἐκκλησίαν ἐφώτισεν ἐν 

ὕμνοις. Ἐντεῦθέν τοῖς ἁπάντων στόμασιν δεται 

καὶ πᾶσι ποθεινὸς καὶ ἐπέραστος οὐ μόνον ἰδιώ- 

ταις καὶ ἄρχουσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς τοῖς βασιλεῦσι 

τίνεται. Καὶ πολλὰ ὑπὸ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 

ἀτωνιζόμενος, ἐξωρίσθη εἰς Χερσῶνα παρὰ τοῦ 

δυσσεβοῦς ᾿Αρμενίου 8, Βάρδα τοὔνομα καταδικα- 

σθείς, καλῶς τε τοῦτον διελετξάμενος. Καὶ μετὰ 

τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἀναρρυσθεὶς " ἐκ Χερσιῶνος 

παρὰ τῆς βασιλίδος Θεοδώρας, τῆς ποιησάσης τὴν 

op8obo£íav, καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν τῆς τοῦ Θεοῦ 

μετάλης ἐκκλησίας φύλαξ τενόμενος, Ἰγνατίου 

πατριαρχοῦντος τοῦ θείου, οὗ μετὰ τὴν ἐκδημίαν 
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γὰρ μετὰ τοῦτον πατριάρχης ἀναδείκνυται. "Ev 

τούτοις καλῶς διαρκέσας καὶ ὁσίως καὶ ἀκάκως 

πολιτευσάμενος ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. Λέγεται 

γὰρ «ὅτι» fj ἁγία αὐτοῦ ψυχὴ ὀψικευομένη παρὰ 

τῶν ἁγίων μαρτύρων καὶ ἀγγέλων ἀνῆλθεν ἐν τοῖς 

οὐρανοῖς. Ἄνθρωπός τις ἔχων δοῦλον χρήσιμον, 

ἐπείπερ ὁ δοῦλος ἔφυγεν, ἀπελθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ 

εἰς τὸν ἅγιον Θεόδωρον τὸν Φανερωτὴν παρεκάλει 

αὐτὸν φανερῶσαι τὸν δοῦλον αὐτοῦ. Προσμείνας 

δὲ ἱκανῶς καὶ μηδὲν μαθὼν ἐβούλετο ἀναχωρῆσαι. 

Ὄρθρου δὲ ὄντος καὶ λόγου ψυχωφελοῦς ἀνατι- 

νωσκομένου μικρὸν ἀφύπνωσε, καὶ ὁρᾷ τὸν μάρ- 

tupa λέγοντα αὐτῷ 19: « Ἵνα τί περίλυπος εἶ; τοῦ 

» ποιητοῦ Ἰωσὴφ κοιμηθέντος ταύτῃ τῇ νυκτὶ 

» ὀψικεύθη fj ψυχὴ αὐτοῦ παρὰ πάντων ἡμῶν, 

» οὖς κανόσιν καὶ ὕμνοις ἐτίμησεν, καὶ ἐσυνο- 

» ψίσθη εἰς Θεόν. Καὶ νῦν πάρειμι πρὸς σέ. Τοῦ 

» λοιποῦ τοίνυν δηλῶσοι 1}: ἄπελθε κατὰ τόνδε τὸν 

» τόπον — τοὔνομα προσειπὼν — καὶ εὑρήσεις 

» ὃν ἐπιζητεῖς οἰκέτην σου.» 

3. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρων Γαλύκου, Βιθυνίου᾽ - καὶ Δίου "». 

4. Koi τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἠληρίου τοῦ 

θαυματουργοῦ. παρὰ Φωτίου στέργεται καὶ ἐκθειάξεται᾽ οὗτος 

ΜΗΝΙ ΤΩ ΑΥ̓ΤΩ Δ΄. 

ποὺς διάκονος", ἀμφότεροι δὲ ὑπῆρχον 5 ἐκ πόλεως 

Θεσσαλονίκης. Χριστιανοὶ δὲ ὄντες παρέστησαν ὁ 

Φαυστίνῳ τῷ ἄρχοντι: καὶ μὴ πεισθέντες θῦσαι 

1. Ἄθλησις 1 τῶν ἁγίων μαρτύρων Θεοδούλου 

ἀνατνώστου 3 καὶ ᾿Αγαθόποδος διακόνου !. Τού- 

τῶν ὁ μὲν Θεόδουλος νεώτερος ἦν, ὁ δὲ Ἀγαθό- 

— 5 ym, S, — Τ πιτεθέντα S. — 8 ὑπὸ add. S. — " ἀναρυσθεὶς S. — τ αὐτὸν S, — 11 δηλώσει S. 

8. — ! om. hic S, addunt H, D, Da, Dh, K, C, Cg, He, Me εἰς, » S ad diem Aprilis 29. 

1. — Lam. Me. — ὃ τῆς πρεσβυτικῆς ἐπιβεβηκὼς ἡλικίας Mo. — ὃ ὑπῆρχον δὲ ἀμφότεροι Me. — * (χριστιανοὶ - παρέ- 

στησαν) διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν συμπαρέστησαν Mc. 

ἀλλ᾽ ἐκμανθάνειν ἀλλαχοῦ πρότερον καὶ ἀποστοματίζειν καὶ οὕτως τοῖς αἰτουμένοις παρέχειν. Τὸ δὲ μὴ 

τοιαύτην ἔχειν τὴν. ὑπόθεσιν ἀλλ᾽ ἐκ θείου χαρίσματος, καθὰ προέφημεν, ταύτας προσφέρειν πεπί- 

στευτοι. Ἐντεῦθεν τοῖς ἁπάντων στόμασιν ᾷδετὰι καὶ πᾶσι ποθεινὸς καὶ ἐπέραστος, οὐ μόνον ἰδιώταις 

καὶ ἄρχουσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς βασιλεῦσι τίνεται᾽ εἰ καὶ ὑπερορίᾳ παρὰ Βάρδα καταδικάζεται, καλῶς γε 

τοῦτον διελετξάμενος *, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀνακληθεὶς τῶν ἱερῶν σκευῶν τῆς τοῦ Θεοῦ μετάλης ἐκκλησίας τὴν 

φυλακὴν πιστεύεται, Ἰγνατίου πατριαρχοῦντος τοῦ θείου. Οὗ μετὰ τὴν ἐκδημίαν παρὰ Φωτίου 

στέρτεται καὶ ἐκθειάζεται" οὗτος τὰρ μετὰ τοῦτον πατριάρχης ἀναδείκνυται. — ᾿Αγάπης, Εἰρήνης καὶ 

Χιονίας. --- Θεοδοσίας τῆς παρθένου. --- 3. & (Ἡλιροῦ). --- Da. : 1, 2. — Θεοδοσίας. --- ᾿Αγάπης κτλ. — 

3. 4 (Ἡριλίου)., --- Db τ 1. 2. — Θεοδοσίας. --- Ἀγάπης κτλ. — 3. 4 ('Hhupiov). — Κ : 1. 2. — Θεοδο- 

σίας. — Ἀτάπης, --- 3. 4 (Ἱλαρίου). --- N : 1. 2. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ζωσιμᾶ τοῦ τὸ λείψανον 

τῆς ὁσίας Μαρίας ἐν τῇ ἐρήμῳ κηδεύσαντος. --- Bb : Θεοδοσίας. --- Εἰρήνης, ᾿Αγάπης καὶ Χιονίας, — 

Be : Θεοδοσίας. --- Εἰρήνης κτλ. --- 1. 2. — G: Θεοδοσίας. — Εἰρήνης κτλ. — 1. 2. 3 (Γαλκίου, Βυθινίου 

καὶ Δίου). — 4 (Ἱλαρίου). -- Cd : Θεοδοσίας. --- Εἰρήνης κτλ. --- 1. 2, — (6: Θεοδοσίας. -- Εἰρήνης 

κτλ. — 1. 3. — Gg : Θεοδοσίας τῆς παρθένου. Ἡ ἁγία μάρτυς Θεοδοσία ἦν ἀπὸ τῆς πόλεως Τύρου. 

᾿Ὀκτωκαιδέκατον δὲ ἄγουσα τῆς ἡλικίας χρόνον παρίσταται Οὐρβανῷ τῷ ἄρχοντι ΤΙαλαιστίνης " καὶ 

ἐρωτηθεῖσα ὡμολόγησε τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Διὸ τιμωρεῖται κατὰ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν μαζῶν καὶ 

μὴ πεισθεῖσα προσκυνῆσαι τοῖς εἰδώλοις, ἐρρίφη ἐν τῇ θαλάσσῃ" καὶ οὕτως παρέδιυκε τὸ πνεῦμα, τῷ 

Κυρίῳ. --- Εἰρήνης κτλ. --- 1.2. 8. 4 (Ἱλαρίου). — &:1.2. — Ba: 1. 2 (— D, et add. : τῇ δὲ τοιαύτῃ 

φυλακῇ ἀμέμπτως ὑπουργήσας καὶ ὕμνους ὅτι πλείστους ἐκθέμενος πάσης κατανύξεως καὶ ὠφελείας 

τῇ τοῦ ἁγίου Πνεύματος χάριτι, ἐν εἰρήνῃ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν). --- Rb: 1.2, — Re : 1.2. 9. ἃ 

(Ihopíou). — Me: 1. 2. — Ἐλπιδιφόρος E. v. — 3 (Δίων κεράμῳ τὴν κεφαλὴν τρωθεὶς τ. — Βυθόνιος 

ἐν τῇ θαλάσσῃ βληθεὶς τ. — Γάλυκος ὑπὸ θηρίων δηχθεὶς t.) — Mw: 1. 2. — Ἐλπιδιφόρου. — 

3 (Δίου ... Βυθονίου ... Γαλίκου). — 4 : "IMuptoO τοῦ ἐν τῷ ὄρει τοῦ Mupciv& *. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — P: 1: Θεοδούλου καὶ Ἀγαθόποδος. Ὁρμώμενοι ἐκ πόλεως 

Θεσσαλονίκης, Καπίτωνα xoi Μητρόδωρον ἔχοντες ἀδελφούς, καὶ ὁ μὲν Θεόδουλος νεώτερος ἦν 

— * δὲ τοῦτο διελεγξαμένιω D. --- " legendum Μυρσινῶνος.. 
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τοῖς εἰδώλοις, προσδεθέντες λίθοις τῷ βυθῷ τῆς 

θαλάσσης ῥίπτονται ὅ, καὶ οὕτως ἐν Χριστῷ τε- 

λειοῦνται. Ἐδηλώθη δὲ αὐτοῖς πρὸ τοῦ ὅ τέλους 

bv ἀποκαλύψεως τὸ ἐσόμενον. ἜἜδοξαν τὰρ ἀμφό- 

τεροι πλοίου ἐπιβεβηκέναι' οὗτινος ἐπὶ τοῦ * κλύ- 

buvogc διαλυθέντος καὶ τῶν συμπλεόντων ἀπολω- 

λότων, αὐτοὶ μόνοι διασωθῆναι τοῦ ναυστίου 

MHNI Τῷ 

4. Μνήμη τῆς ὁσίας καὶ θαυματουργοῦ μητρὸς 

ἡμῶν Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκη. 

2. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Κλαυδια- 

νοῦ, Διοδώρου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς. 

3. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Φερφούθης 1 τῆς 

ἀειπαρθένου * καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς καὶ τῆς ὃ 

παιδίσκης. Αὗται ὑπῆρχον ἐπὶ Σαβωρίου ὁ βασι- 

λέως ἐν ΠΙερσίδιδ, ἀδελφαὶ τυγχάνουσαι τοῦ ἁγίου 

Συμεὼν τοῦ ἐπισκόπου, μετὰ χιλίων ἑτέρων παρὰ 

Πέρσαις μαρτυρήσαντος. Τῆς οὖν βασιλίσσης ἔκ 

τινος συμβάσης νόσου μαλακιζομένης καὶ dppu- 

στούσης, εἰς διαβολὴν κατασκευῆς φαρμάκων 

κατέστησαν: ὅθεν συλληφθεῖσαι ἄγονται πρὸς 

καὶ πρὸς ὄρος ὑψηλὸν " ἀνελθεῖν, δηλοῦντος '? 

τοῦ ὁράματος τὸ διὰ θαλάσσης πάθος καὶ τὴν 

πρὸς οὐρανοὺς 1" πορείαν αὐτῶν. Τοῦτο δὲ καὶ 

πρὸ τῆς κατασχέσεως τῷ ἁγίῳ Θεοδούλῳ διὰ τῆς 

περιβολῆς τοῦ δακτυλίου καθ᾽ ὕπνον 12 δεδήλωται" 

οἷονεί τινος ἀρραβῶνος 13 δοθέντος αὐτῷ τῆς μελ- 

λούσης ἕνεκεν μαρτυρείας, 

AYTQ Ε΄. 

Μαπτὰνῖ τὸν ἀρχιμάγον καὶ τὰς αἰτίας τῶν 

ἐγκαλουμένων ἀπολυύμεναι ὃ χριστιανὰς ἔλεγον 

ἑαυτάς, χριστιανοῖς δὲ μὴ ϑεμιτὸν εἶναι τοιαῦτα 

δημιουργεῖν, Διπλῆν δὲ ἤδη δεξάμεναι τὴν κατιγ- 

τορίαν 3, προστεθείσης τῇ φαρμακίᾳ τῆς θρη- 

σκείας, τὴν θανατηφόρον ψῆφον ἔλαβον καὶ 

ἐκταθεῖσαι πάλοις κατὰ τοῦ ? τραχήλου καὶ τῶν 

ποδῶν πρίοσι διῃρέθησαν καὶ ξύλοις ἀνεσκο- 

λοπίσθησαν μετὰ τὴν διαίρεσιν καὶ διῆλθεν ἐπ᾽ 

αὐτῶν ἡ βασίλισσα 15, Οὕτω γὰρ οἱ διαβάλλον- 

τες εἶπον"! μὴ ἂν ἄλλως ταύτην ὑγιασθῆναι !?, 

εἰ μὴ διὰ τῶν νεκρῶν σωμάτων τιν ἁγίων 13 

παρέλθοι. 

— 5 {προσδεθέντες - ῥίπτονται) ἀσάλευτον δὲ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν φυλάξαντες τῷ βυθῶ T. 9. ἐκδίδονται Mc. — 
* on. Mc. --- ἴ (ἐπιβεβηκέναι - τοῦ) προβεβηκέναι νηὸς ἧς ἐκ τρικυμίας Me. -- 9 διαρεθείσης Mc. — ? οὐρανόμηκες 
Me, — 15 οἷμαι add, Me, — 11 οὐρανὸν Me. — 13 ὕπνους Me. — 18 ἀραβιῶνος S. . 

3. — 1 Mc ad diem aprilis 4, Φερφούθις S. — 5 τῆς ἀειπαρθένου om. Me. — ? om. Me; — * Mc, Σαβώρου S. — 5 ἐν 
* ἀποδυόμεναι Me. — ? (διπλὴν - κατηγορίαν) τὴν κατητο- 

7? ἰαθῆναι Me. — 
Περσίδη S, TTepadv Mc. — τοῦ add. Mc, — ΤΊΤάπαν Mc. 

ρίαν διπλῆν ἤδη δεξάμεναι Me, — 1" καὶ οὕτω τὴν ἴασιν ἔλαβεν Me, — ?! εἶπον οἱ διαβάλλοντες Me. - 
18 (rv ἁγίων) τούτων Me. 

ἀναγνώστης, ᾿Αγαθόπους δὲ γηραιὸς διάκων. Ἄγονται τοίνυν διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν Φαυστίνῳ 

ἄρχοντι Θεσσαλονίκης, καὶ τούτῳ μὴ πεισθέντες μετὰ πολλὰς βασάνους ῥίπτονται ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ 

ῥιφθέντες  κηδεύονται ὑπὸ τῶν οἰκείων, --- D : 1. — Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πλάτωνος ἥγου- 

μένου τῶν Στουδίου. --- Da. : 1. — Db: 1. - Καὶ : 1. — N : 1. — Θεοδοσίας τῆς παρθένου (Mai 29!). — 

Γαλύκου, Μιθυνίου καὶ Δίου (April. 35), — Τοῦ ὁσίου Ἡλιρίου (April. 85). — Bb : Νικήτα (April. 3). — 

Ἰωσήφ (April. 3*). — Be:1. — 6:1. — €Cd:1. — (6:1. — ἀρ: 1. — R: 1. — Γεωργίου ἐν τῷ 

Μαλαίῳ (April. 95). — Κλαυδιανοῦ, Διοδώρου xr, (April. 85). — Ra : Γεωργίου. --- 1l. — Rb:1. — 

Ro : l'eupyíov. — 1. — Moe : 1. — Φερφούθης (April. 55). — Πούπλιος ἐν εἰρήνῃ x. — Πλάτων καὶ 

ἕτεροι δύο ἐν εἰρήνῃ t. — Ζωσιμᾶ τοῦ κηδεύσαντος τὴν ὁσίαν Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν. --- Mv : 1. — 

Φερβούθης. --- Πουπλίου. --- Πλάτωνος. --- Oi ὅσιοι τρεῖς Θεώνας, Συμεὼν καὶ Φορβῖνος ἐν εἰρήνῃ τ. --- 

Γεωργίου. -- Ζωσιμᾷ. — Mr : Γεωργίου, --- Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου (April. 85). — 1. ] 

SYNAXARIA SELECTA. H :3.4. 0, 7. — P:2.6. 7, — Ὁ : 3. 6. 7. ὅ. 9. 4. -- Da:5.2. 3. 4, — 

Db:5.2.3.4 — K:9.9.3. 4, — N : 5. 3. 2 (Κλαυδίου, Διοδώρου, Οὐΐκτωρος, ΤΤαπίου, Νικηφόρου, 

Οὐϊκτωρίνον xoi Zepamíuvoc). — Bb : Ἀγαθόποδος xai Θεοδούλου (April. 4). — Be: 3. — G:4 (τῶν 

ἁγίων pv...). — 6. 7. 3 (Θερμούθης). --- Cd : 4 6. 7. — Ce: 4.6, 7. — Cg :4.06. 7.3. — R 5.1.3.4, — 

Ra: 3.2 (Κλαυδίου, A., Οὐϊκτουρίνου, xv). — Rb: 5. 3. 4 (τῶν ἁγίων εἴκοσι μαρτύρων). --- 7. — Re: 

Θεοδούλου ἀναγνώστου καὶ Ἀγαθόποδος διακόνου (April. 4). — 2 (Κλαυδίου, A., OUixrouptvou κτλ.). — 

3 (Θερφούμης). — Me : 2 (Κλαυδιανοῦ καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ). --- 1: Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. 

Αὕτη fj ὁσία Θεοδώρα ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας τὸν Χριστὸν ποθήσασα ἀπετάξατο᾽ καὶ εἰς κοινόβιον ἐλθοῦσα 

ἀπεκάρη καὶ τὰς ἀρετὰς πάσας ἐφύλαξεν, ὑφ᾽ ἕν κατορθώσασα. Τοιαύτην δὲ ὑπακοὴν ἐκτήσατο καὶ 

τιμὴν πρὸς πάσας τὰς ἀδελφὰς καὶ πρὸς τὴν προεστῶσαν, ὅτι καὶ μετὰ θάνατον ἔδειξεν ὅτι ἦν ζῶσα. 

Καὶ γὰρ τὸν βίον αὐτῆς καθαρὸν καὶ ἀκίβδηλον φυλάξασα, ὡς ἔμψυχον στήλην αὐτὸν ταῖς ἀδελφαῖς 

κατέλιπε. Μετὰ δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον τῆς προεστώσης πρὸς Κύριον ἀπελθούσης, καὶ αὐτῆς καθαρᾶς 

καὶ πνευματικῆς οὔσης, τέγονε συνδρομὴ πρὸς τὴν κηδείαν αὐτῆς fv γὰρ καὶ τῶν ἐπισήμων. Καὶ 

λαοῦ συναθροισθέντος εὐλαβῶν μοναχῶν καὶ ἐπισήμων ἀνδρῶν, γέγονε καθ᾽ εἱρμὸν ἡ ἀκολουθία. Καὶ 

ἀνοιχθέντος τοῦ τάφου ἐν ᾧ ἡ ὁσία Θεοδώρα ἐναπέκειτο ἐπὶ χρόνον πολὺν πρὸς τὸ κατατεθῆνωι τὴν 

55 προεστῶσαν πλησίον αὐτῆς, θαῦμα ἐξαίσιον γέτονε, τοῖς μὲν ὁρῶσιν ἔκπληξιν φέρον, τοῖς δὲ ἀκούουσι 

κατάνυξιν, Τοῦ τόπου τὰρ ἐπιτηδείου πρὸς θεωρίαν τυγχάνοντος, πάντιων βλεπόντων, ἡ πρὸ πολλοῦ 

νεκρὰ κειμένη Θεοδώρα τῇ μητρὶ ὥσπερ ζῶσα, ὦ τοῦ θαύματος, συνέσφιτξεν ἑαυτὴν τόπον δοῦσα. 

τ βιφθέντων P. 
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Arun. ὅν 
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4. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων ἑκατὸν 

εἴκοσι μαρτύρων τῶν ἐν Περσίδι τελειωθέντων. 

5. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γεωρ- 

γίου τοῦ ἐν τῷ Μαλεῶν 1 ὄρει. 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐτυ- 

χίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Οὗτος 

ὑπῆρχε κατὰ τοὺς χρόνους Ἰουστινιανοῦ τοῦ 

μεγάλου, ἐκ τῆς Φρυγίας δρμώμένος, χωρίου 

Θείας Κώμης. Τραφεὶς δὲ παρὰ Ἡσυχίῳ πρεσβυ- 

τέρῴ, πάππῳ αὐτοῦ, θαύματα ποιοῦντι bi ἀρετήν, 

ἐβαπτίσθη ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ Αὐγουστουπόλεως * καὶ 

σκευοφύλαξ ἐγένετο τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας " xoi 

προσετέθη δι᾿ ἀρετὴν καὶ γνῶσιν αὐτοῦ παρὰ τοῦ 

τότε Ἀμασείας προέδρου, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ γίνεται 

ἀναγνώστης, ὑποδιάκονος καὶ πρεσβύτερος. Τῆς 

δὲ πέμπτης συνόδου παρὰ Ἰουστινιανοῦ συγκρο- 

τουμένης, παρὰ τοῦ Ἀμασείας ἀπεστάλη εἰς τὸν 

τόπον αὐτοῦ" καὶ πολλὰ ἀνδραγαθήσας κατὰ τῶν 

αἱρετικῶν καὶ τούτους ἀποστομίσας, ἐξῆλθεν εἰς 

5. — 1 Μαλαιῶν S ad diem Mai 12, Μαλεῶ Me ibid. 

6. Koi ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Tepev- 

τίου, ΤΤομπίου, Μαξίμου, Ζήνωνος. 

ἢ. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θέρμου καὶ τῆς 

ἀδελφῆς αὐτοῦ μετὰ τῆς παιδίσκης. 

ΑΥ̓ΤΩ c. φι 

Ἀμάσειαν εὐτυχῶς ὁ Εὐτύχιος. Καὶ μετὰ τελευτὴν 

τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Μηνᾶ ἐξ Ἀμασείας 

προκληϑεὶς ἐγένετο πατριάρχης. Εἶτα τῆς αἷρέ- 

σεῶς τῶν ἀφθαρτοδοκητῶν ὃ κρατούσης καὶ τοῦ 

βασιλέως ἀποκύψαντος τῇ αἱρέσει, αὐτὸς μὴ 10 

καταδεξάμενος καθαιρεῖται τοῦ θρόνου καὶ ἀπά- 

Yeroi ἐν τῷ εἰς Ἀμάσειαν μοναστηρίῳ, ποιήσας 

ἐν αὐτῷ τῇ ἀσκητικῇ καὶ ἡσυχίῳ διαγωγῇ ἔτη 

δώδεκα. Μετὰ δὲ θάνατον "loucTiviavoO  κρατή- 

σαντος Ἰουστίνου καὶ Τιβερίου τῆς βασιλείας, 15 

αὖθις ἐπὶ τὸν οἰκεῖον θρόνον ἀνάγεται καὶ τὸν 

ἐπικείμενον ὄλεθρον τῆς αἱρέσεως ἀφανίσας καὶ 

ἐπὶ χρόνοις εἴκοσι καὶ τέσσαρσιν καὶ μησὶν ἕξ 

μετὰ τὴν ἐκ τῆς ὑπερορίας ἐπάνοδον τὴν ἐκκλη- 

σίαν κατασχὼν πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Κατε- 90 

1. — ! corr. Αὐγουστοπόλεως, prius Αὐγουστόλεως S.— ΞἈμάσσειαν S. — 3 αὐταρτοδοκιτῶν S. — *Audotav S. 

Τοῦτο τὸ ἐξαίσιον θεασάμενοι πάντες. ἐκπληττόμενοι ἀνεβόων τό" « Κύριε ἐλέησον.» Ἔκτοτε δὲ xoi 

μέχρι τοῦ νῦν σημεῖα πολλὰ ὁ Θεὸς ἐκεῖσε πεποίηκε διὰ τῆς ὁσίας ταύτης Θεοδώρας δαιμονῶντας 

γὰρ διαφόρους ἰάσατο, τυφλοὺς ὠμμάτωσε καὶ ἀσθενεῖς ἀναριθμήτους ἐθεράπευσεν. --- Θεοδώρας καὶ 85 

Διδύμου (Mai 272). — 7 : Θέρμος m. τ. ... αἱ ἅγιαι δύο μάρτυρες Κυρία καὶ Δουλίδα E. τ. --- 6 ; ΠΠΙομπηΐος 

E. το. Ζήνων πίσσαν χρισθεὶς καὶ εἰς πῦρ᾽ βληθεὶς καὶ δόρατι τρωθεὶς τ, --- Μάξιμος καὶ Τερέντιος 

ἔξ, τ, — Ai ἅτιαι κόραι αἱ ἀπὸ Λέσβου ξ. τ. — Mv : 2 (Κλαυδίου, Διοδώρου, Οὐΐκτωρος, Οὐϊκτωρίνου, 

ἸΤαππίου, Σαραπίονος καὶ Νικηφόρου). --- 1. — Θεοδώρας καὶ Διδύμου, — 7 (Θέρμου ... κυρίας καὶ 

δούλης). — 6 (Πομπηΐου ... Ζήνωνος ... Μαξίμου καὶ Τερεντίου). --- Τῶν ἁγίων πέντε μαρτύρων νεανί- 30 

δων τῶν ἀπὸ Λέσβου. — Mr : 2 (Κλαυδίου ... καὶ Νικηφόρου). 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — P: 1. — Koi τῶν ἁτίων px ' μαρτύρων τῶν ἐν Tlepoíbt 

(April. 5*5). — D : 1: Εὐτυχίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλειυς. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν 

καὶ μέγας ἀρχιερεὺς κατὰ τοὺς χρόνους ἦν Ἰουστινιανοῦ τοῦ μετάλου ἐκ τῆς Φρυγῶν χώρας ὁρμώμενος 

ἐκ χωρίου Θείας Κώμης προσαγορευομένου’ τραφεὶς δὲ παρὰ Ἡσυχίῳ 5 τῷ πρεσβυτέρῳ, ὄντι αὐτοῦ 35 

πάπτπιῃ, διὰ θεοφίλειαν θαύματα ἐκτελεῖν καταξιωθέντι' καὶ βαπτισθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῇ ἐν 

Αὐγουστουπόλειϑ, ἐν fj τὴν θείαν λειτουργίαν ó πάππος Εὐτυχίου “ ἐπετέλει, καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν 

ἐποιεῖτο τὴν φυλακήν. Ἐπεὶ τὰ ἱερὰ ἐξεμελέτησε λόγια καὶ ἐπὶ βάθος γνώσεως προῆλθεν, μετεκλήθη 

παρὰ τοῦ Ἀμασείας " τηνικαῦτα προέδρου καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τὰς τρίχας κείρεται ἐν τῷ voip τῆς ἁγίας 

Θεοτόκου ἐν τοῖς Obpfixiov: εἶτα 5 διάκονος καὶ πρεσβύτερος χειροτονηθεὶς τὸ ἐν ᾿Αμασείᾳ συσταθὲν 40 

μοναστήριον παρὰ Μελετίου καὶ Σελεύκον τῶν ἀρχιερέων καταλαμβάνει, καὶ ἐν αὐτῷ τὸν μονήρη 

ὑποδύεται βίον εἶτα καὶ ἀρχιμανδρίτης καθίσταται. Τῆς δὲ πέμπτης συνόδου παρὰ Ἰουστινιανοῦ τοῦ 

βασιλέως συγκροτουμένης καὶ τῶν πανταχόθεν ἀρχιερέων συγκαλουμένων, ἐπεὶ διά τινα συμβᾶσαν 

νόσον ὁ τῆς ᾿Αμασείας πρόεδρος τῆς ὁδοῦ κατατολμῆσαι ἀδύνατος ἦν, ὁ μακάριος Εὐτύχιος ἀποστέλ- 

λεται τὸν τόπον ἀναπληρώσων αὐτοῦ. Γενόμενὸς δὲ ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς καὶ 45 

συνέσεως πεῖραν δοὺς ἐν ταῖς καταντιθέσεσι τῷν αἱρετικῶν καὶ Τ ἀποκρίσεσι, καὶ λαμπρὸς φανεὶς ἐφ᾽ 

οἷς τοὺς αἱρετικοὺς διήλεγξεν καὶ γραφικαῖς ἀποδείξεσι δεῖν τοὺς οἱρετικοὺς πάντας καὶ μετὰ τελευτὴν 

ἀναθεματίζεσθαι πιστωσάμενος, εἰς πόθον αὑτοῦ τὸν βασιλέα ? ἐκίνησεν, ὡς καὶ τὸν μάκάριον Μηνᾶν 

τὸν πατριάρχην εἰπεῖν ἐκ θείας ἀποκαλύψεως, ὡς αὐτὸς εἴη ὁ τούτου διάδοχος, καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ πρὸς 

Κύριον ἐκδημήσαντα, μεταπέμψασθαι τὸν βασιλέα ἐξ Ἀμασείας τὸν ὅσιον, καὶ ψήφῳ τῶν ἀρχιερέων καὶ 50 

παντὸς τοῦ τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ τῆς πόλεως πληρώματος ἀναδεῖξαι ἀρχιερέα ταύτης τῆς λαμπρᾶς ἢ 

μεταλοπόλεως. Εἶτα τοῦ τῶν ζιζανίων σπορέως τὴν εὐστάθειαν καὶ κατάστασιν ὁρᾶν τῆς ἐκκλησίας μὴ 

φέροντος καὶ σαθροῖς δόγμασιν ὥσπερ τισὶ μηχαναῖς διασαλεῦσαι ταύτην πειρῶντος καὶ βλασφημεῖν 

τινας ἀναπείθοντος ὡς ἐν εὐσεβείας προσχήματι, ὅτι ἡ ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου ἐν 19 τῷ Χριστῷ προσ- 

Ὁ in ras. hic et. deinceps D. — 5 S, Da, Εὐτυχίῳ D. — 5 Αὐγουστοπόλει D. — * Εὐτύχιος D, prima manu. — 5 Ἀμασίας 55 
D. — ὁ εἶτα corr. prius &i D. — * xoi add. corr, supra lin. D. — 3 (δεῖν... καὶ μετὰ - βασιλέα) corr. supra ras. D. — ? kai 
add. D, sed corr. del. — 1? 

d 
ue 

f. 190". 

589 MENSIS APRILIS 590 

τέθη δὲ τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον ἐν τῷ Ovcta- 

στηρίῳ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων τῶν μεγάλων, 

κατὰ τὴν κρηπῖδα τῆς ἁγίας τραπέζης, ἔνθα 

ΜΗ͂ΝΙ Τῷ 

δ 1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ σημειο- 

φόρου; Γεωργίου ἐπισκόπου Μιτυλήνης. Οὗτος 

ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τὸν Χριστὸν ὃ ποθήσας, τὸν 

μοναστὴν ὑπέρχεται Bíov: πᾶσαν δὲ ἀρετὴν ἐξα- 

σκήσας, τὴν ταπεινοφροσύνην ὡς οὐδεὶς ἄλλος" 

10 ἐκτήσατο. Ἐλεήμων δὲ | πάνυ τενόμενος, εἰς τὸν 

θρόνον Μιτυλήνης ἀνάγεται" εἰς ὃν καλῶς δια- 

πρέψας καὶ τοὺς εἰκονομάχους * τῷ περιόντι τῆς 

σοφίας καταπλήξας καὶ τὴν ἰδίαν πλάνην ἐπιγνῶ- 

ναι τούτους ποιήσας καί, ἐν σώματι τελῶν, διὰ τῆς 

15 ὑπερβαλλούσης δ ἐγκρατείας ἀγγέλοις ἁμιλληθεὶς 

τοῦ βίου μεθίσταται, μυρία θαύματα ἐργασάμενος, 

ΤΙροέγνω ἐκ θείας ἀποκαλύψεως τὴν ἑαυτοῦ τελευ- 

τὴν διὰ θείου ἀστέρος, ταύτην δηλώσαντος οὐ 

μόνον αὐτῷ 7 ἀλλὰ καὶ πάσῃ τῇ αὐτοῦ ποίμνῃ. 

20 Τηγὰς δὲ θαυμάτων ἐκ τῶν αὐτοῦ λειψάνων 

᾿Ανδρέου καὶ Τιμοθέου καὶ Λουκᾶ τὰ ἅγια κατά- 

κεῖνται λείψανα. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν 

τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

ΑΥ̓ΤΩ Ζ΄. 

τοῖς ποθοῦσι χαρισάμενος, πᾶσίν ἐστιν ἀξιέρα- 

στος ὅ. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Καλλιοπίου. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Μαξι- 

μιανοῦ τοῦ βασιλέως, υἱὸς Θεοκλείας τινὸς χρι- 

στιανῆς, ἐκ Πέργης τῆς Παμφυλίας. Τραφεὶς δὲ 

παρὰ τῇ μητρὶ εὐσεβῶς καὶ ταῖς θείαις ἐμμελε- 

τήσας τραφαῖς, διωγμοῦ ἐπικειμένου, αὐτόκλητος 

προσῆλθε, καὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα κηρύξας 

δεσμεῖται τὰς χεῖρας εἰς τὰ ὀπίσω καὶ μολιβδίσι 

τύπτεται καὶ ἐπὶ τροχοῦ κατατείνεται καὶ κάτωθεν 

πυρὶ ὑποκαίεται. ᾿Αγγέλου δὲ ἐπιστασίᾳ τούτων 

ἁπάντων ῥυσθεὶς ἐβλήθη παρὰ Μαξίμου τοῦ ἣγε- 

μόνος ἐν τῇ φυλακῇ" καὶ ἐκβληθεὶς κατὰ τὴν ἧμέ- 

pav τὴν μεγάλην πέμπτην κατεκρίθη ἵνα σταυρωθῇ. 

Σταυρωθεὶς τοίνυν κατὰ κεφαλῆς ---- τοῦτο τΤὰρ 

1. --οὐ καὶ σημειοφόρου om. Mc. --- ? τὸν X. ἐξ ἀπαλιῶν ὀνύχων Me. --- 3 om. Mc. — * ἄλλος οὐδεὶς Mc. — 5 εἰκονομάχας 

S. — ὃ ὑπερβαλούσης Me. — ἴ (μύρια - αὐτῷ) διὰ θείου ἀστέρος τῆς ἐξόδου αὐτοῦ οὐ μόνον αὐτῶ μηνυθείσης Mc. — 
8 πᾶσιν κτλ. om. Me. 

ληφθεῖσα σὰρξ πρὸ τοῦ πάθους ἄφθαρτος ἦν, καὶ τοῦ βασιλέως τῇ ἀσεβείᾳ τοῦ δόγματος ὑπαχθέντος, 

25 καθαιρεῖται τοῦ θρόνου καὶ ἀπελοαύνεται ὁ μέγας Εὐτύχιος, τὸ δυσσεβὲς τοῦ προβλήματος ἐξελέγχων. 

Γενόμενος δὲ ἐν τῷ κατὰ τὴν ᾿Αμάσειαν μοναστηρίῳ --- ἐκεῖσε γὰρ ὑπερώριστο --- τῆς ἀσκητικῆς 

διαγωγῆς εἴχετο" καὶ πολλὰς θαυμάτων ἐνεργείας διαπραξάμενος, αὖθις ἐπὶ τὸν οἰκεῖον θρόνον ἀνάγεται, 

δωδέκατον ἤδη χρόνον ἐν τῇ ὑπερορίᾳ τελέσας, τοῦ μὲν Ἰουστινιανοῦ ἐξ ἀνθρώπων γενομένου, 

Ἰουστίνου δὲ καὶ Τιβερίου ἐπὶ τοῖς σκήπτροις ἀναχθέντων τῆς βασιλείας " λαμπρᾶς δὲ τῆς παρὰ τῶν ἐν 

90 τέλει τυχὼν δεξιώσεως καὶ τὸν ἐπικείμενον ὄλεθρον τοὺς ἀνθρώπους ἄρδην ἀναιροῦντα καὶ λυμαινό- 

μενον, δι᾿ εὐχῆς αὖθις ἀναστείλας καὶ ἐπὶ χρόνοις κ΄. καὶ τέσσαρσι καὶ μησὶν ἕξ μετὰ τὴν ἐκ τῆς ὑπερο- 

ρίας κάθοδον τὴν ἐκκλησίαν κατασχὼν πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, καὶ πρότερον τῷ βασιλεῖ Τιβερίῳ πρὸ 

τῆς ἀρχῆς προθεσπίσας 11 τὴν βασιλείαν καὶ ὕστερον, αὐτοῦ εἰς ἐπίσκεψιν παραγενομένῳ, περὶ τοῦ 

τέλους εἰπών" ὃ καὶ συνέβη. Μετὰ γὰρ τὴν τοῦ ἁγίου πρὸς Κύριον ἐκδημίαν τέσσαρας μῆνας ἐπιβιώσας, 

35 καὶ αὐτὸς ἀπανέστη τοῦ σώματος. Κατετέθη δὲ ὁ ἅγιος Εὐτύχιος ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ τῶν ἁγίων 

Ἀποστόλων κατὰ τὴν κρηπῖδα τῆς ἁγίας τραπέζης, ἔνθα ᾿Ανδρέου καὶ Τιμοθέου καὶ Λουκᾶ τὰ ἅγια 

κατάκεινται λείψανα. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. --- Da : 1. — Db: 

1.— K:1, — N: 1. — Bb : Φερφούθης (April. 5). — Be : 

σε :1. (April. 55). — € : 1. — σα: 1, — Ce : 1. 

1. — Τῶν ἁγίων pv' μαρτύρων 

R: 1. — Αγάπη, Εἰρήνη, Xiovía (April. 161). — 

40 Γαλύκου, Βιθυνίου, Δίου (April. 35). — Ἱλαρίου (April. 35. — Ἐπ: 1. — Rb:1. — Re: 1. — Mo:1. — 

Oi ἅγιοι px' μάρτυρες. — 'H ἁγία ἸΠλατωνὶς ἐν εἰρήνῃ τ. — Ot ἅγιοι δύο μάρτυρες oi ἐν ᾿Ασκάλωνι 

χωσθέντες ἀχρις ὀσφύος v. — Mv: 1. — Τῶν ἁγίων ἑκατὸν εἴκοσι. --- Πλατωνίδος. — Τῶν ἁγίων δύο ᾿ 

μαρτύρων. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:2.3.4. — Ῥ 9. 3,4. --- τὴ : 1.9, 8 οἱ &: Καλλιοπίου xol τοῦ ἁγίου 

45 μάρτυρος Ῥου φίνου διακόνου καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος ᾿Ακυλίνης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ! μαρτυρησάν- 

τῶν διακοσίων. Ὧν ὁ ἅγιος μάρτυς Καλλιόπιος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, υἱὸς 

γετονὼς Θεοκλείας, τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεδιδαγμένης᾽ ὥρμητο! δὲ ἐκ ἸΤέργης τῆς Παμφυλίας. 

Τραφεὶς δὲ παρὰ τῇ μητρὶ εὐσεβῶς καὶ ταῖς θείαις ἐμμελετήσας γραφοῖς, ἐπικειμένου τοῦ κατὰ τῶν 

χριστιανῶν διωγμοῦ, ἑαυτὸν ἐπιρρώσας καὶ ἅμα παρὰ τῆς μητρὸς παραινέσεις πρὸς τὸ θαρρεῖν ὑπὲρ 

$0 τοῦ κατὰ Χριστὸν μαρτυρίου δεξάμενος, αὐτόκλητος ἦλθε πρὸς τὸν ἡγεμόνα Μάξιμον " τὴν Τομπηιού- 

πολιν, ἐφ᾽ ἧς ὁ ἡγεμὼν διέτριβεν, καταλαβὼν κοὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα ἀνακηρύξας, εἰς τοὐπίσω τὰς 

χεῖρας δεσμεῖται καὶ μολιβίσι τύπτεται καὶ ἐπὶ τροχοῦ κατατείνεται καὶ κάτωθεν πυρὶ ὑποκαίεται. 

᾿Αγγέλου δὲ ἐπιστασίᾳ ὅ τε τροχὸς ἔστη καὶ διεψυχράνθη τὸ πῦρ, φευκτὸς δὲ τοῖς ὁρῶσι διασπαραχθέν- 

τῶν αὐτοῦ τῶν μελῶν ὁ ἅγιος φανείς, ἐβλήθη ἐν τῇ φυλακῇ, ἐν fi ἡ μήτηρ αὐτοῦ συνελθοῦσα ἀπέματ- 

85. Tev τοὺς ἐκ τῶν τραυμάτων ἰχῶρας * αὐτοῦ καταρρέοντας. Διαδοῦσα γὰρ πτωχοῖς τὴν οὐσίαν καὶ τοὺς 

— ᾿᾿' προθεσπεσίσας D. 

1 αὐτῶν D. — * corr. in ras.. D. 

APRIL, 7. 

Ἄρβπ.. 6. 

Arn. 7. 



Apu. 7. 

Ait. N. 

Act, 2i; TM. 

Fou 

Ἄρει, 7. 

Apnm. 8. 
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ἠτήσατο fj μήτηρ τοῦ ἁγίου, ἵνα j|! ὁμοίως τῷ 

Χριστῷ καὶ Θεῷ κρεμασθῇ, καὶ πέντε χρυσίνους 

ὑπὲρ τούτου παρασχοῦσα τοῖς δημίοις --- ἐπιγένο- 

μένης τῆς παρασκευῆς ἐπὶ pav τρίτην τῷ Θεῷ τὸ 

πνεῦμα παρέδωκε. Κατενεχθέντι δὲ αὐτῷ ἡ μήτηρ 

ἐπιχυθεῖσα καὶ λιποψυχήσασα ἀφῆκεν καὶ αὐτὴ 

τὴν ψυχήν᾽ καὶ συγκατετέθη τῷ μάρτυρι παρὰ χρι- 

στιανῶν εὐσεβῶν καὶ πιστῶν. ! 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου Ῥουφί- 

vou τοῦ θαυματουργοῦ. 

4. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος ᾿Ακυλίνης καὶ τῶν 

σὺν αὐτῇ διακοσίων μαρτύρων ᾿, 

.MHNI TQ AYTQ Π΄. 

bà τὸν Χριστὸν Θεὸν ὁμολογοῦντες καὶ τοὺς ἀπί- 

στους εἰς πίστιν μεταγαγόντες τὴν ἀληθινήν, ἐν 

μιᾷ ἡμέρᾳ διαφόρως ὑπὸ ἰουδαίων καὶ ἑλλήνων 

1. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Ἡ ρωδίω- 

νος], Αγάβου xoi Ῥούφου. Τούτων ὁ μὲν 

Ἡρωδίων, οὗ ὁ μέγας. ἀπόστολος. μέμνηται Τ]αῦ- 

Aoc, ἐπίσκοπος ἐν ΤΤάτραις τῆς ᾿Αχαίας ἐγένετο. Ὃ τιμιυρηθέντες ἐτελειώθησαν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Κελεστίνου πάπα Ῥώμης. “Ὃς ὑπῆρχεν ! ἐπὶ 

Θεοδοσίου τοῦ ἐν βασιλεῦσιν " νέου, ἐν τῇ ἐκκλη- 

σίᾳ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης διὰ βίου καὶ λόγου 

καλῶς ἀνηγμένος᾽ διὸ " καὶ τῆς ἀρχιερατικῆς 

ἠξιώθη καθέδρας, Ζωσίμου τοῦ πάπα τὸν βίον 

ἀπολιπόντος. Ὃς τὸν μακάριον Βονιφάτιον, ὁ δὲ 

τὸν μέγαν διεδέξατο Ἰνοκέντιον. Ὁ δὲ Κελεστῖνος 

ὑπὲρ τῶν ἀποστολικῶν καὶ πατρικῶν παραδόσεων 

δὲ ἼΛγαβος, ὃς τὴν ζώνην τοῦ μετάλου ἸΤαύλου 

λαβὼν καὶ ἑαυτοῦ χεῖρας καὶ πόδας δεσμήσας, 

προεφήτευσεν εἰπών" « Τάδε λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ 

» ἅγιον" τὸν ἄνδρα, οὗ ἐστιν fj ζώνη αὕτη, οὕτως 

» δήσουσιν αὐτὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ οἱ ἰουδαῖοι καὶ 

» μαστίξουσιν », ὃ καὶ γέγονεν. Οὐ γὰρ μόνον i 

αὐτὸν ἐδέσμευσαν ἀλλὰ καὶ ἀνελεῖν ἐπεχείρησαν. 

Οὗτος τοίνυν ὁ "Αγαβος εἰς τὸ ἐπιλαχὸν αὐτῷ 

μέρος τῆς οἰκουμένης ἐκήρυξεν. Ὃ δὲ Ῥοῦφος, οὗ 

καὶ αὐτοῦ ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ ὁ ἅγιος 

ΠΠαῦλος μέμνηται, ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Θηβῶν 

πάντα καὶ λέγων καὶ πράττων, συτκαθεῖλε τὸν ἀσε- 

βῆ Νεστόριον, δι᾽ ἐπιστολῆς τὰς θεομισεῖς αὐτοῦ 

τῶν πρὸς τῇ Ἑλλάδι ἐγένετο" ὁμοίως καὶ οἱ λουτοὶ βλασφημίας * ἀποκηρύξας καὶ τῷ μακαρίῳ Κυρίλλῳ 

πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐκήρυξαν 3. ᾿Αμφότεροι συνεργὸς εἰς τὴν αὐτοῦ καθαίρεσιν τετονὼς πολλά 

2.---ἶὶ μοιϑ. 

1, — ! Ἡροδίονος S. — ὃ ὁ δὲ Ῥοῦφος οὗ καὶ αὐτοῦ ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆ ὃ ἀπόστολος μέινηται ἐπίσκοπος 

καὶ αὐτὸς Θηβῶν ἐγένετο add. S. 
2. — 1 οὗτος ἣν Mc. — ? ἐν f. om. Mc. --- 9 δι ὧν Mc. — * ἐλέγξας τε καὶ add. Me. 

παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, τοὺς ? σύμπαντας ὄντας πεντήκοντα καὶ διακοσίους, ἀπαλλάξασα τῆς 

δουλείας, συνῆν καὶ συνέψαλλεν τῷ ἁτίῳ. Φωτὸς δὲ περὶ τὴν φυλακὴν ἐν μέσῃ νυκτὶ γενομένου καὶ 

φωνῆς ἄνωθεν ἐνεχθείσης, ài ἧς ἡ τοῦ μάρτυρος παρρησία καὶ ὁμολογία ἐμακαρίζετο, ἔτι μᾶλλον ἐπερ- 

ρώσθη πρὸς τοὺς ἀγῶνας. “Ὅθεν ἐπὶ τοῦ ἀνενδότου μένων, σταυρωθῆναι κατεδικάσθη " ἐκοινώνει δὲ 

πως τῶν δεσποτικῶν παθῶν, οὐ τῷ τοῦ θανάτου μόνον τρόπῳ, ἀλλὰ καὶ τῷ καιρῷ, καθ᾽ ὃν ταῦτα 

συνέβαινε, τῆς μεγάλης «πέμπτης *» ἐφισταμένης πρὸ τῆς σωτηρίου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἀναστά- 

σεως. Σταυρωθεὶς τοίνυν κατὰ κεφαλῆς, τοῦτο τῆς μητρὸς αἰτησαμένης καὶ πέντε χρυσίνους ὑπὲρ 

τούτου ἐπιδούσης τοῖς διώκταις, ἐπιγενομένης τῆς παρασκευῆς, περὶ τρίτην ὥραν τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 

παρέδωκεν. Κατενεχθέντι δὲ αὐτῷ f μήτηρ ἐπιχυθεῖσα καὶ λιποψυχήσασα ἀφῆκεν kal αὐτὴ τὴν ψυχήν" 

καὶ συγκατετέθη τῷ ἁγίῳ μάρτυρι παρὰ ἀνδρῶν εὐσεβῶν καὶ πιστῶν. — Da :1.2.3. 4. — 98 : 1. 3. 

3.4 —K:1.2.3.4, --ἶ : 1. 9. 8. ἀν — Bb: Εὐτυχίου (April. 6}. — Τῶν ἁγίων pv' μαρτύρων 

(April. 59. — Βο - 1. 9. 8 οἱ 4 — ατ'!1. 9, 8.4. --- σα: 1.9. 8. & — 6: 1.3. — Cg :1.2.3. 4. — 

R : deest. — Ra :2.3. 4, — ἈΡ: 9. 8. 4. --- Βα: 1. 8, 4, — μοὶ 1. 2. 8. 4 : Ἡ ἁγία ᾿Ακυλίνα fj νέα 

τὰς χεῖρας ὀπίσω δεσμηθεῖσα καὶ τὴν κοιλίαν φλεχθεῖσα τ. Oi. ἅγιοι διακόσιοι μάρτυρες oi ἐν Σινώπῃ 

E£n—Mv:1.2.8.4: ᾿Ακυλίνη... Διακοσίων μαρτύρων. — Mr : 2. 1. 

SYNAXARIA SELECTA. ἢ: 8. 9. — P : 8: οὗτος ἣν ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ βασιλέως... Des. : ἀπέδιυκε 

τὴν ψυχήν. Καὶ χριστιανοὶ μυρίσαντες τὸ ἅτιον λείψανον αὐτόθεν ἐκήδευσαν καὶ κατέθηκον ἐν rómu 

λεγομένῳ Δαύλῳ. --- 9. — Ὁ : 1: Ἡ μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ῥούφου, 

φλέγοντος, Ἑρμοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς. --- 3. 9. — Da:9. 1. — Db: 1.2.3. — Κὶ : 1.3.8, - N: 3.2. 

1. — Bb : Γεωργίου ἐπισκόπου Μιτυλήνης (April. 73). — Καλλιοπίου (April. 7?). — ῬῬουφίνου καὶ τῆς 

συνοδίας (April. 75, ). — Be 3. 2, — 0: 3 (TlaucoAuniov). — 2 (Κελευστίνου). --- Cd : 3. 2, — Qe: 

3.9. 0g :3,29. — R : deest. — Ra:1. 9.3. — Rb: 1. 9. — Re: 1.2.3. — Me: 1: Ἡρωδέωνος, 

"AqáBou, Φλέτοντος καὶ τῶν λοιπῶν. Τούτων ὁ μὲν Ἡρωδίων, οὗ ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος 

μέμνηται, τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις διηκόνει ἐν ἅπασι: μετὰ δὲ ταῦτα ὑπ᾽ αὐτῶν χειροτονεῖται πρεσβύ- 

τερος, εἶτα ἐπίσκοπος Νέων ἸΤατρῶν. ἸΤολλοὺς δὲ τῶν ἑλλήνων διδάσκων καὶ ἐπιστρέφων εἰς τὴν τοῦ 

Χριστοῦ πίστιν, ὑπὸ “Ἰουδαίων φθονηθεὶς ἐπισυστάντων αὐτῷ μετὰ εἰδωλολατρῶν, πρῶτον μὲν 

τυφθεὶς ἰσχυρῶς καὶ λίθοις τὸ στόμα συντριβεὶς καὶ ξύλοις κατὰ κεφαλῆς κρουσθείς, ὕστερον. μαχαίρᾳ 

ἀποσφάττεται. Ὁ δὲ Ἄταβος, ὃς τὴν ζώνην τοῦ ἁγίου ΤΤαύλου λαβὼν καὶ ἑαυτοῦ χεῖρας καὶ πόδας 

— 5 corr. D; prius τοῦ, — ὁ om. D. 
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τε ἄλλα κατορθώματα μνήμης καὶ λόγου ὅ ἄξια 

κατεργασάμενος ἐν εἰρήνῃ τῶν τῇδε ἀπανίσταται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ταυσϊλύπου. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους 

Ἀδριανοῦ τοῦ βασιλέως καὶ ΤΙρίσκου ἐπάρχου τῆς 

Εὐρώπης ᾿. Φωραθεὶς δὲ dic? τὸν Χριστὸν σεβό- 

μένος, προσήχθη τῷ βασιλεῖ" καὶ χριστιανὸν éau- 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ, ἁγίου μάρτυρος Εὐψυχίου 

τοῦ ἐν Καισαρείᾳ τῆς Καππαδοκίας *. Οὗτος ὑπάρ- 

χων τῆς Καππαδοκῶν ὅ χώρας, βίον ἀνεπίληπτον 

καὶ γνώμην κεκτημένος 3, γυναῖκα νομίμως ἠγά- 

γετο. Ζήλῳ δὲ θείῳ πυρωθεὶς καὶ χριστιανῶν τοὺς 

πλείονας προσλαβόμενυς, καθεῖλεν ἐκ βάθρων τὸν 

ναὸν τὸν ἐπιϊλεγόμενον τῆς Τύχης ἡ, εἰς ὃν «Tiv» 

πιστεύων ὃ ὁ παραβάτης Ἰουλιανὸς καὶ σπονδὰς 

καθ᾽ ἑκάστην προσφέρων. Koi" ἐπεὶ διετνιίυσθη ? 

τὸ γενόμενον, σχεδὸν Távràg τοὺς χριστιανοὺς 

ἐκέλευσε" τῶν ἰδίων στερηθῆναι καὶ 15 ἐξορίαις καὶ 

κακώσεσι 11 ποικίλαις παραδοθῆναι" τὸν δὲ μάρ- 

τυρα Εὐψύχιον ὡς αἴτιον γενόμενον τοῦ τοιούτου 

δράματος ξίφει καθυποβληθῆναι καὶ τὸ πέρας τοῦ 

βίου δέξασθαι, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος ' 

5. Βαδίμου τοῦ ἀρχιμανδρίτου 3, Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς 

χρόνους Σαβωρίου τοῦ ὃ βασιλέως Περσῶν, ἐκ 

πόλεως Βηθλαπάτης. Οὐδὲν δὲ ἡγησάμενος τὸ 

τοῦ τένους περιφανὲς καὶ τὸν προσόντα πλοῦτον, 

ταῦτα παριδὼν γέγονε μοναχός, εἶτα καὶ ἀρχιμαν- 

δρίτης. Συνελήφθη ὁ δὲ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολο- 

σίαν μετὰ τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ ἑπτὰ καὶ ἐτέθη ἐν 

εἱρκτῇ μῆνας τέσσαρας" εἶτα ἐξαχθεὶς ἐκδίδοται 

πρὸς τὸ ἀποτμηθῆναι Tiv? κεφαλήν 8 Νηρσᾷ τινι 

δημίῳ 5, πρότερον μὲν χριστιανῷ ὄντι, διὰ δὲ τὸν 

φόβον τῶν βασάνων τὸν Χριστὸν ἀρνησαμένῳ. 

Ὃν ἰδὼν ὁ ἅγιος ἐταλάνισε τῆς ἀρνήσεως αὐτὸς 

δὲ τρομαλέᾳ χειρὶ τετράκις κατενεγκὼν τὸ ξίφος 

καὶ τοσαυτάκις πλήξας, οὕτως ἐν κρίσει πολλῇ 

— 5 Mov καὶ μνήμης Me. 
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τὸν 8 ὁμολογήσας, τύπτεται. ἀφειδῶς ῥάβδοις 

τριακοσίοις * καὶ ὅ ἐκδίδοται TIpafku) τῷ ἐπάρχῳ. 

Ἐπιμένων δὲ «τῇ ὃ» εἰς Χριστὸν ὁμολογίᾳ τὴν διὰ 

ξίφους ἀπόφασιν δέχεται: διασπάσας δὲ τὴν περι- 

τεθεῖσαν αὐτῷ ἅλυσιν καὶ μικρὸν ὑπεκφυγὼν τοὺς 

κατέχοντας ἴ, τῇ γῇ προσερεισθεὶς καὶ εὐξάμενος 

τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκεν. 

AYTQ Θ΄. 

τὸν ἅγιον παραδεδωκέναι τὸ πνεῦμα ἐποίησεν, 

“Ὕστερον δὲ καὶ αὐτὸς διὰ ξίφους. ἀπώλετο, 

πολλοῖς κακοῖς συσχεθεὶς ὡς τῇ ἀρνήσει προσ- 

μείνας. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρ- 

τύρων τῶν ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ τελειωθέντων κατὰ t 

τὸ πεντηκοστὸν τρίτον ἔτος τῆς ? βασιλείας Xofu- 

ρίου. Ὃ αὐτὸς Σαβώριος ὃ κατὰ τῆς Ῥωμαίων 

χώρας ἐλθών “, ἦλθε καὶ πρὸς Βιζάβδην πόλιν οὕτω 

καλουμένην" φονεύσας δὲ τοὺς ἐν αὐτῇ" στρα- 

τιώτας καὶ τοὺς 9 ὅπλα κινεῖν δυναμένους, τὸν 

ἀπόλεμον ὄχλον σὺν γυναιξὶ καὶ γέρουσι καὶ παι- 

δίοις ἴ καὶ τὸν ἐπίσκοπον Ἡλιόδωρον καὶ Δοσὰν 8 

καὶ Μαριὰβ πρεσβυτέρους καὶ πάντας τοὺς ἐν τῷ 

κλήρῳ περιεποιήσατο. "Ev τῷ μέλλειν. οὖν " τελευ- 

Tdv τὸν ἐπίσκοπον “Ἡλιόδωρον 12, Δοσὰν 8. τὸν 

πρεσβύτερον κεχειροτόνηκεν ἀντ᾽ αὐτοῦ. Τῆς οὖν 

εἰωθυίας 1: δοξολογίας παρὰ τῆς ἐκκλησίας ἀναφε- 

ρομένης τῷ Θεῷ, ᾿Αδερφάρ τις. ἀρχίμαγος 15 τῷ 

Σαβωρίιυ ἀνήνετκεν, ὅτι οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐαθέντες 

χριστιανοὶ Δοσάνϑ τινα προστησάμενοι τοῦ Baci- 

λέως καὶ τῆς θρησκείας αὐτοῦ καταϊβλασφημοῦσι. 

ΤΙροστάξαντος δὲ αὐτοῦ, ἤχθησαν ἄνδρες 18 τριακό- 

σιοι" καὶ μὴ πεισθέντες προσκυνῆσαι "ὁ τῷ ἡλίῳ 

καὶ τῷ πυρί, τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Ἐξ ὧν 

πέντε καὶ εἴκοσιν φιλοψυχήσαντες ἐπ᾽ ἀπωλείᾳ 

ἑαυτῶν τῷ βασιλεῖ προσέδραμον 15 καταπειθεῖς 

τούτῳ 16 γενόμενοι. Εἷς δέ τις ὀνόματι 17 ᾿Αβδιη- 

σοῦς ᾿5. μὴ καιρίαν δεξάμενος τὴν πληγήν, οὐ 

συνανῃρέθη ὃν ὕστερον ἀδεῶς 1? κηρύττοντα τὸν 

8. — ! (καὶ - Εὐρώπης) om. D. — ? ὡς εἴη D, ὅτι S. — ? καὶ ἑαυτὸν εἶναι xp. D. — * oin. D, — ὃ εἶτα D. — 5D, om. S. 

? xoi add. D. . 
1. — ! τῆς Κ' om. Me. — ? ὃς ἐκ τῆς K. δρμώμενος Me, — 3 καὶ àv. βίον κεκτ. Me. — * τὸν τῆς T. λεγόμενον Me. — 

δ Me, om. S. — * προστετηκῶς Mc. — * om. Mc. — 9 δὴ ἐγνώσθη Me. — ? ἐκέλευσε ax. m. τι X. Mc. — 19 το oc, κι om. 
Me. — 1 κολάσεσι Me. 

2. — ! δσιομάρτυρος Mo. — ? καὶ τῶν αὐτοῦ μαθητιῶν add. Mc. — ? om. Mc. — * συνελλήφθη S. — " μετὰ τῶν ἑπτὰ 
αὐτοῦ μαθητῶν Me. — ὁ τινὶ δημίω Νισὰρ καλουμένῳ Me. 

8. — ! τὴν Tiepoíba τοῦ βασιλέως Σαβωρίου Τερσῶν κατὰ add, Mc. — 5 αὐτοῦ add. Mc. — * (Σαβωρίου - Σαβώριος) 
9m. Me. — ἐλθόντος Me. — δ(ἦλθε- αὐτῇ) ἐπεὶ καὶ πόλιν τινα εἷλεν οὕτω καλουμένην Βυζάδην ἀνελῶν πρῶτον τοὺς 

δόξαντας ἐκεῖ Me. — ὅ τά Me, — * παίδοις S, παισὶ Mc. — 8. Δησᾶν Me. — 9 οὖν μέλλειν Mc, --- 10 ὃ ἐπίσκοπος Ἡλιό- 

δωρος Mc. — '! τῆς €. δὲ Mc, — 18 (τῷ - ἀρχίμαγος) ὃ ἀρχιμάγειρος ᾿Ἀδεφὰρ Mc. — 13 ἄνδρες ἤχθησαν Me. --- !* σέβας 
προσενεγκεῖν Me. — 15 προσῆλθον τω βασιλεῖ Mc, — 16 ἐκείνω Me. — Π τοὔνομα Me, — 18 Ἀβδιησὸς S. — 19 ἀνδρείως Mc. 

δεσμήσας προεφήτευσεν εἰπών" « Τὸν ἄνδρα, οὗ ἐστιν ἣ ζώνη αὕτη, οὕτως δήσουσιν αὐτὸν εἰς Ἱερου- 
» σαλὴμ oi ἰουδαῖοι καὶ μαστίξουσιν,» ὃ καὶ γέγονεν. Οὐ γὰρ μόνον αὐτὸν ἐδέσμησαν, ἀλλὰ καὶ 

ἀνελεῖν ἐπεχείρησαν. Οὗτος τοίνυν ὁ Ἄγαβος εἰς τὸ ἐπιλαχὸν αὐτῷ μέρος τῆς οἰκουμένης ἐκήρυξεν. Ὁ 

δὲ Ῥοῦφος, οὗ καὶ αὐτοῦ ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῇ ὁ ἀπόστολος μέμνηται, ἐπίσκοπος τῆς 
πόλεως Θηβῶν τῶν πρὸς τῇ Ἑλλάδι ἐγένετο. Ὅμοίως καὶ ὃ Φλέγων καὶ οἱ λοιποὶ πανταχοῦ τῆς οἰκου- 
μένης κηρύττοντες τὸ εὐαγγέλιον καὶ τοὺς ἀπίστους πρὸς πίστιν. μετάγοντες τὴν ἀληθινήν, ἐν μιᾷ 
ἡμέρᾳ διαφόρως τιμωρηθέντες ὑπὸ ἰουδαίων καὶ ἑλλήνων ἐτελειώθησαν. --- 9. — Mv : 1.9. — "H ἐν 

τῷ Κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τῶν μυροφόρων. — Mr : 1. 
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λόγον τοῦ Θεοῦ παρρησίᾳ **, ἀσεβής τις ἐπιθέμε- 

νος ἀνεῖλε μαχαίρᾳ οὐκ ἀηδῶς δεξάμενον τὴν σφα- 

γήν' καὶ γὰρ ἐδυσφόρει καὶ ἔστενε τῶν συμμαρτύ- 

ρων: ἀπολειφθείς. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

᾿Αμφιανοῦ καὶ Αἰδεσίου τοῦ αὐταδέλφου αὐ- 

τοῦ, ἀθλησάντων ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ. 

5. Καὶ τῆς ἁτίας μάρτυρος Ὑπομονῆς." 

ΜΗΝΙ Τῷ AYTQ (΄. 5 

1. "Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Tepevriov, 

᾿Αφρικανοῦ, Μαξίμου, Πομπηΐου καὶ ἑτέρων 

τεσσαράκοντα ! τῶν περὶ τὸν μακάριον Ζήνωνα 

καὶ ᾿Αλέξανδρον καὶ Θεόδωρον. Οὗτοιϑ ὑπῇρ- 

Xov ἐπὶ 5 Δεκίου τοῦ δυσσεβοῦς 3 βασιλέως καὶ 

Φουρτουνατιανοῦ ὁ ἡγεμόνος“ ὥρμηντο δὲ ἐξ Ἀφρι- 

κῆς. Καταφοιτήσαντος δὲ δόγματος δεῖν ἐξόμνυ- 

σθαι τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν τοὺς ταύτης ἀντεχο- 

μένους ἢδ μὴ πειθομένους παντοίως κολάζεσθαι, 

δρῶντες οὗτοι οἱ τεσσαράκοντα πολλοὺς ὕποσκε- 

λιζομένους καὶ πρὸς τὴν πλάνην αὐτομολοῦντας, 

συνωμολόγησαν ἀλλήλοις ἐνστῆναι «καὶ ὃ» τῇ 

τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος γένναιότητι ὑπὲρ 

Χριστοῦ καλῶς ἀποχρήσασθαι, ἀναμνήσαντες ἀλλή- 

λους τῶν τοῦ Κυρίου ῥημάτων, ἃ πρὸς τὸ μαρτύ- 

ριον τοὺς πιστοὺς ἐπαλείφων 1 μὴ δεδοικέναι 

ἔλεγεν ὃ ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, τῆς δὲ 

ψυχῆς λαβέσθαι μὴ δυναμένων. Ἐπεὶ δὲ * προσ- 

ἀχθέντες τῷ ἡγεμόνι Φουρτουνατιανῷ 19 περὶ 

τῆς τοῦ Χριστοῦ δυνάμεως καὶ τῆς ἀσθενείας τῶν 
παρὰ τοῖς ἕλλησι τιμωμένων ξοάνων διεξῆλθον, 

τούτους μὲν ὁ ἡγεμὼν 11 ἐν τῇ φρουρᾷ βληθῆναι 

προσέταξεν "2, τοὺς δὲ 3 περὶ τὸν μακάριον Ζήνωνα 

καὶ ᾿Αλέξανδρον καὶ Θεόδωρον μεταστειλάμενος 

ἀποστῆναι τῆς τοῦ Χριστοῦ πίστεως παρήνει τ᾿, 

᾿Ενστάντων δὲ αὐτῶν καὶ τὸ τῆς πίστεως ἄτρεπτον 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ᾿Αντίπα 

ἐπισκόπου Tlepyáuou τῆς ᾿Ασίας, τοῦ καὶ μύρον 
ἀδιαλείπτως βλύζοντος. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς καὶι- 

-— 9! τὸν Χριστὸν add. Me. — ?! μαρτύρων Mc. 

ἐπιδειξαμένων ἐξ ὧν εἶπον xoi ἔπαθον, νεύροις 

βοῶν καὶ ῥάβδοις ἀκανθώδεσι καὶ τραχείαις 15 

ἐτύφθησαν ἐκ διαδοχῆς τῶν τυπτόντων ἐπὶ τοσοῦ- 

τον, ὥστε φανῆναι τὴν ἔνδον τῶν σπλάγχνων 

οἰκονομίαν καὶ σουβλίοις πυρωθεῖσι τὰ ψύα αὐτῶν γ0 

διετρώθη, καὶ κράματι | ὄξει 16 συντεθέντι καὶ ἅλατι 

καὶ τριχίνοις ὑπετρίβησαν 12 ὑφάσμασιν. ᾿Απογνοὺς 

οὖν τὰ κατ᾽ αὐτοὺς Ó ἡγεμών, μᾶλλον δὲ καὶ "8 

περιαλγὴς γενόμενος, οἷς διὰ προσευχῆς οἱ ἅγιοι 

ἐπὶ γῆς τὰ ξόανα ἤνεγκαν καὶ συνετρίβησαν, qs 

ἀποτμηθῆναι τὰς κεφαλὰς τούτων ἐκέλευσεν μηνὶ 

ἀπριλλίῳ πέμπτῃ 18, ᾿Αχθέντες δὲ οἷ περὶ τὸν Τερέν- 

τιον καὶ παρρησιασάμενοι, αὖθις εἰς τὴν φυλακὴν 

ἐβλήθησαν 13, προσδεθέντες κλοιοῖς κατὰ τῶν rpa- 

χήλων καὶ πέδαις ὑποβληθέντες τοὺς πόδας καὶ 50 

τὰς χεῖρας ᾿9 ἁλύσει δεθέντες ?1, Διήνεγκαν οὖν 

τὴν χαλεπὴν ταύτην τιμωρίαν, ὑποκειμένων αὐτοῖς 

τριβόλων σιδηρῶν ??, ἐπὶ πλείστας ἡμέρας ἀπόσιτοι 

διαμείναντες — εἰσαγωγὴ γὰρ ἄρτων 38. ἀπηγο- 

ρεύθη παρὰ τοῦ ἡγεμόνος τοῖς δεσμοφύλαξιν, 55 

Αὐτοὶ δὲ θείας 5" ἀντιλήψεως τυχόντες παρὰ Θεοῦ, 

δι᾿ ἐπιστασίας ἀγγέλου 55 τῶν δεσμῶν ἀποπεσόν- 

τῶν καὶ τροφῆς αὐτοῖς οὐρανόθεν χορηγηθείσης, 

αὖθις νεαροὶ τῷ ἥγεμόνι παρέστησαν ξεσθέντες δὲ 

καὶ θηρίοις ὑποβληθέντες, ὧν οὐδὲν αὐτῶν ἥψατο, 30 

ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

AYTQ ΙΑ΄. 

ροὺς Δομετιανοῦ τοῦ βασιλέως, σύγχρονος 1 τῶν 

ἁγίων ἀποστόλων, ὅτε καὶ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάν- 

γης ὁ θεολόγος εἰς ΤΤάτμον τὴν νῆσον ἐξόριστος ss 

1. — ! ἑτέρων Ac' Me. — ? om. Mc. — ὃ κατὰ τοὺς χρόνους add. Mc. — ὁ Φουρτινιανοῦ Me. — 5 (τὴν εἰς -8) τὸν 
Χριστὸν καὶ τοὺς μὲν πειθομένους τιμῶν βασιλικῶν ἀξιοῦσθαι τοὺς δὲ Mc, — ὃ Me, om. 8. — * ἐπαλείφουσι Me, — 
* λέγοντος Me. — * obv Me, — 19 τῷ fjr; πρ. Φουρτινιανῶ Me, — 116 yr. om. Mc, — 13 εἰς ἐξέτασιν δὲ καταστάντας πρό- 
τερον add. Mc. — 1? oin. Me. — 11 καὶ προσελθεῖν τοῖς εἰδώλοις add. Me, — 16 ῥάβδοις v. dx. x. v. βοῶν Mc, — 16 (ῶστε- 40 
αὐτῶν διατρήσας xai κράμα ὄξυ ita S) ὡς διαδείκνυσθαι τὴν ἔνδον τῶν σπλάγχνων αὐτῶν οἰκονομίαν" εἶτα ἀβελίσκοις 
πυρωθεῖσι κατὰ τῶν νώτων ἐπάρησαν καταχεθέντες κράματι ὄξει Mc. — 1? ἐπενετρίβησαν Mo, — 19 (ἐπὶ - πέμπτῃ) κατή- 
νεῦκαν ἀποτμηθῆναι τὰς κεφαλὰς τούτων προσέταξεν Me, — 19 ἐνεβλήθησαν Me. — 30 τὰς x. x. v. π᾿ Mc. — 31 περιδε- 
θέντες Me. — 88 xoi ἅμα ἐπὶ πλείστας Me. — 33 σιτίων Mo. — ** (o. δ. 0.) ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς δεινοῖς Me. — *5 ἀγγέλων καὶ Me, 
1.— ! σύχρονος S. 
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fiv, ὡς ἡ ἐπιστολὴ fj περὶ αὐτοῦ γράφει, ἱερέα τοῦ- 

TOV πιστὸν καὶ μάρτυρα καλῶν, Ὑπάρχων δὲ τῆς 

κατὰ Ἰέργαμον ἐκκλήσίας ὃ ἅτιος ᾿Αντίπας ἐν 

πάνυ πρεσβυτικῇ ἡλικίᾳ καὶ τηραιᾷ ἐκρατήθη " 

$ παρὰ τῶν εἰδιυιλολατρῶν τῶν σεβομένων τοῖς 

εἰδώλοις, ἐμφανισάντων αὐτοῖς τῶν εἰδώλων μὴ 

δύνασθαι τὸν τόπον κατοικεῖν διὰ τὸν ᾿Αντίπαν. 

“Ὅθεν ἀχθεὶς πρὸς τὸν ἡγεμόνα καὶ αὐτοῦ. κατα- 

ναγκάζοντος θῦσαι τοῖς εἰδιύλοις᾽ καὶ προβαλλομέ- 

10 vov τὴν τῶν ἑλλήνων θρησκείαν ἀρχαΐαν εἶναι καὶ 

τιμιωτέραν, νεοφανῆ δὲ τὴν τῶν χριστιανῶν, οὐκ 

ἔπεισεν ἀλλ᾽ ἐκ παραδείγματος ἤλεγξεν τὴν τῶν 

ἑλλήνων θρησκείαν παλαιὰν μὲν οὖσαν, κακὴν δέ. 

"Egn Υτὰρ ὅτι ὁ Κάϊν παλαιὸς μὲν γέγονε καὶ πριῦ- 

15 τὸς ἄνθρωπος μετὰ τὸν πρωτόπλαστον, ἀλλὰ 

φονεὺς τοῦ ἀδελφοῦ, Τούτοις τῶν ἀπίστων πρὸς 

ὀργὴν ἀναρριπισθέντων, ὁ μάρτυς ἐν τῷ κατὰ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου; 

80 ἐπισκόπου Παρείου. “Ὃς κατὰ ἸΤαῦλον τὸν θεῖον 

τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἅπασαν ἐν διωγμοῖς καὶ θλίψεσιν 

καὶ στενοχωρίαις διήνυσε, τὰς μεταβάσεις ἀεὶ 

ποιούμενος διὰ τὸ μὴ συνελθεῖν τοῖς εἰκονομάχοις 

καὶ ὑπογράψαι εἰς τὴν κατάλυσιν τῶν ἁγίων εἰκό- 

45. vuv?, τῶν πατρικῶν μὲν 8 δογμάτων xoi? παραδό- 

σεων 8 προϊστάμενος, καταγελῶν "δὲ * τῶν κακο- 

δόξων. Ἐν τούτοις ἐγκαρτερῶν ἀνεπαύσατο ἐν 

Κυρίῳ 5. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

30 ᾿Αρτέμωνος '. Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ 

βασιλέως, πρεσβύτερος τῆς κατὰ Λαοδίκειαν ἐκκλη- 

σίας, τηραιὸς ὧν ἤδη καὶ ἐπανθοῦσαν ἔχων ἤ τὴν 

πολιάν. “Ὅστις ὃ καὶ πρὸ τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ 

εἰσελθὼν ἐν τῷ ναῷ τῶν εἰδώλων ὁ μετὰ Σισιννίου 

85 τοῦ ἐπισκόπου κατέστρεψε τὰ εἴδωλα ὅ. Κόμης δέ 

— * δὲ add. S, --- ὃ τὰ εἴδωλα S, — * αὐτὰ S. — 5 αὐτοῦ S. 
2. — 1 ἢ ἁγία T. ἡ ἐν Κυζίκω ἐν εἰρήνη v. Mc. 

τύπον βοὸς τεχνευθέντι χαλκουργήματι ἐπὶ πλεῖ- 

στον | ἐκπυρωθέντι ἐμβάλλεται. ΤΤολλὰ δὲ ἐν αὐτῷ 

τῷ Θεῷ ἱκετεύσας καὶ τὴν μεγάλην αὐτοῦ δύναμιν 

ἐξυμνήσας, καὶ ὑπὲρ ὧν ἠξιώθη παθεῖν αὐτῷ" εὐχα- 

ριστήσας, καὶ τοὺς μεμνημένους αὐτοῦ ἄλλων τε 

νοσημάτων καὶ τῆς ἀπαρηγορήτου τῶν ὀδόντων 

ὀδύνης ἀπαθεῖς φυλάττεσθαι ἐξαιτήσας καὶ ἐπευξά- 

μενος αὐτοῖς ἁμαρτιῶν ἄφεσιν καὶ τῆς μελλούσης 

κρίσεως ἵλασμόν, καὶ μέντοι τυχὼν τῆς αἰτήσεως, 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε᾽ καὶ ἐτέθη ἐν τῇ κατὰ Πέρ- 

γάμον ἐκκλησίᾳ μύρα kai ἰάσεις ἀεννάως πηγά- 

Luv. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ 

ἀποστολείῳ τοῦ ἁτίου καὶ πανευφήμου ἀποστό- 

λου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, 

πλησίον τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. μνήμη τῆς ὁσίας Τρυφαί- 

νης τῆς ἐν Κυζίκῳ 1. 

AYTQ ΙΒ΄. 

τις ΤΤατρίκιος τοὔνομα μετὰ χρόνον ἐν τῇ πόλει 

παραγενόμενος καὶ τὸ τολμηθὲν μαθὼν καὶ πρὸς 

τὴν ἐκκλησίαν, ἐν fj διῆγεν ὁ ἅγιος ὅ, ὁρμήσας ", 

γόσῳ κατασχεθεὶς ἐσχέθη μὲν τῆς ὁρμῆς δηλοῖ δὲ 

τῷ ἐπισκόπῳ ὑπὲρ αὐτοῦ εὔξασθαι, ὑποσχόμενος 8 

ἀνδριάντι χρυσῷ τιμήσειν αὐτόν, εἰ τεύξεται τῆς 

ὑγείας. Τοῦ δὲ ἐπισκόπου πιστεῦσαι μᾶλλον εἰς 

τὸν κύριον ἡμῶν 15 Ἰησοῦν Χριστὸν μηνύσαντος 

καὶ ἀπαλλαγῆναι τῆς νόσου, τοῦτο συνθέμενος 

ἀνερρώσθη: ἔμεινε δὲ ὅμως ἐν ἀπιστίᾳ. Συλλαβὼν 

δὲ 11 ὕστερον τὸν ἅγιον Ἀρτέμωνα θῦσαι τοῖς 

εἰδώλοις καταναγκάζει. Ὃ δὲ ἔφη « Δεκαὲξ ἔτη 

» ἐποίησα ἀναγινώσκων τὰς βίβλους τοῦ Θεοῦ 

» καὶ τὴν ἁγίαν γραφήν, ; καὶ εἰκοσιοκτὼ ἔτη διά- 

» κονοὸς ἀναγινώσκων τὸ εὐσγτέλιον καὶ εἰκοσι- 

» πέντε ἔτη πρεσβύτερος διδάσκων τὸν λαὸν τὴν 

» εὐσέβειαν" καὶ. νῦν εἰδώλοις οὐ θύω. » ᾿Αλλ᾽ 

1. — 1 δμοληγητοῦ add, D. --- ? (διὰ - εἰκόνων) om. D. --- * om. D. --- 4 καὶ καταγελιῶν D. — 5 (ἐν - κυρίῳ) om. D. 

2. — *'Aprégovoc-S, πρεσβυτέρου xoi μάρτυρος add. D. —? om. D. — ὃ εἴτις S, αὐτοῦ D, — 3 δὲ τῆς κατασχέσεως 
40 αὐτοῦ D.— " (κατέστρεψε - εἴδωλα) ἐν τῶ ναῶ τῶν εἰδώλων εἰσελθιὺν τὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος κατέστρεψεν ἄγαλμα D. — 

θ Σισίννιος ἐπίσκοπος add. Ὦ. --- * εἰσελθεῖν add. corr. D. — 8 αὐτῷ add. D. 

1.— Ce:1.— Cg: 1. —8R:1.2. — Ra : 1. Bb:1. 

9 αὐτὸν D. τὸ oi. D, — ! γὰρ D. 

Ro: 1. — Mo : 1, 2. — Ὁ ὅσιος Φαρμού- 

θιος ἐν εἰρήνῃ v. — Μνήμη τοῦ ὁσίου Ἰωάννου μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Δεκαπολίτου. — Mv: 

1. 2. — Φαρμουθίου. — Ἰωάννου. --- Mr : 1. 

4 — SYNAXARIA SELECTA. H:2, — P:2. D:2.1. Da: 1. 3. — Db: 1. 8. — Μαρτίνου πάπα 

Ῥώμης (April. 137). — &: 1.3. — N : 2.1. — Bb : Ἀντίπα (April. 11). — Be: 2. — 6:2, in marg.: 

ζήτει τὸ συναξάριον τοῦ Γότθου eig τε΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός (April. 17^). — Gd : 2, — Ce: Κρίσκεντος 

(April. 151), — Cg : 1. — & : 8. 2, — Ra : 1. — Τρυφαίνης (April. 115). — Σάβα (April. 174). — ΒΒ: 

1. — Σάβα. -- Re: Σάβα. — 1 (Βασιλείου ἐπισκόπου Καρείου). — Me: 1. 4. — Ἀνθούσης ϑυγατρὸς 

$0 τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, Αὕτη ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῆς πολλάκις ἀναγκασθεῖσα 

ζυγῆναι ἀνδρί, οὐκ ἐπείσθη διὸ μετὰ τὸ ἀποβιῶσαι αὐτὸν ἀδείας λαβομένη, πάντα τὰ προσόντα αὐτῇ 

πένησι καὶ ἐκκλησίαις καὶ οἴκοις ἱεροῖς διανειμαμένη, πολλῶν ὀρφανῶν πατὴρ ἐγεγόγει καὶ χηρῶν 

προστάτης καὶ κηδεμών. ἸΤολλαῖς δὲ παρακλήσεσι πολλάκις βιαζομένη ὑπὸ Εἰρήνης τῆς ὀρθοδόξου 

Αὐγούστης συνεῖναι αὐτῇ καὶ συμβασιλεύειν, οὐκ ἠνέσχετο, Ὁπόσας δὲ ἡμέρας διέτριβεν ἐν τῷ 

55 παλατίῳ, ἔξωθεν μὲν βασιλικὸν ἱμάτιον ἐπημφίεστο, ἔνδοθεν δὲ ῥάκος τρίχινον᾽ τὸ ποτὸν αὐτῇ ὕδωρ, ἡ 

τροφὴ ἀσκητική, τὸ δάκρυον ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ ὁ θεῖος ὕμνος ἀδιάλειπτος ἐπὶ στόματος. “Ὅθεν καὶ τὸν 

μοναστὴν ὑπέρχεται βίον, διὰ χειρὸς τοῦ ἐν ἁγίοις Ταρασίου ἀποκειραμένη ἐν τῇ μονῇ τῶν Ὁμονοίας. 

Ἔκτοτε δὲ οὔτ᾽ αὐτὴ τῆς μονῆς ἐξῆλθεν οὔτ᾽ ἄλλη τῶν ἀδελφῶν. Οὐκ ἀπελείφθη ποτὲ τῆς ἐκκλησίας, 

Ἄρβιι, 11. 

f. 193. 

ἄραι. 12. 

f. 193. 

Aen. 1]. 

Aen. 12, 



Arni, 12, 

Appt, D. 

Nes. Fz 

Avnn. ΕΝ 

οὖν 13 ἐξαπατήσειν αὐτὸν οἴεται᾽ καὶ εἰσελθὼν ἐν 

τῷ ναῷ τοῦ Ἀσκληπιοῦ αὐτό τε τὸ ξόανον συνέ- 

τριψεν καὶ τοὺς δράκοντας συνέτριψεν ὑπερμεγέ- 

θεις ὄντας, φρικτὸν 13 θέαμα τοῖς ὁρῶσιν. Φασὶν 

τὰρ αὐτοὺς πήχεις εἴκοσι τὸ πλάτος ἔχειν, ἐκτεί- 

νέεσθαι δὲ ἐπ᾽ ὀγδοήκοντα. “Ὅθεν τοῦ κόμητος 

ἀσχέτῳ ληφθέντος θυμῷ, τὰς σάρκας κατατέμνε- 

ται ὁ ἅπιος ᾿Αρτέμων καὶ ἐν ἐσχάρᾳ πυρωθείσῃ 

ὀπτᾶται. Ἔνθα καί φασιν ὅτι * μία τῶν συνεπομέ- 

νῶν τῷ ἁγίῳ δορκάδιυν ἐλθοῦσα ἐκ Λαοδικείας 15 

ἀνθρωπίνῃ φωνῇ fj ἔλαφος ἤλεγξε τὸν κόμητα 

ἀσεβοῦντα 15: ἣν βαλεῖν βέλος ἐπ᾽ αὐτήν "ἴ τις τῶν 

στρατιιυτιῶν 9$ ταύτης μὲν ἀπέτυχε, τὸν δὲ σύνε- 

ὃρον τοῦ κόμητος ἀνεῖλεν τελείως 13. Εἶτα λέβητος 

ἐκκαέντος, ἐν ᾧ πίσσα καὶ ῥητίνη ὑπῆρχε, ἀοράτως 

ὁ κόμης ἀρθεὶς ἐν αὐτῷ ἐβλήθη’ καὶ εὐθὺς ἐτάκη 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁτίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρτί- 

vov πάπα Ῥώμης. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Κωνσταντίνου τοῦ ἐπιλετομένου ἸΤωτωνάτου " 

ὅστις Κωνσταντῖνος ' ἐν Σικελίᾳ ἐν τῷ τῆς Δάφ- 

vic λουτρῷ ἀνῃρέθη λαβὼν πληγὴν κατὰ κεφαλῆς 

μετὰ κάδδου ", Διὰ τοῦν τὴν ὀρθόδοξον πίστιν ἀπὸ 

τῆς Ῥώμης ἀποστείλαντος τοῦ βασιλέως, ἤχθη 

o Ξ ἔφη τ ον} dpios παρανοίας αὐτοῦ καταγνοὺς 9 
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καὶ τὰς σάρκας κατέρρευσεν. Ὁ δὲ ἅγιος μάρτυς, 

ἐν ᾧ ἵστατο, πηγῆς ὕδατος ἀναδοθείσης, ἐν αὐτῇ 

τοὺς πιστεύσαντας 2? ἐβάπτισε΄ καὶ πλείστας θαυ- 

μάτων ἐπιδείξεις ποιησάμενος καὶ ἐν τόπῳ τινὶ 

Βαλβίνῃ 5 καλουμένῳ γενόμενος τῆς ᾿Ασίας 38, 5 

τέλος τοῦ δρόμου τῆς μαρτυρίας εὕρατο πρὸς 

Κύριον ἐκδημήσας. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων Δήμη 

καὶ ΤΤρωτίωνος *. 

4. Καὶ ἡ ἀνακόμισις τῆς τιμίας ζώνης 1 τῆς ὑπερ- 10 

ἁτίας Θεοτόκου ἀπὸ τῆς ἐπισκοπῆς Ζήλας eic? 

τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων, ἐν ἔτει ἑξακισχιλιοστῷ 

τετρακοσιοστῷ πεντηκοστῷ, ἐπὶ τῶν βασιλέων 

Κωνσταντίνου 8 καὶ Ῥωμανοῦ τῶν Τορφυροτέν- 

νήτων- μετὰ δὲ ταῦτα ὕστερον ἀπετέθη ἐν τῇ ἁγίᾳ 15 

σορῷ τῶν Χαλκοπρατείων, μηνὶ αὐγούστιῳ λα’ *. 

AYTQ Γ΄. 

βίᾳ ὁ μακάριος οὗτος, πολλὰς κακώσεις κατὰ τὸν 

πλοῦν καὶ τὴν : ἐπάνοδον ὑπομείνας. Ὁ γὰρ βασι- 

λεὺς τῆς δόξης ἐτῶν μονοθελητῶν ὑπάρχων", ἐπεὶ ὁ 20 

ἐν ἁγίοις Μαρτῖνος Σέργιον καὶ Πύρρον καὶ Θεόδω- 

ρὸν " δημοσίοις ἀπεκήρυξε " γράμμασιν ὃ καὶ ὅρον 

εὐσεβείας ἐξέθετο ?, μετὰ τῆς συνελθούσης αὐτῷ; 

συνόδου ἀνατρέψας "" τὴν τῶν μονοθελητιῶν 1" 

μετὰ τὸν τοσοῦτον χρόνον καθ᾽ ὃν τὰ τῆς εὐσεβείας αὐτοῦ 95 

ἐστηρίχθη D. -- V Ἰρρικτιῦ S, -- τὰ oj. D. — 1? ζἐλθοῦσα ἐκ A om. D. -— "ifj - ἀσεβοῦτα) ἀσεβ. τὸν ἡγεμόνα διήλεγξεν 

D. —- ἐπ᾽ abr 
8. . FHporiu 
4.-- ἐν ἔτει 

κατετέθη ἐν τοῖς X. τῇ λα τοῦ αὐγούτου unvóg Me. 
ν 

im. Ἐν. Τ᾽ βουληθεὶς add, D, -- 1 om. D. — 39 πιστεύοντας D. — ?! Βαλβήνι 1). -- 33 (τῆς ΑὉ om. Ὁ, 

νεκομίσθη ἡ τιιία Züvr Me, — Ξ ἐπὶ S, -- "(τὴν «Ka ἐπὶ Κα. Me. — ὁ (μετὰ - Ao καὶ μετὰ ταῦτα 
80 

1. τἀνηρέθη adn c ad d. Mart. 14. — ? χἀνηρέθη - kdbbou) ein, Me. — ? om. Me. — "δυσσεβοῦς Me. — * θρη- 

«ἰκείας add. Me, -— " «5 - Ocóbupov) τὸν ἐν ἁτίοις M. ἀκήκοε Me, — ? ἀποκηρύξαι Me. — * τράμμασι Σέργιόν τε καὶ 
Πύρρον καὶ Θεόδωρον τοὺς ἐξάρχους τῆς τοιαύτης αἱρέσεως Me, — "" ἐκθεῖναι Me, — 1" ἀνατρέποντα Me. — !* v. p. om. 
Me. 

00 κατιυλιζώρησε προσευχομένη, οὐ τῶν δακρύων ἐπαύσατο, ἡ ταπείνωσις αὐτῆς dperpoc, ἡ πρὸς τὰς 35 

τῶν ἀδελφιὼν διακονίας σπουδὴ ὑπερβάλλουσα, f] περὶ τὴν ἐπικόσμησιν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καὶ εὐπρέπειαν 

ἐπιμέλεια, ὑπερθαύμαστος, τἄλλα πάντα κρείττω λόγου καὶ θαύματος. Καὶ οὕτω τὸν παρόντα χρόνον 

τῆς ζωῆς ἐκμετρήσουσα, μετὰ πολλοῦ τῆς ἀρετῆς πλούτου πρὸς τὰ ἄνω μεθίσταται (April. 189. — 3: οἱ 

riot Πρωτίων καὶ Δήμης E. τι — ὁ ἅγιος Ἀρτέμων E. τ. --- Οἱ ἅγιοι τρεῖς ἀββάδες Μηνᾶς, Δαβὶδ 

καὶ Ἰωάννης τοξευόμενοι τ. — Mv: 1. 4 — Ἀνθούσης. — 3.9. — Μηνᾶ, Δαβὶδ καὶ Ἰωάννου. — 40 

Mr:i 

SY XARIA SELECTA. H : Kpíakevrog (April. 15!). — Ἐλευθερίου Πέρσου, Ζωίλου Ῥωμαίου, 

Θεοδοσίου, Bacieibou, l'epovriou (April. L42, ?, 5j. — P : Κρίσκεντος. --- Ἐλευθερίου τοῦ Πέρσου xai 

Ζωίλου Ῥωμαίου καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Θεοδοσίου καὶ Βασιλίδος. — Ὁ : 1. — Kptaxevroc. — 

᾿Ἐλευθερίου τοῦ ἸΤέρσου καὶ Ζωίλου Ῥωμαίου καὶ τῶν ἁτίων μαρτύρων Θεοδοσίου καὶ Γεροντίου xal 45 

Βασιλίδος. -- 98 : 1. — Κρίσκεντος. --- Ἐλευθερίου κτλ, --- Db : Κρίσκεντος. — Ἐλευθερίου κτλ. --- 

Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Περσίδος (April 17!. — X: 1. — Κρίσκεντος, — Ἐλευθερίου κτλ, — N : 

Kpickevroc. — IL. -- Ἐλευθερίου κτλ. --- Bb: Ἀρτέμωνος (April. 122). — Be : Κρίσκεντος (April. 151), — 

Βασιλείου (April. 3}. — Ἐλευθερίου τοῦ Πέρσου. Ἐλευθέριος ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ὑπῆρχεν ἐκ 

τὴς χώρας Περσίδος. Χριστιανὸς δὲ ὧν καὶ τὸν Χριστὸν ἀγαπῶν, ἀπήρχετο πρὸς τὸν ἅγιον Συμεὼν 50 

τὸν ἐπίσκοπον, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ τελεώτερον ἐδιδάσκετο λότον τῆς ἀληθείας. Καὶ ὑποστρέφων εἰς τὸν 

οἶκον αὐτοῦ, ἐδίδασκε καὶ αὐτὸς τοὺς προσερχομένους αὐτῷ τὰ περὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ. Χριστοῦ " 

ὁπῶς Θεὸς ὧν ἀπροσδεὴς ἠθέλησε τενέσθωι ἄνθρωπος, ἵνα σώσῃ. τὸν ἄνθρωπον, μὴ τραπεὶς τὴν 

οὐσίαν μετὰ τὴν τῆς ἀνθρωπότητος ἕνωσιν, ἀλλὰ ὅλος Θεὸς ὧν ὅλος γενόμενος ἄνθρωπος. Διδάσκων 

δὲ ὁ ἀπὸς ᾿Ελευθέριος οὕτως καὶ πολλοὺς τῶν ἀπίστων ἐπιστρέφων καὶ βαπτίζων, ἐγνώσθη παρὰ 85 

τῶν πυνολατρῶν Περσῶν. Καὶ καταμηνυθεὶς τῷ βασιλεῖ, ἐκρατήθη καὶ παρέστη αὐτῷ, Ὁ δὲ βασιλεὺς 

ἐρωτήσως αὐτὸν καὶ ἰδὼν αὐτοῦ τὸ ἀμετάθετον, παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἀρχιμάτοις, παραγτείλας 

αὐτοῖς πεῖσαι αὐτὸν ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν οἱ δὲ πολλὰ βασανίσαντες, καὶ μὴ πείσαντες, ἀπεκεφά- 

λισαν αὐτόν. — Ο : Κρίσκεντος. --- Βασιλείου, --- Qd : Κρίσκεντος. --- Βασιλείου. — Qe : Βασιλείου. --- 

Cg : Κρίσκεντος. — Βασιλείου. ---- R: 1. — Ra: Ἀρτέμωνος (April. 127), — 1. — Ἐλευθερίου ... Ζώλου ὑὺ 

f. 194. 
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αἵρεσιν 13, μεταστέλλεται αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ἀπὸ Ῥώ- 

μῆς, ὥσπερ εἴρηται 18, καὶ ὥσπερ τινὶ τῶν κακούρ- 

τῶν κλοιὰ αὐτῷ περιθεὶς "' ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ- 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

5 1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων ἀποστόλων ! 'Apioráp- 

xov, Πούδη καὶ Τροφίμου ὅ,. Οὗτοι ἐκ τῶν 

ἑβδομήκοντα ἀποστόλων ὑπάρχοντες ὃ, ἠκολού- 

θουν ὁ τῷ μεγάλῳ ἀποστόλῳ ΤΤαύλῳ κηρύττοντες 

καὶ συγκακοπαθοῦντες τῷ διδασκάλῳ ἐν πᾶσι 

10 τοῖς διωγμοῖς αὐτοῦ δ΄ καὶ τέλος μετὰ τὸν ἐκείνου 

θάνατον καὶ αὐτοὶ τὰς ἱερὰς αὐτῶν κεφαλὰς ὃ ὑπὸ 

— Y? ταύτην add. Mc. — 13 αὐτὸν ὡς εἴρ. ἀπὸ Ῥώμης Mc. 
Me. — Y τι a. 0m. Mc, Χερσώνει τ. π. S. — 18 ἀνύσας Mc. 
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τον 15 καθεῖρξεν εἶτα ὑπερόριον αὐτὸν πέμπει ἐν 16. 

Χερσῶνι τῇ πόλει ?*, ἔνθα τὸ λειπόμενον τῆς ζωῆς 

ἀθλητικῶς διανύσας 9 ἅγιος πρὸς Κύριον ἐκδημεῖ. 

AYTQ IA. 

Νέρωνος drreru&noav". Ταῦτα δὲ ὁ τρισμακάριος 

καὶ πανόλβιος5 Δωρόθεος ἐν Ῥώμῃ γετονὼς 

διὰ ῥωμαϊκῆς διαλέκτου ἐν ὑπομνήμασι καταλέ- 

λοιπε΄ οὐ μόνον δὲ 8 περὶ τούτων ἀλλὰ καὶ περὶ 

τῶν λοιπῶν ἀποστόλων καὶ ἄλλων πολλῶν ἁγίων, 

ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν ἱερῶν προφητῶν ἱστόρη- 

σεν. Ἐγένετο γὰρ ὁ ὅγιος ὃ 5i εὐφυΐαν πολλὴν € 

— M περιθεὶς τούτω κλοιὰ Me. — 15 om, Mc. — 19 τῇ add. 

1. — 1 ἐκ τῶν o' add. Mc. —  Τροφήμου S. — ? ὄντες Mc. — ἠκολούθησαν Mc. — ? αὐτοῦ διωγμοῖς Mc. — 5 om. 

15 Me.-- Τἐτμήθησαν κεφαλὰς Me. — 8 καὶ oU μόνον Me. — ? ἀοίδιμος Mc. 

κτλ. — Rb : Ἐλευθερίου .. Ζώλου. --- Ro : 1. --- Ἐλευθερίου xr, — Mo: Μαξίμου, Κυντιλιανοῦ 

καὶ Δάδα. Ἐν ταῖς ἡμέραις Διοκλητιανοῦ xoi Μαξιμιανοῦ τῶν δυσσεβῶν, συσχεθέντες οἱ ἅγιοι οὗτοι 

ἐν χώρᾳ τὴ Ὀζηβίᾳ, παρεδόθησαν τοῖς ὑπάτοις Ταυρικίῳ καὶ Γαίῳ κτλ. (April. 385). --- "EXevGépiog ὁ 

Πέρσης £. 1. — Θεοδόσιος E. v. — Ζωίλος ὁ Ρωμαῖος ξύλῳ κρεμασθεὶς τ. --- Ἀρδαλίωνος (April. 185). — 

20 Mv : 1, — Μαξίμου κτλ. --- Ἐλευθερίου, --- Θεοδοσίου. — ZuwíAov. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H: Συμεὼν κτλ, (April. 17). — Τῶν ἁγίων χιλίων μαρτύρων (April. 173). — 

Ἰακώβου πρεσβυτέρου xoi ᾿Αζᾷ διακόνου (April. 175). — P : Συμεών. --- Χιλίων μαρτύρων. --- Ἰακώβου 

πρεσβυτέρου καὶ Ἀζᾷ, --- Κυριακοῦ τοῦ φανερώσαντος τὸν τίμιον σταυρόν. --- Ὁ : Συμεὼν ἀρχιεπι- 

σκόπου Περσίδος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, καὶ Ἀβδελᾷ πρεσβυτέρου, Γουσθαζὰτ καὶ ἑτέρων ὁμοῦ ρν΄ καὶ 

85 Φουσίκ. Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ ἀρχιερεὺς καὶ μάρτυς καθ᾽ ὃν ἐμαρτύρησε χρόνον ἦν ἐτῶν piZ'* προεστὼς 

δὲ τῆς τῶν χριστιανῶν ἐκκλησίας τῆς ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς κατὰ Σελεύκειαν Κτησιφῶντος 1 ὁμοῦ καὶ 

Σαλήκ, ὁρῶν τὰ παρὰ τῶν Περσῶν ἐν τοῖς χρόνοις Σαβωρίου κατὰ τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν πιστευόν- 

τῶν εἰς τὸν Χριστὸν πραττόμενα, γράφει τῷ Σαβωρίῳ εἰδέναι ὅτι οἵ τῷ τοῦ Χριστοῦ τιμίῳ ἐξαγορα- 

σθέντες αἵματι, ᾿ὑποτελεῖς εἶναι καὶ ὑπόφοροι οὐκέτι αὐτῷ καταδέχονται, ἀλλ᾽ αἱροῦνται μᾶλλον 

80 εὐκλεῶς ἀποθανεῖν ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἴδιον αἷμα κενώσαντος ἢ παρανόμοις δουλεύειν 

ἀτίμως καὶ δυσκλεῶς. Χαλεπήναντος δὲ ἐπὶ τούτῳ τοῦ βασιλέως, ἤχθη πρὸς αὐτὸν δυσὶν ἁλύσεσι 

δεσμευθείς᾽ εἶτα τῇ εἱρκτῇ παραπεμφθεὶς ἐπιστρέφει πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν τὸν πραιπόσιτον 

Γουσθαζάτ, πάλαι μὲν ὄντα χριστιανόν, διὰ δὲ τὴν τοῦ βασιλέως ἀξίωσιν καὶ τὸν ἐπικείμενον φόβον 

νόμῳ Περσῶν τὸν ἥλιον προσκυνήσαντα. Ὃς συσχεθεὶς τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη ἀντὶ τῶν τροφείων --- 

85 καὶ vàp αὐτὸς ἦν τὸν βασιλέα ἀπογαλακτισθέντα ἀναθρεψάμενος --- τοῦτο μόνον αἰτήσας τὸ ποιῆσαι 

πᾶσι καταφανὲς ὅτι οὐ br ἀκολασίαν γλώσσης, ἀκρατὴς περὶ τὴν τῶν βασιλικῶν μυστηρίων γενόμενος 

φυλακήν, οὐδὲ δι᾽ ἄλλο τι τῶν ἀπηγορευμένων ταύτην ἔδωκε δίκην, ἀλλὰ διὰ τὴν πρὸς Χριστὸν πίστιν, 

ἐξ ἧς πρότερον μαλακισθεὶς καταϊτέπτωκεν, Τοῦτο πυθόμενος ἐν τῇ φυλακῇ ὁ μακάριος Συμεών, ἐχάρη 

καὶ προσηύξατο καὶ αὐτὸς θᾶττον τῶν προηθληκότων ἁτίων βαδίσαι τὴν τρίβον. Λαβὼν δὲ τὴν διὰ" 

40 ξίφους ἀπόφασιν μεθ᾽ ἑτέρων τῶν σὺν αὐτῷ pv' ὄντων τὸν ἀριθμόν, οὖς * τελειουμένους παρεθάρ- 

συνεν, ἐτμήθη τὴν κεφαλήν" ἔνθα λέγεταί τινα τῶν ἀναιρουμένων δειλιάσαι πρὸς τὴν πληγήν" τὸν δὲ 

κουροπολάτην ἃ οὕτω καλούμενον Φουσὶκ ὁ παρεστῶτα αὐτῷ προσειπεῖν μηδὲν εἶναι δεινὸν ἀλλ᾽ 

ἐπιμύσαντα τὰς ὄψεις προσδέξασθαι τὴν διὰ ξίφους τομὴν ταχυθάνατον οὖσαν" συλληφθέντα δὲ καὶ 

αὐτὸν καὶ εἰς τὸν Χριστὸν πιστεύειν ὁμολογήσαντα τὴν γλῶτταν τμηθῆναι καὶ τὸ δέρμα ἀφαιρεθῆναι καὶ 

45 οὕτω τὴν ψυχὴν ἀποδοῦναι. --- Χιλίων μαρτύρων. --- Ἰακώβου. ---- Da : Συμεών, --Χιλίων μαρτύρων. --- 

Ἰακώβου. --- Db : Χιλίων μαρτύρων. ---- Ἰακώβου. --- K : Συμεών. — Χιλίων μαρτύρων. — Ἰακώβου. -- 

N : Χιλίων μαρτύρων. --- Ἰακώβου. --- 1. — ΒΡ : Κρίσκεντος (April. 151). — Βασιλείου (April. 127). — 

9. --- Μαρτίνου (April 18!), — Be: Συμεών. — Φασὶκ xoi τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ (April. 171). — 

Χιλίων μαρτύρων. — Ἰακώβου, — C : Συμεών, — Φασὶκ τοῦ κουροπαλάτου, — 1 (In marg.: 

50 ζήτει τῶν ἁγίων ἀποστόλων Ἀριστάρχου, ΤΤούδη καὶ Τροφίμου ἔμπροσθεν.) --- Χιλίων μαρτύρων. — 

Ἰακώβου. --- Cd : Συμεών. --- Φασίκ. — Χιλίων μαρτύρων. — Ἰακώβου. — Qe : Συμεών. --- Φασίκ. — 

Χιλίων μαρτύρων. — Ἰακώβου, — Cg : Συμεών. --- Φασίκ, --- Χιλίων μαρτύρων. — Ἰακώβου. --- R : 1. — 

Χιλίων μαρτύρων. --- Ἰακώβου, Ra:1. Ἰακώβου. Εὐθυμίου τοῦ θαυματουργοῦ. ---- Κοσμᾶ 

ἐπισκόπου Χαλκηδόνος (April. 18*. — Eb: 1. --- Συμεών, — Re: 1.— Συμεών. --- Χιλίων μαρτύρων. --- 

55 Moe : Μαρτίνου (April. 130), — Owpaítbogc. Ἡ ἁγία αὕτη Θωμαῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γεννηθεῖσα καὶ ὑπὸ 

τῶν γεννητόρων αὐτῆς καλῶς ἀνατρουφεῖσα καὶ παιδευθεῖσα, συνεζεύχθη ἀνδρί: καὶ ἦν ἐν τῇ τοῦ 

ἀνδρὸς οἰκίᾳ εὐνοϊκιῶς διακειμένη καὶ καθ᾽ ἑαυτὴν σωφρόνως καὶ κοσμίως διάγουσα. ᾿Επεὶ δὲ διῆγε 

σὺν τοῖς ὁμοζύγοις καὶ ὁ κατὰ σάρκα πατὴρ τοῦ νεανίσκου, ὁ καὶ τὴν κόρην νύμφην ἐπ᾽ αὐτῷ προσλα- 

1 Κτισιφῶντος D. — ? ὃς D. — ὅ κοροπαλάτην D. — * Φασὶκ D, hic (tautum. 

Arni. 18. 

Arn. 14. 

Arn. 13. 

Ἄρβιι. 14. 
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πολυμαθὴς καὶ πολυΐστωρ ὡς οὐκ ἄλλος τις. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἐλευθερίου τοῦ ἸΤέρσου. 

8. Καὶ Ζωίλου Ῥωμαίου !. 

4. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Θεοδοσίου, 

Βασιλίδου καὶ Γεροντίου. 

ΜΗΝῚ T2 ΑὙΤΩ ΙΕ΄. 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κρίσκεντος 

τοῦ ἐν Μύροις τῆς Λυκίας 1, Οὗτος ἦν ἐκ πόλεως 

Μύρων τῆς «Λυκίας, γένους ἐνδόξου, τὴν ἡλικίαν 

προβεβηκώς. Ὁρῶν δὲ τὴν ἀσέβειαν κομῶσαν καὶ 

τὴν τῶν δαιμόνων θρησκείαν ὅ ἐπαιρομένην 8 koi 

πολλοὺς τῇ πλάνη δεδουλωμένους ὁ καὶ σέβας τοῖς 

ἀψύχοις προσάγοντας, ἀπέχεσθαι παρήνει τῆς 

ματαιότητος, προελθὼν μέσον αὐτῶν, καὶ πρὸς 

3. — ! Ζωήλου Ῥωμαίων S. 

τὸν Θεὸν ἐπιστρέφειν τὸν παρὰ τοῖς χριστιανοῖς 

σεβαζόμενον 5 δημιουργὸν ὄντα δ πνοῆς ἁπάσης 

καὶ ζωῆς χορητγόν. Τοῦ δὲ ἡγεμόνος κακοδαίμονα 

τὸν ἅγιον ὀνομάσαντος *, ὅτι δὴ αὐθαιρέτως πρὸς 

τὰ δεινὰ χωρεῖν ἔγνωκε, τῆς ἐσχάτης μὲν οὖν ὃ 

εὐκλείας καὶ εὐδαιμονίας φησὶν " τὸ πάσχειν ὑπὲρ 

Χριστοῦ. Ἐρωτώμενος δὲ τύχην καὶ πατρίδα καὶ 

ὄνομα, | ἀντὶ πάντων χριστιανὸν ἑαυτὸν εἶναι 

1. — ! τῆς A- ani. Me. — ? (κομῶσαν - θρησκείαν) om. Mc. --- 5 κρατυνομένην καὶ προχωυροῦσαν Moe. — * καθυποκύπ- 
τοντας Mc. — ὃ σεβόμενον Me. — 8 xaiadd. Mc. — ? τοῦ δὲ - ὀνομάσαντος) ἐπεὶ οὖν εἰς μέσους αὐτοὺς παρελθὼν ávev- 

δοιάστως καὶ εὐπαρρησιάστως τὰ τοιαῦτα παρήνει ἰδὼν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν κακοδαίμονα προσωνόμασεν Mc. — 8 ὁ δὲ τῆς 
ἐσ. μὲν οὖν ἔφη Mc. — ? φασὶν S. 

βόμενος, ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀποδημοῦντος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς οἰκίας, ὁ τῶν ψυχῶν ὀλοθρευτὴς 

διάβολος αἰσχροὺς ἐνέβαλε τῷ γέροντι λογισμοὺς κατὰ τῆς νύμφης αὐτοῦ" καὶ ἐπειρᾶτο συμμιγῆναι τῇ 

κόρῃ, πάντα μηχανώμενος τρόπον, ὕστε εἰς τέλος ἀγαγεῖν τὴν ἐπιθυμίαν. Ὡς οὖν ἡ μακαρία Θωμαῖς 

πολλὰ νουθετοῦσα τὸν γέροντα καὶ παρακαλοῦσα ἤνυεν οὐδέν, πηρωθεὶς τὰς φρένας ὑπὸ τοῦ δαίμονος 

ὁ ἄθλιος ἐκεῖνος πρεσβύτης καὶ τὴν σπάθην. τοῦ υἱοῦ λαβὼν καὶ πλήξας ταύτην καιρίως ἐδιχοτόμησε᾽ 

καὶ f μὲν ἀπέδωκε τὴν ψυχὴν καὶ μάρτυς ὑπὲρ σωφροσύνης ἐγένετο. Ὁ τέρων δὲ παραυτίκα τὰς ὄψεις 

ἀποβαλών, περιῆγε τὴν οἰκίαν τυφλώττων, ΠΠαραγενόμενοι δέ τινες εἰς ἀναζήτησιν τοῦ υἱοῦ αὐτόῦ, 

εὗρον τὴν μακαρίαν χαμαὶ κειμένην νεκράν, τοῦ ἐδάφους ἔνθα ἔκειτο πλήρους ὄντος αἱμάτων’ καὶ ὡς 

εἶδον ταῦτα καὶ τὸν τέροντα ἔνθεν κἀκεῖθεν περιφερόμενον, ἐπυνθάνοντο, τί τὸ ὁρώμενον. Τοῦ δὲ τὴν 

ἀλήθειαν ἀνακαλύψαντος καὶ αὐτόχειρα τοῦ φόνου ἑαυτὸν ἐλέγχοντος καὶ ἅμα δυσωποῦντος ἀπαχθῆναι 

παρ᾽ αὐτῶν πρὸς τὸν ἄρχοντα καὶ τὴν κατ᾽ αὐτοῦ παρ᾽ ἐκείνου ἀπόφασιν δέξασθαι, πεισθέντες οὗτοι 

παρέστησαν αὐτὸν τῷ ἄρχοντι" καὶ τῆς ἀληθείας διαγνωσθείσης, τῇ προστάξει. τούτου ἀπετμήθη ὁ 

γέρων τὴν κεφαλήν. Ταῦτα μαθὼν ὁ ἀββᾶς Δανιήλ, ὁ τῆς Σκήτεως, κατῆλθεν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν " καὶ 

λαβὼν τὸ τῆς ἁγίας λείψανον καὶ ἀναγαγὼν εἰς τὴν Σκῆτιν ἐν τῷ αὐτοῦ κατέθετο κοιμητηρίῳψ, ὡς ὑπὲρ 

σωφροσύνης δι᾽ αἵματος τελειωθείσης. Καί τις τῶν ἐν τῇ Σκήτει ἀδελφῶν ἔρωτι πορνείας βληθείς, 

προσῆλθε τῷ τάφῳ τῆς μακαρίας, καὶ χρίσας ἑαυτὸν ἐλαίῳ ἐκ τῆς φωτατωγοῦ καὶ λαβὼν καθ’ ὕπνους 

εὐλογίαν ἀπὸ τῆς κόρης ἐπιφανείσης αὐτῷ, ἔξυπνος γεγονὼς ἀπηλλάγη τοῦ πάθους. Καὶ ἔκτοτε καὶ 

μέχρι τοῦ νῦν πάντες οἱ ἀδελφοὶ ἐν τοῖς πολέμοις τῆς σαρκὸς μετάλην βοηθὸν τὴν μακαρίαν ταύτην 

εὑρίσκουσι, — Mv : 1. — ᾿Αρδαλίωνος τοῦ τιμίου * (April. 185). — Θωμαῖδος. — ΜῈ : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Σάβα τοῦ Γότθου (April. 17*). — Τῶν ἁγίων μαρτύρων Θεοδώρου 

xoi ἸΠαυσιλύπου, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ γηροκομείῳ τοῦ Mekofíou. — Βασιλίσσης xoi 

᾿Αναστασίας (April. 177). — P : Σάβα. --- Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδώρου. --- Βασιλίσσης καὶ ᾿Άναστα- 

σίας. ---Ὦ : Σἀβὰ τοῦ Γότθου. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας Οὐαλεντινιανοῦ τοῦ μεγάλου 

καὶ Οὐάλεντος, τὴν διατριβὴν ἔχων ἐν Γοτθίᾳ, ἔνθα γεγέννηται. Ἔτι δὲ νήπιος ὧν τὴν εἰς Χριστὸν 

πίστιν εἵλετο καὶ τοὺς τῶν εἰδώλων λατρευτὰς ἐμυκτήριζεν, καὶ τῶν εἰδωλοθύτων οὐ μόνον οὐ 

προσίετο ἀλλὰ καὶ τοὺς βουλομένους ἀπογεύσασθαι διεκώλυεν, τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν τούτοις Ürtori- 

θέμενος, καὶ πολλοῖς πρόξενος σωτηρίας ἐγένετο. Ὅθεν συστάντες ἐπ᾽ αὐτὸν οἱ τοῖς εἰδιίύλοις προσκεί- 

μένοι ! τῆς πόλεως ἀπελαύνουσιν. Μετὰ δὲ χρόνον τινὰ ἔρευναν περὶ τῶν χριστιανῶν ποιούμενοι καί 

τινας ὡς κατέχοντας αὐτοὺς καὶ φυλάττοντας αἰτιώμενοι, προσελθόντα τὸν ἅγιον Σάβαν καὶ ἑαυτὸν 

προσατγγείλαντα αὖθις μυκτηρίσαντες ἀπεπέμψαντο, Ὕστερον δὲ ᾿Αθαναρίχου παραγενομένου Guve- 

λήφθη " καὶ φραττελλωθεὶς καὶ τυφθεὶς καὶ τῷ d£uvi ἐκταθεὶς καὶ ἐπὶ τῶν δοκῶν τῆς οἰκίας μετειυ- 

ρισθεὶς καὶ ἀπογεύσασθαι τῶν εἰδωλοθύτων μὴ πεισθείς, ἤχθη ἐπὶ τὸν ποταμὸν Μουσαῖον, «καὶ ἐν 
αὐτῷ ῥιφεὶς 5» ἐπιτεθέντος αὐτῷ ξύλου κατὰ τοῦ τραχήλου, ἀπεπνίγη, ἔτος ἄγων τῆς ἡλικίας λη΄, — 
Θεοδώρου καὶ ΤΤΙαυσολυπίου. Τελεῖται δὲ κτλ. — Βασιλίσσης καὶ Ἀναστασίας. --- Λεωνίδους ἐπισκόπου 

᾿Αθηνῶν. — Da: Xófa?. — Θεοδώρου καὶ ΤΤαυσιλύπου. — Βασιλίσσης καὶ Ἀναστασίας. — Λεωνί- 

δους. — Db : Σάβα. --- Θεοδώρου xoi ΤΤαυσιλύπου. --- Βασιλίσσης καὶ ᾿Αναστασίας. --- Λεωγίδους. --- 

K: Σάβα. --- Θεοδώρου xoi ἸΤαυσιλύπου. --- Βασιλίσσης καὶ ᾿Αναστασίας. --- Λεωνίδους, — Ν: 

Σάβα. --- Βασιλίσσης xoi ᾿Αναστασίας. --- Bb : Συμεὼν ... Φασίκ (April. 115). — Χιλίων μαρτύρων καὶ 

᾿Αζᾶ τοῦ εὐνούχου (April. 17?). — Ἰακώβου πρεσβυτέρου καὶ "AZn (April 179). — Be: Σάβα. — 

᾿Αριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου (April. 141). — Βασιλίσσης καὶ ᾿Αναστασίας. --- α : Σάβα. — 

— * lege τοῦ μίμου. 

? προκείμενοι D. — ? suppleci ex Mc ad d. Aprilis 15. — ὃ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ὁσίου τοῦ Γότθου Da. 
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605 MENSIS 

ἔλεγε, Καὶ μὴ καταδεξάμενος μηδὲ ἐν σχήματι 

σέβας τοῖς εἰδιύλοις προσενεγκεῖν, καθιὺς ὁ ἧτε- 

μὼν συνεβούλευεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων τῷ Θεῷ ἐξο- 

μολογούμενος καὶ φάσκων μὴ δύνασθαι ἄλλο τι 

τὸ σῶμα ποιῆσαι παρὰ τὸ δοκοῦν τῇ ψυχῇ, παρ᾽ 

MHNI TQ 

1. "Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Εἰρήνης, 

᾿Αγάπης καὶ Χιονίας, Αὗται ἐκ πόλεως ὑπῆρχον 

Θεσσαλονίκης, κατὰ τοὺς χρόνους Μαξιμιανοῦ ἐν 

ὄρει τινι κρυπτόμενοι καὶ τὸν Θεὸν ταῖς ἀρεταῖς 

θεραπεύουσαι. Τὰ γὰρ οἰκεῖα κατέλιπον διὰ τὸν 

ἐπικείμενον κατὰ τῶν χριστιανῶν διωγμόν. Φωρα- 

θεῖσαι οὖν καὶ συλληφθεῖσαι, παρέστησαν τῷ 

APRILIS 806 

αὐτῆς ἀγόμενον καὶ κινούμενον 19, πρῶτον μὲν 

ἀναρτηθεὶς τύπτεται U, εἶτα 11 ξέεται" καὶ μετὰ 

τοῦτο καμίνου 11 πυρὸς 13 ἐξαφθείσης, ἐν αὐτῇ 

βληθείς 18, τοῦ 16 πυρὸς μηδὲ μέχρι τριχὸς αὐτοῦ 1" 

διαφθείραντος, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκε. 

AYTQ icm. 

αὐτὰς θῦσαι Toig εἰδώλοις οὐκ ἔπεισεν. “Ὅθεν ἡ 

μὲν ἁγία ᾿Αγάπη καὶ Χιονία πυρὶ τελειοῦνται. Τὴν 

δὲ ἁγίαν Εἰρήνην εὑρὼν ἔχουσαν ἱερὰ βιβλία, ἐν 

οἷς ἐμελέτων αἱ ἅγιαι, ἐκεῖνα μὲν κατέκαυσεν, 

αὐτὴν δὲ ἐν πορνείῳ ἐκέλευσεν ἀπενεχθῆναι: ἐν 

ᾧ Θεοῦ χάριτι ἄσπιλος διετηρήθη. Καὶ μὴ πειθο- 

“μένην ᾽ δὲ ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, καὶ αὐτὴν πυρὶ 

ἄρχοντι Δουλκιτίῳ 1, ὅστις πολλὰ καταναγκάσας παρέδωκεν" καὶ οὕτως τὸν βίον μετήλλαξαν. 

—— 1 (καὶ μὴ - κινούμενον) καὶ ἐπεὶ τιῶν τοῦ ἡγεμόνος συμβουλιῶν ἀλλὰ μὴν καὶ τῶν ἀπειλῶν οὐδαμῶς ὑπεστρέφετο 
Mo. — 1! om. Me, — 13 πυρὰς Mc. — 18 βληθῆναι καταδικάζεται Mc. — 1* δὲ add. Me. — 15 αὐτὸν Mc. 

1. — ! Δουλκητίω S. — ? θομένην S. 

᾿Αριστάρχου, ἸΤούδη xoi Τροφίμου. --- Θεοδώρου καὶ llaucuvmíov. — Cd : Σάβα. — Ἀριστάρχου 
κτλ. --- Θεοδώρου καὶ ΠΤαυσιλυπίου. — Qe: Σάβα. --- Ἀριστάρχου κτλ. --- Cg : Σάβα. --- Ἀριστάρχου 
κτλ, — Θεοδώρου κτλ. --- R : Γεωργίου ἐν τῷ Μαλαίῳ (April. 55, Mai 191). — Σάβα. --- Ra: 1. — 
Θεοδώρου καὶ Τ]αυσιλύπου. --- Βασιλίσσης καὶ Ἀναστασίας. --- Λεωνίδους. ---- ΒΡ: 1. — Θεοδώρου 
καὶ ΤΤαυσιλύπου. — Βασιλίσσης καὶ Ἀναστασίας. --- Λεωνίδους. --- Re: 1. — Me: Ἀριστάρχου κτλ. — 
1. — Βασιλίσσης καὶ Ἀναστασίας. --- Λεωνίδης. --- Θεόδωρος πρεσβύτερος καὶ ἸΤαυσολύπιος ξ, τ. --- 
Mv : 1. --- Βασιλίσσης καὶ Ἀναστασίας. --- Λεωνίδους. --- Θεοδώρου πρεσβυτέρου καὶ Παυσολυπίου. — 
Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τοῦ παραλύτου. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Λεωνίδους, Χαριέσσης κτλ. (April. 179). — Εἰρήνης (April. 179). — 
P : Λεωνίδους κτλ, --- D : Aeuviboug κτλ. --- Εἰρήνης. — Da : Λεωνίδους κτλ, — Εἰρήνης. — Db: 
Λεωνίδους κτλ. --- Εἰρήνης. --- K : Aeuvíboug κτλ. — N : Λεωνίδου, --- 1. — Εἰρήνης. Ἀδριανοῦ. 
Bb : Σάβα (April. 17*). — ᾿Αριστάρχου κτλ. (April. 142), — Βασιλίσσης καὶ Ἀναστασίας (April. 177). — 
Be: Aeuvíbouc κτλ. --- Εἰρήνης. --- ᾿Αδριανοῦ. — ὦ: Λεωνίδου krÀ, — Εἰρήνης. — ᾿Αρδιλίωνος 
(April. 185). — Cà : Λεωνίδου κτλ. --- Εἰρήνης. --- ᾿Αρδιλίωνος. --- Ge : Εἰρήνης. -- Ἀρδαλίβονος. --- 
Cg : Λεωνίδου κτλ. — Εἰρήνης. — Ἀρδιλίωνος. --- R : Λεωνίδους κτλ. --- Ra:1. — Rb:1.— 
Λεωνίδους κτλ. — Re: 1, --- Λεωνίδους xrÀ. — Me:1. — Φήλικος 1 ἐπισκόπου, Ἰαννουαρίου 
πρεσβυτέρου, Φουρτουνάτου καὶ Σεπτιμίνου ἃ Τῷ ὀγδόῳ ἔτει τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ 
Μαξιμιανοῦ ἐξῆλθε δόγμα κατὰ πᾶσαν χώραν τοῦ καίεσθαι πάσας τὰς βίβλους τῶν χριστιανῶν. Τότε 
τοίνυν Μαγνιανός τις παμμίαρος ἀποσταλεὶς ἐν πόλει Τουβιουκᾶν ὃ παρέστησε τὸν ἐπίσκοπον Φήλικα, 
᾿ἸἸαννουάριον τὸν πρεσβύτερον, Φουρτουνάτον καὶ Σεπτιμῖνον. Καὶ ὑπαναγνοὺς αὐτοῖς τὸ τοῦ βασιλέως 
δόγμα, τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ἀπήτει βιβλία. Ὁ δὲ ἁγιώτατος ἐπίσκοπός φησὶ πρὸς αὐτόν’ « Γέγραπται, ὦ 
» ἥγεμών, μὴ δότε τὰ ἅτια τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν xofpuv* καὶ μάτην 
» σπουδάζεις, κἂν βασιλικὰ προφέρῃς προστάγματα.» Ὁ ἄρχων εἶπεν" « Ἀφεὶς τὰ περιττὰ ταῦτα τὸ 
» θέλημα τῶν βασιλέων ἐκπλήρου, ἐπεὶ δέσμιόν σε ἀποστελῶ πρὸς τὸν ἀνθύπατον.» Καὶ ὁ ἅτιος" 
« Ὁποῖος, φησίν, εἰμὶ ἐν σοί, τοιοῦτος καὶ ἐν πᾶσι καὶ ἐν τῷ βασιλεῖ σου εὑρεθήσομαι. » Τότε τῇ 
φυλακῇ ἐγκλείσας τοῦτον ἀνεπιμέλητον εἴασεν ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς. Εἶθ᾽ οὕτως ἐξαγαγὼν ἐπανέκρινε, Καὶ 
δεσμεύσας αὐτόν, σὺν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ ἀπέστειλε πρὸς τὸν ἀνθύπατον. Τούτους πάλιν ὁ ἀνθύπατος 
κατεξετάσας τῇ φυλακῇ καθεῖρξε᾽ καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἕνδεκα ἐξαγαγὼν δεσμίους ἀπέστειλέ τῷ ἐπάρχῳ 
τῶν πραιτωρίων. "Oc δεξάμενος καὶ πάμπολλα ἐκφοβήσας, μετὰ πολλῆς ἀσφαλείας ἐν δεινοτάτῃ φυλακῇ 
ἐναπέκλεισε. Μεθ᾿ ἡμέρας οὖν ἐξκαίδεκα ἐξαγαγὼν καὶ ἐπανακρίνας, εἰσῆξεν αὐτοὺς ἐν πλοίῳ μετὰ 
ἵππων δεδεμένους ἐν τοῖς ποσὶ τῶν ἀλόγων. Οἱ δὲ ἅγιοι κυλιόμενοι ἐν τοῖς ποσὶ τῶν ζιίψων ἀπόσιτοι 
ἡμέρας τέσσαρας καὶ ὕδατος ἄγευστοι τῷ Θεῷ ηὐχαρίστουν᾽ καὶ φθάσαντες εἰς λιμένα πόλεώς τινος, 
ἐδεξιώθησαν κρυφίως παρὰ χριστιανῶν" ἐκεῖθεν κατέλαβον πόλιν Ταυρομένιον ὁ καλουμένην, καὶ 
ἀποπλεύσαντες ἐν Λυκαονίῳ ὃ ἦλθον εἰς πόλιν Αἰλούρων 5, Τότε ὁ δύστηνος ἐκεῖνος ἔπαρχος, λύσας 
τοὺς ἁγίους τῶν δεσμῶν, πραείᾳ τῇ φωνῇ τὰς ἐρωτήσεις πρὸς αὐτοὺς ἐποιεῖτο, Τῶν δὲ ἀντιλεγόντων 
καὶ διατεινομένων μήτε βίβλους προδοῦναι μήτε τοῖς εἰδώλοις θῦσαι, προσέταξεν αὐτοὺς μαχαίρᾳ ἀναι- 
ρεθῆναι" καὶ τὴν ἀπόφασιν λαβόντες προσηύξαντο’ καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς πρὸς τὸν ποθού- 
μενον ἀνῆλθον Χριστόν (Aug. 80). --- Λεωνίδου κτλ, — Mv: Φήλικος κτλ. — Λεωνίδους κτλ. — 
Εἰρήνης. — Mr : 1. 

1 Φίληκος Mc. — ? Σεπτεμίνου Mc. — 8 τοῦ βιουκᾶν Me, Thibiuea. C.EL, VHI, 14289-91. — * Taupopevijv Mc. — 
5 legendum forte Aeukavia, in partes Lucaniae in. Passione S. Felicis, n. 5, Act. SS. Oct. L. X, p. 627. — 5 civitatem 
nomine Rulo, ibid. 
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MHNI ΤΩ 

1. "Ἄθλησις τοῦ ἁγίου iepouóprupog Συμεὼν 

ἀρχιεπισκόπου Περσίδος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 

᾿Αβδελᾷ πρεσβυτέρου, Γουσθαζὰτ xoi Φου- 

Gix! καὶ ἑτέρων ὁμοῦ ἑκατὸν πεντήκοντα. Οὗτοι 

ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Σαβωρίου βασιλέως 

ἸΤερσῶν: «καὶ ὁ μὲν Συμεὼν προεστὼς τῆς τῶν 

χριστιανῶν ἐκκλησίας τῆς ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς 

κατὰ ?» Κτησιφῶντα ? xol Σολήκ, ὁρῶν παρὰ τῶν 

ἸΤερσῶν τὰ παράνομα πραττόμενα, γράφει ὁ τῷ 

βασιλεῖ ὅτι: « Ἡμεῖς δοῦλοι Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 

» ἡμῶν ὑπάρχοντες ὑποφόροι ὑμῶν εἶναι οὐ κατα- 

» δεχόμεθα’ ποίει οὖν ὃ βούλει.» Τότε ἀποστεί- 

λας ὁ Σαβώριος ἤγαγεν αὐτὸν δέσμιον μετὰ τῶν 

σὺν αὐτῷ δ καὶ εἰσελθὼν οὐ προσεκύνησεν τῷ 

βασιλεῖ, ὡς καὶ πρότερον. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς’ 

« Διὰ τί οὐ προσεκύνησάς μοι; » Ὁ δέ φησιν᾽ 

.« Ὅτε εἴχομεν εἰρήνην, ἐποίουν τοῦτο ὅτε δὲ 

» ἀπέστειλας ἀχθῆναί με δέσμιον, οὐ προσκυνῶ 

» Gc.» Ἐξερχομένου δὲ αὐτοῦ πρὸς τὸ ἐγκλει- 

σθῆναι, πραιπόσιτός τις καὶ μέγας τοῦ πολατίου, 

Γουσθαζὰτ ὀνόματι, | εὐνοῦχος " γέρων, ὃς καὶ τὸν 

βασιλέα ἀνέθρεψε, ἰδὼν τὸν ἐπίσκοπον ἠβουλήθη 

ἀσπάσασθαι αὐτόν’ ὁ δὲ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ εἶναι χριστιανόν. Ὃ δὲ 

στενάξας εἶπεν: « Εἰ σὺ μὲν ἄνθρωπος ὧν ἀπε- 

» στράφης με, ὁ Θεὸς ὃν ἠρνησάμην πῶς ἀτγα- 

» πήσει με; ». καὶ εὐθέως ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν 

Κύριον, καὶ σὺν τῷ ἐπισκόπῳ ἀπεκεφαλίσθη. 

Ἔνθα λέγεταί τινα τῶν ἀναιρουμένων δειλιάσαι 

πρὸς τὴν πληγήν τὸν δὲ κουροπαλάτην, οὕτω 

λεγόμενον Φουσίκ᾽, παρεστῶτα αὐτῷ προσειπεῖν 

μηδὲν. εἶναι δεινόν, ἀλλ᾽ ἐπιμύσαντα τὰς ὄψεις 

προσδέξασθαι τὴν διὰ τοῦ ξίφους τομὴν ταχυθά- 

νατον οὖσαν συλληφθέντα δὲ καὶ αὐτὸν καὶ εἰς 

τὸν Χριστὸν πιστεύειν ὁμολογήσαντα τὴν γλῶτταν 

τμηθῆναι καὶ τὸ δέρμα ὅλου τοῦ σώματος ἀφαιρε- 

θῆναι, καὶ οὕτως τὴν ψυχὴν ἀποδοῦναι. Εἶχε δὲ 

καὶ θυγατέραν ἀσκήτριαν χριστιανήν, καὶ ὁ βασι- 

λεὺς κατηνάγκασεν ταύτην θῦσαι τοῖς εἰδώλοις " 

καὶ μὴ πεισθεῖσα καὶ διαφόροις τιμωρίαις ταύτην 

ὑποβαλών 3, ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων χιλίων 

μαρτύρων xoi ᾿Αζὰτ τοῦ εὐνούχου, Τῆς σωτη- 

ριώδους ἑορτῆς ἐπιστάσης τῆς ἁγίας καὶ μετάλης 

παρασκευῆς, ξώρταζον καὶ οἱ ἐν Περσίδι χριστιανοὶ 
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καὶ ἐδοξολόγουν εὐχαριστοῦντες Χριστῷ, τῷ or 

ἡμᾶς ὑπομείναντι τὰ σωτήρια πάθη. Κρατηθέντος 

οὖν τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ ἐπισκόπου καὶ ἀναιρε- 

θέντος, καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον ! φονευθέντων καὶ ἄλλων 5 

πολλῶν, — καὶ γὰρ ἀπὸ τῆς μεγάλης παρασκευῆς 

μέχρι δεκάτης ἡμέρας πᾶς χριστιανὸς ὁ κρατούμε- 

νος ἐφονεύετο --- ἐκρατήθησαν καὶ οὗτοι οἱ ἅγιοι, 

καὶ μετ’ αὐτῶν ᾿Αζὰτ ὁ εὐνοῦχος, πλούσιος μὲν ὧν 

καὶ πρῶτος τοῦ παλατίου ἀγαπώμενός τε πλεῖστα 10 

καὶ τιμώμενος ὑπὸ τοῦ Σαβωρίου. Καὶ παραστάν- 

τὸς ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ ὁμολογήσαντος 

τὸν Χριστὸν παρρησίᾳ, ἀνῃρέθησαν ἅπαντες. 

Μεταμεληθεὶς δὲ ὁ Σαβώριος ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ 

ἁγίου ᾿Αζάτ ?, ἐνομοθέτησεν ἔκτοτε μὴ φονεύεσθαι 15 

χριστιανούς καὶ ἐφυλάχθη ἕως καιροῦ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Ἰακώβου πρεσβυτέρου καὶ "AZ& διακόνου. Οὗτοι 

κατὰ τοὺς χρόνους ἦσαν Σαβωρίου τοῦ βασιλέως 1, 

ὁ μὲν Ἰάκωβος ἀπὸ κώμης λεγομένης Φαργαθᾶ, 90 

᾿Αζᾶς δὲ ἀπὸ κώμης Βηθνηρῆ *. Συλληφθέντες δὲ 

καὶ παραϊστάντες τῷ ἀρχιμάγῳ ᾿Αρχωταιχάρ ὅ, διὰ 

τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν aivom? μετ᾽ ὄξους τοῖς 

μυκτῆρσιν ἐδέξαντο᾽ εἶτα τύπτονται καὶ μετεωρί- 

ζονται γυμνοὶ ὑπὸ τὸ οἴθριον τῷ νυκτερινῷ ψύχει 35 

καταπηγνύμενοι. Καὶ μὴ πεισθέντες θῦσαι τῷ ἡλίῳ 

καὶ τῷ πυρὶ τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται ὅ. Κατελ- 

θόντος δὲ τοῦ δημίου εἰς τὴν παρακειμένην λίμνην 

καὶ τὸ ξίφος πλύναντος, μετεβλήθη τὸ ἐν αὐτῇ 

ὕδωρ εἰς αἷμα καὶ διήρκεσεν ἐπὶ πολύ" εἶτα ἐξη- 30 

ράνθη. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

. Σάβα τοῦ Γότθου. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Οὐολεντινιαγοῦ, ἐκ τῆς χώρας δὲ τῶν Γότθων. 

"Ex παιδόθεν χριστιανὸς div, οὐ μόνον ἀπεστρέ- 35 

φετο τὰ εἰδωλόθυτα βρώματα, ἀλλὰ καὶ τοὺς 

βουλομένους αὐτῶν ἀπογεύεσθαι διεκώλυεν ἀντὶ 

δὲ αὐτῶν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν παρατιθέ- 

μενος, πολλοὺς ἐπιστρέφων ἐβάπτιζεν. "Emov- 

στάντες οὖν ἐπ᾽ αὐτὸν οἱ εἰδιωλολάτραι βίᾳ τῆς 40 

πόλεως ἀπήλασαν. Μετὰ δὲ χρόνον τινὰ ᾿Αθαναρί- 

χου τοῦ ἄρχοντος τῶν Γότθων διωγμὸν κινή- 

σαντος κατὰ χριστιανῶν καὶ πάντας τοὺς τὸν 

Χριστὸν Θεὸν κηρύττοντας λυμαινομένου, ἐκρα- 

τήθη καὶ αὐτὸς καὶ ἐν τῷ τῆς ἁμάξης dEwwvi 45 

προσδεθεὶς ἐπὶ τῶν δοκῶν τῆς οἰκίας ἐκρεμάσθη. 

ἢ 1. — ὃ al, et infra Φασίκ, cf. Synaxaria selecta ad. d. Aprilis 14. --- ὃ (καὶ - κατὰ) om. S, supplevi, cf. D ad d. Apri- 
lis 14, — ὃ Κτησιφῶν S, — * πράττοντα γράφειν S. — " δι μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ Bo ad d. Aprilis 14 ; αὐτοὺς δέσμιον uev 
αὐτῶν καὶ τοῖς λοιποῖς S. — ὅ εὐνοῦχον S. — Ἰ Φασὶκ S hic tantum. — 3 ὑποβαλλὼν S. 

8. — ἐκείνων S. — ? ᾿Αζὰ hic S. 
8. — ! Περσῶν add. D ad d. Aprilis 14. 

EU 

5 hic des. D. ? Βιθνηρὴ D. 8 Αχοσγὰρ D. — ὁ σίνιπι S, D. 

SYNAXARIA SELECTA. H : ᾿Αρδαλίωνος (April. 185). — ᾿Αγαπητοῦ... Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις τοῖς μεγάλοις (April. 185). — P ; ᾿Αρδαλίωνος. — ᾿Αγαπητοῦ. --- 

D : Ἀρδαλίωνος. --- Ἀγαπητοῦ. --- Ἀνθούσης (April. 185). — Εὐθυμίου τοῦ θαυματουργοῦ (April. 185).--- 

Ἀνθούσης. --- Εὐθυμίου. -- K : Ἀγαπητοῦ. — Ἀρδαλίωνος. 

Da: ᾿Αγαπητοῦ. — ᾿Αρδαλίωνος.. — Ανθούσης. — θ. — Db: ᾿Αταπητοῦ. — ᾿Αρδαλίωνος. — 55 
Ἀνθούσης. --- Εὐθυμίου. --- N : Ἀκα- 

Ἀγαπητοῦ, Ἀνθούσης. ΒΡ: 5.6. Ἀδριανοῦ. Be: κίου (April. 181). — Ξ Ἀρδαλίωνος. 

᾿Ἀρδαλίωνος, — Ἀγαπητοῦ. — Ἀνθούσης. — ἃ : Ἀγαπητοῦ (Des. : Τελεῖται δὲ i αὐτοῦ σύναξις 
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Kai ἀπογεύσασθαι τῶν εἰδωλοθύτων μὴ πεισθείς, 

ἤχθη ἐπὶ τὸν ποταμὸν Μουσαῖον, προσδεθέντος 

αὐτῷ ξύλου μετίστου ! κατὰ τοῦ τραχήλου καὶ ἐν 

αὐτῷ ῥιφεὶς ἀπεπνίγη, ἔτος ἄτων τῆς ἡλικίας 

5 τριακοστὸν ὄγδοον. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Λεωνίδου, Χαριέσσης !, Νουνεχίας, Βασι- 

λίσσης, Νίκης, Γαλήνης, Κάλλιδος καὶ Θεο- 

δώρας. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ τῆς χώρας Ἑλλάδος. 

10 Καὶ ὁ μὲν Λεωνίδης ἐν τῇ ἁγίᾳ ἑορτῇ τῆς ἀναστά- 

σεως τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πολ- 

λοῦ λαοῦ αἰνῶν καὶ δοξολογῶν τὸν Θεὸν ἐν τῇ 

ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ καὶ ἑορτάζωνρἐκρατήθη 

παρὰ τῶν εἰδωλολατρῶν᾽ καὶ δεσμευθεὶς ἤχθη εἰς 

745 Κόρινθον 5. Ἡ δὲ Χαρίεσσα xol? Νουνεχία καὶ f 

f. 196. 
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μήτηρ τῆς Nouveyíag Βασίλισσα xoi Νίκη xoi 

Γαλήνη καὶ Κάλλις καὶ Θεοδώρα ἤχθησαν καὶ 

αὗται * εἰς Κόρινθον πρὸς Βενοῦστον τὸν ἧγε- 

μόνατ' ὃς τὸν ἅγιον Λεωνίδην εὑρὼν ἑδραῖον | καὶ 

20 ἀμετακίνητον τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, κρεμάσας 

ἀφειδῶς προσέταξε ξέεσθαι᾽ εἶτα μετὰ τῶν σὺν 

αὐτῷ 19 τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης ἐκδοθῆναι ἐκέλευ- 

σεν. Ἔνθα λέγεται τὴν μακαρίαν Χαρίεσσαν ἄδειν 

προφωνοῦσαν ὥσπερ ποτὲ τὴν Μαριὰμ ἐπὶ τῇ 

85. καταποντώσει τῶν Αἰγυπτίων 11: « Ἕν μίλιον 

» ἔδραμον, Κύριε, καὶ στράτευμά με ἐδίωξε 13, 

» Κύριε: καὶ οὐκ ἠρνησάμην σε, Κύριε, σῶσόν 

» pou τὸ -πνεῦμα"» τοὺς δὲ λοιποὺς συνεπακού- 

οντας καὶ συμψάλλοντας φθάσαι μέχρι τῆς θαλάσ- 

80 Ong καὶ ἐν πλοίῳ. ἐπιβάντας τῆς ᾧδῆς παρατεινο- 

MHNI TO 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος xoi ὁμολο- 

γητοῦ ᾿Ακακίου 1 ἐπισκόπου Μελιτινῆς. Οὗτος ἦν 

κατὰ τοὺς χρόνους Δεκίου τοῦ βασιλέως, τὴν εἰς 

85. Χριστὸν πίστιν διδάσκων. Συσχεθεὶς δὲ προσήχθη 

Μαρκιανῷ ὑπάτῳ, καὶ περὶ ὧν κηρύττει ἐρωτηθεὶς | 

4. — ! ξύλῳ μεγίστῳ S. 
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μένης ἀναχθῆναι ἐπὶ σταδίους τριάκοντα εἶτα 

προσδεθέντας λίθοις ἐξωσθῆναι τοῖς ὕδασι, vevé- 

σθαι δὲ τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν πρὸ μιᾶς τοῦ πάσχα 

ἡμέρας ?9. 
6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας Εἰρήνης. 

Ἥτις κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ ἁγίου πάσχα ἐν τῇ χώρᾳ 

τῆς Ἑλλάδος, ὅτε καὶ ὁ ἅγιος Λεωνίδης μετὰ τῶν 

σὺν αὐτῷ ἐμαρτύρησεν, ἐν ἰδίῳ εὐκτηρίῳ μετὰ 

τῶν τότε χριστιανῶν τῷ Θεῷ δοξολογοῦσα κατε- 

μηνύθη τῷ ἄρχοντι καὶ κρατηθεῖσα ἐβλήθη ἐν τῇ 

φρουρᾷ’ εἶτα ἐξαχθεῖσα καὶ τὴν γλῶτταν ἐκκο- 

πεῖσα καὶ τοὺς ὀδόντας ἐκριζωθεῖσα τὴν κεφαλὴν 

ἀπετμήθη. 

7. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων γυναικῶν 

Βασιλίσσης καὶ Ἀναστασίας. Αὗται ὑπῆρχον 

ἐκ τῆς μεταλοπόλεως Ῥώμης εὐγενεῖς καὶ πλού- 

σιαι 1, μαθήτριαι δὲ γετονυῖαι τῶν ἁγίων ἀποστό- 

λων. Αἵτινες 2 μετὰ vv? τελευτὴν ὃ τούτων τὰ 

τίμια αὐτῶν λείψανα ávehónevar?. νυκτὸς ̂  καὶ 

κηδεύσασαι διεγνώσθησαν - καὶ τῷ δυσσεβεῖ 

Νέρωνι καταμηνυθεῖσαι καὶ πρὸς αὐτὸν εἰσα- 

χθεῖσαι 5, τότε μὲν εἰς φυλακὴν παρεπέμφθησαν. 

“ὕστερον δὲ ἐκβληθεῖσαι καὶ μὴ πεισθῆναι τῷ τοῦ 

βασιλέως κελεύσματι «βουλόμεναι"» ἀλλὰ ἀμετα- 

κίνητοι ἴ στοθεῖσαι τῇ τοῦ Χριστοῦ πίστει, ἀναρ- 

τῶνται xoi ξέονται καὶ λαμπάσι καταφλέγοντοι, 

τοὺς μαστούς τε κοὶ τὸς γλώσσας ἀποτέμνονται, 

καὶ τέλος μαχαίραις" τὰς σφῶν 5 κεφολὰς ἀφαι- 

poüvror?* καὶ οὕτως τοὺς στεφάνους τῆς ἀθλή- 

σεῶς ἔλαβον. ᾿ 

AYTQ ΙΗ΄. 

διεξῆλθε τὴν καθ᾽ ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίαν καὶ 

τὰ μυθώδη τῶν ἑλλήνων διήλεγξεν 3" ὅθεν βασά- 

νους 3 δέχεται «καὶ ἢ» τῇ φρουρᾷ κατακλείεται. 

Ἀνήτγγειλε δὲ περὶ τούτου ó Μαρκιανὸς τῷ Δεκίῳ 

καὶ τὰ κατὰ τὴν ἐξέτασιν ὑπομνήματα ἀποστείλας. 

5. — ! Χαριέσης hic S. — ? A., X., Νίκης, Γαλήνης, Καλλίδους, Νουνεχίας, Βασιλίσσης καὶ Θεοδίιρας οὗτοι οἱ ἅγιοι 

Mc ad d. Aprilis 16. — ? om. Me. — * (év τῇ - Κόρινθον) συνελήφθη ἐν Τροιζῆνι ἐξάρχων πνευματικοῦ χοροῦ ἐν ταῖς 

40 ἑορτασίμοις ἡμέραις τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσεως καὶ εἰς Κόρινθον ἤχθη Me. — ὅ ἢ add. Me. — 5 Θεοδώρα καὶ 

Καλλὶς ἐκ τῆς Ἑλλάδος οὖσαι καὶ αὐταὶ ἤχθησαν Mc. — ἴ τὸν foy. B. Mc. — 9 εὑρὼν ἀσάλευτον ἔχοντα τὴν εἰς X. m. 

10 αὐτῶν S. Mc. — ? κρεμᾶσαι S. 
ἡ. — " εὐγενῶν καὶ πλουσίων sic Mc ad d. Aprilis 15. 

τι καὶ λέγειν add. Me. — !? μοι ἐδ. S, ue κατεδίωξε Mc, — 18 ἡμέρας τ. π. Mc. 

? om, Mc. — ? δὲ add. Mc. — * λαμβάνουσαι add. Me. — 

5 (xai - εἰσαχθεῖσαι) om. Me. — ὃ supplevi, om. S. — * ἀμετακίνηται S. — ὃ (ἐκβληθεῖσαι - ἀποτέμνονται) ἐξαχθεῖσαι καὶ 

45 τὴ εἰς X. ὁμολογία ἐμμένειν εἰποῦσαι ἀναρτιῦνται τοὺς μαστοὺς δὲ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ἅμα καὶ τὰς γλῶσσας 

ἐκτέμνονται Me. — ? hic des. Mc. 
1. — τ οὗτος προεγράφη μαρτίου κζ΄" ἐτέθη διπλῶς in marg. S. — ? διήλλεγξεν 8. — 3 βασάνοις S. — ὁ om. S. 

xrÀ). — Ἀνθούσης. — Ce : Ἀγαπητοῦ. -— Ἀνθούσης. — Cg : Ἀγαπητοῦ. — Ἀνθούσης. --- Β : Axa- 

κίου. --- Ἀρδαλίωνος. --- R&: 1. — Rb : Ἀκακίου. --- Re : Ἀκακίου. --- Ἀγαπίου πάππου τῆς πρεσβυ- 

50 τέρας Ῥώμης (April 185). --- Ἀρδαλίωνος. 

Ἀδριανοῦ, --- Ἀγαπητοῦ. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H 

Mo: 1, Ἀδριανοῦ. Ἀγαπητοῦ. — My : 1. — 

Βίκτωρος, Ζωτικοῦ, Ζήνωνος, ᾿Ακινδύνου καὶ Σευηριανοῦ 

(April. 205). --- Γεωργίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας (April. 205. — Τρύφωνος ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντι- 

νουπόλεως (April 905), — P: Βίκτωρος κτλ. --- Γεωργίου. --- D:4: Κοσμᾶ ἐπισκόπου Χαλκη- 

55 δόνος. Οὗτος ἐκ σπαργάνων καθάρας ἑαυτὸν ἐν ἀσκητικοῖς ἀγῶσιν καὶ τῷ τῆς ἀσκήσεως γάλακτι 

τραφεὶς καὶ γενόμενος Θεοῦ κατοικητήριον, τῇ θείᾳ ἱερωσύνῃ καλῶς ἐκοσμήθη, ποιμὴν θεοπρόβλητος 

καταστάς" ὅθεν ἐνστερνισάμενος Θεοῦ τὰ ὅπλα πρὸς ὀχυρωμάτων καθαίρεσιν, πάντων τῶν τὴν 

Χριστοῦ εἰκόνα ἀθετούντων τὴν ὀφρὺν κατέβαλε καὶ ταύτην. ἐτίμησε καὶ προσκυνεῖν ἐξεπαίδευσε, τῆς 

ὁμολοτίας τὸ στέφος ἀναδησάμενος, καὶ ἣν ἐκ παιδὸς εἶχεν εὐλάβειαν μέχρι γήρως συνετήρησεν μηδα- 

60 μῶς ὕπνῳ ἀμελείας κατασχεθείς, ἀλλὰ δυνάμει θείου Πνεύματος οἰακιζόμενος, πρὸς ἀπαθείας λιμένα 
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ἸΤροστάξαντος οὖν τοῦ Δεκίου, ἀφείθη ὁ ἅτιος 

τῆς εἱρκτῆς καὶ περιήει τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ 

φέρων ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ. ἸΤολλοὺς δὲ τὴν εἰς 

Χριστὸν πίστιν παιδεύσας καὶ ἐν θαύμασι καὶ διδα- 

σκαλίαις καλῶς διαπρέψας, ἀνεπαύσατο ἐν εἰρήνῃ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις ! πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Αγαπητοῦ πάπα Ῥώμης. Οὗτος ὁ μακά- 

ριος3 ὑπῆρχε κατὰ τοὺς χρόνους ὁ Ἰουστινιανοῦ 

τοῦ βασιλέως, δι’ ἀσκήσεως καὶ ἀρετῆς τραφεὶς 

καὶ ἀναχθεὶς πρὸς τὸ τῆς ἀρχιερωσύνης ὅ ἀξίωμα. 

Ἀπάρας δὲ πρὸς ὃ τὴν ὃ Κωνσταντινούπολιν, ὡς 

ἐντευξόμενος τῷ βασιλεῖ Ἰουστινιανῷ, εὐθὺς κατὰ 

τὴν πορείαν τῆς οἰκείας ἀρετῆς καὶ πρὸς τὸν Θεὸν 

παρρησίας ἀπόδειξιν ἔδωκε. Κατὰ γὰρ τὴν Ἑλλάδα 

γενόμενος, δυσὶ πάθεσι κατεχόμενον ἄνθρωπον ? 

καὶ μήτε λέγειν ὅλως μήτε βαδίζειν «δυνάμε- 

vov ^» ἀλλ᾽ ἐκ 9 γεννέσεως ἄλαλον ὄντα καὶ μόλις 

ἕρποντα κρατήσας τῆς χειρὸς ἀρτίπουν ἐποίησε 

καὶ τοῦ δεσποτικοῦ σώματος év? τῷ αὐτοῦ στό- 

ματι ἐμβαλὼν εὔλαλον ἔδειξεν ὃ. ᾿Αλλὰ καὶ ἐν 15 τῇ 

Χρυσῇ γενόμενος πόρτῃ 11, ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα 

τυφλῷ τινι προσελθόντι τὴν ὀπτικὴν ἐχαρίσατο 

δύναμιν. Οὗτος 12 ἀξίως τῆς ἑαυτοῦ ἀρετῆς παρὰ 

τῶν ἐν τέλει καὶ τῆς συγκλήτου καὶ αὐτοῦ τοῦ 

βασιλέως προσδεχθεὶς καὶ πάσης τῆς πόλεως, καὶ 

Ἄγθιμον τὸν ἐπίσκοπον Τραπεζοῦντος κακῶς ém- 

βάντα τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει καθέδρας ἐξο- 

στρακίσας ὡς τὰ τοῦ Εὐτυχοῦς καὶ Σευήρου !? 

φρονοῦντα 1" καὶ τῷ ἀναθέματι παραδούς, καὶ τὸν 

εὐλαβέστατον πρεσβύτερον Μηνᾶν τῆς ἁγιωτάτης 

μεγάλης ἐκκλησίας βίῳ καὶ λόγῳ διαπρέποντα καὶ 

φρονήματος ὄντα τοῦ κατὰ τὴν ὅ πίστιν ὀρθοῦ 

χειροτονήσας καὶ τῷ θρόνῳ ἐγκαθιδρύσας, μετὰ 

χρόνον τινὰ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν 5. Τελεῖται δὲ 

ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τοῖς ἁγίοις Ἀποστόλοις τοῖς 

μεγάλοις. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

"ApboAiuvog τοῦ μίμου. Οὗτος κατὰ τοὺς χρό- 

vouc ἦν Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, év τοῖς θεά- 

τροῖς μιμούμενος καὶ τὰ ἑτέρων ὑποκρινόμενος 

πάθη καὶ δράματα. Καί ποτε δόξαν αὐτῷ | τὴν κατὰ 

τὸ μαρτύριον ἔνστασιν τῶν χριστιανῶν ὑποκρί- 

νασθαι, ἀναρτηθεὶς ὡς τοῖς θεοῖς μὴ προσάγων 

σπονδάς !, ἐξέετο. Ὥς οὖν ἐπ’ αὐτῷ κρότος παρὰ 

τῶν θεατῶν ἦν, ἐπαινούντων αὐτοῦ τὴν ὑπόκρισιν 

ἅμα καὶ καρτερίαν, ἀνακρατὼν μέγα καὶ σιγὴν ém- 

τάξας τῷ δήμῳ, χριστιανὸν ἐν ἀληθείᾳ ὃ ἑαυτὸν 

ἀνεκήρυξεν. “Ὅθεν τοῦ ἄρχοντος πολλὰ παραινέ- 

σαντος αὐτῷ μεταθέσθαι τὴν γνώμην, τοῦτο ποιῆ- 

σαι μὴ βουληθεὶς ἀλλ᾽ ἐπιμένων τῇ εἰς Χριστὸν 

πίστει, πυρᾶς ἐξαφθείσης ἐν μέσῳ βληθεὶς τὸ 

μακάριον τέλος ἐδέξατο 9, 

4. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Κοσμᾶ ἐπισκόπου Χαλκηδόνος τοῦ ὅμολο- 

τητοῦ. Οὗτος γέγονε μὲν 1 ἐκ τῆς Κωνσταντινου- 

πόλεως“ ἐκ βρέφους δὲ τὸν Θεὸν ἀταπήσας, 

2. — 1 τοῦ ὁσίου Mc ad d. Aprilis 17. — * ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Me, — *om. Mc. — * fjv add. Me. — δ ἱερωσύνης 

Me. — ὃ εὑρὼν add. Mc. — Ἰ Me, om. S. — ? ἐξ αὐτῆς Mc, — ? ἀπέδειξεν Mc. — Y κἀν Me. — 1: πόρτη v. Me. — 12 οὕτως 

Mc. — 13 Σεβήρου Me. — !4 φρονοῦντος S. — 18 hic des. Mc. 

8. — 1 θυσίαν Mc ad d. Aprilis 413. — ? ἐν àÀ. om. Me. — 8 (τοῦτο - ἐδέξατο) μὴ ὑπακούσας ἀλλ᾽ ἀμεταθέτως λοιπὸν 

τῆ εἰς Χριστὸν ἐπιμένων πίστει πυρᾶς ἐν μέσω βληθεὶς τελειοῦται Mc. 

4. — τ δὲ 5. --- 5 μὲν S. 

κατήντησε σὺν Αὐξεντίῳ τῷ σοφῷ, μεθ᾽. οὗ καὶ τοὺς ἀγῶνας διήνυσε καλῶς, σαββατίσας πρὸς τὴν 
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οὐράνιον κατάπαυσιν᾽ ὅθεν καὶ τῶν ἀποστόλων «ἐν οἴκῳ ἁγίῳ τὸ θεῖον αὐτοῦ σῶμα ἀπετέθη. --- 

Βίκτωρος κτλ. --- Γεωργίου. — Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- 

πόλεως Τρύφωνος. Τελεῖται δὲ fi αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. — Da : 4.— Db: 

A — K:4 — N : & — Βίκτωρος κτλ. — Γεωρτίου. — Ἰωάννου (April. 19*). — Τρύφωνος. --- Bb:3. 

9. 5. — Βα: & — Ἰωάννου. — Βίκτωρος xri. — Γεωργίου. --- C : 4. — Ἡ κοίμησις τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 

τοῦ ΤΙαλαιολαυρίτου (April. 192). — Ζωτικοῦ, Βίκτωρος κτλ. (April. 305). — Γεωργίου. --- Ge: 4. --- 

Ἰωάννου. Cg : ἃ. Ἰωάννου. Γεωργίου, ἘΠῚ Ἰακώβου πρεσβυτέρου καὶ Ἀζῆ διακόνου 

(April. 1785). — Ra : 1. 2. — Τῶν ἁγίων χιλίων μαρτύρων (April. 172). — Eb : Ἰωάννου. — Ἰακώβου 

πρεσβυτέρου xoi "AZá. — 6. — Βίκτωρος κτλ. --- Γεωρτίου. — 4 — 8.6: Ἰωάννου. — Ἰακώβου xoi 

"AL&. — 6. — Βίκτωρος κτλ. — Γεωργίου. -- 4 — Me: Σάβα τοῦ Γότθου (April. 175. — 4. — 

Ἀθανασίας τῆς θαυματουργοῦ, Αὕτη ἡ ἀοίδιμος fj τῆς ἀθανασίας ἐπώνυμος γεννᾶται ἐν νήσῳ τινὶ 

Αἰγίνῃ ὀνομαζομένῃ παρ᾽ εὐσεβῶν καὶ εὐπατριδῶν γονέων. Μαθοῦσα δὲ τὸ ψαλτήριον καὶ πᾶσαν 

ἐκκλησιαστικὴν ἀκολουθίαν, ἔσπευδε τῷ Θεῷ ἑαυτὴν ἀφιερῶσαι" οἱ δὲ γονεῖς ἔζευξαν αὐτὴν ἀνδρὶ καὶ 

μὴ θέλουσαν. Μεθ’ ἡμέρας δὲ ἑξκαίδεκα τοῦ συνοικεσίου, βαρβάρων ἐπελθόντων, ἐξελθὼν ὃ ἀνὴρ 

ἐσφάγη μαχαίρᾳ. Τότε ἡ ὁσία ἀνακαινισθεῖσα εἰς τὸν πρώην λογισμὸν ἠγωνία, πῶς ἂν δυνηθείη 

διακρούσασθαι τοὺς γεννήτορας" καὶ ὡς ἐν τούτοις ἠσχόλει τὸν λογισμόν, ἔφθασε πρόσταγμα βασι- 

λικὸν ἵνα τὰς ἐν ἀγαμίᾳ πάσας καὶ ἐν χηρείᾳ οὔσας ἐκεῖσε γυναῖκας συζεύξωσιν ἐθνικοῖς - ὅθεν πάλιν 

καὶ μὴ θέλουσα ἦλθεν εἰς δεύτερον συνοικέσιον. Ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδίας σωτηρίας ἀεὶ φροντίδα ποιουμένη, 

ἐσχόλαζεν εἰς εὐχὰς καὶ δεήσεις, καὶ ἀφειδῶς τὸν πλοῦτον τοῖς πένησι διεσκόρπιζε. Μετὰ δὲ χρόνον 

τινὰ πείθει τὸν σύζυγον μοναχὸν γενέσθαι, εἰ καὶ βάρβαρος ἦν" ὃς καὶ μετὰ χρόνον τινὰ ὁσίως 

διαπρέψας πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Ἔκτοτε δὲ ἐλευθερίας “τυχοῦσα, διένειμε πάντα τὸν πλοῦτον 

αὐτῆς. Καὶ προσλαβομένη καὶ ἑτέρας τυναῖκας ἀφίκετο εἰς ἀσκητήριον, καὶ μονάσασα σὺν αὐταῖς 

ἠγωνίζετο σφόδρα. Τυροῦ γὰρ καὶ ἰχθύος οὐχ ἥπτετο, εἰ μὴ κατὰ τὸ ἅτιον πάσχα, καὶ μόνον καὶ ἐν 

ταῖς τοῦ δωδεκαημέρου ἡμέραις. Ἄρτον δὲ καὶ ὕδωρ μετὰ τὴν ἐννάτην προσίετο καὶ ταῦτα μετ᾽ épkpa- 

τείας" ταῖς δὲ ἁγίαις τρισὶ τεσσαρακοσταῖς τοῦ ἐνιαυτοῦ, οὔτε ἄρτου οὔτε ὕδατος μετελάμβανεν εἰ μὴ 

λεπτολάχανά ποὺ ἐποιεῖτο τροφήν' καὶ ταῦτα bí ἡμερῶν δύο, Μετὰ δὲ χρόνους τέσσαρας προεχειρίσθη 

ἄρχειν τοῦ ἀσκητηρίου καὶ ἔκτοτε τὴν ἐσχατιὰν τῶν μοναζουσῶν ἁπασῶν προέκρινε μετέρχεσθαι, ὡς 
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ἀφῆκε τὸν κόσμον, καὶ ἀπελθὼν γέγονε μοναχός. 

ῬΑσκητικοῖς ἀγῶσιν ἑαυτὸν ἐκκαθάρας καὶ Θεοῦ 

γενόμενος κατοικητήριον, ἐχειροτονήθη Χαλκηδό- 

νος ἐπίσκοπος κατὰ τὸν καιρὸν τῶν δυσσεβῶν 

εἰκονομάχων᾽ ὅθεν καὶ πολλοὺς ἀγῶνας ἐνεδείξατο 

ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως. ᾿Αναγτκαζόμενος γὰρ 

ὑπὸ τῶν κρατούντων ἀρνήσασθαι τὴν προσκύνη- 

σιν τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων καὶ μὴ πειθό- 

μενος, ἐξωρίζετο καὶ πλείστους ὑπέμεινε πεῖ- 

ρασμούς. Καὶ πάλιν ἀνακαλούμενος καὶ βιαζόμενος 

συνθέσθαι τῇ αἱρέσει αὐτῶν καὶ μηδὲ ἀνεχόμενος 

τοῦτο ἀκοῦσαι, μυρίαις συμφοραῖς περιέπιπτεν 

ἅμα τῷ ὁσίῳ Αὐξεντίῳ μεθ᾽ οὗ καὶ τοὺς ἀγῶνας 

διήνυσε καλῶς σαββατίσας πρὸς τὴν οὐράνιον 

κατάπαυσιν- ὅθεν καὶ τῶν ἀποστόλων ἐν οἴκῳ 

ἁγίῳ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπετέθη. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας ᾿Ανθούσης 

θυγατρὸς τενομένης Κωνσταντίνου βασιλέως τοῦ 

Κοπρωνύμου, Ἥτις ὑπὸ τοῦ πουτρὸς πολλάκις 

ἀναγκασθεῖσα ζευχθῆναι ἀνδρὶ οὐκ ἐπείσθη" διὸ 

μετὰ τὸ ἀποβιῶναι αὐτὸν ἀδείας λαβομένη ! πάντα 

τὰ προσόντα αὐτῇ πένησι καὶ ἐκκλησίαις καὶ εὐα- 

γέσιν οἴκοις διανειμαμένη, πολλῶν ὀρφανῶν μήτηρ 

MHNI T9 

4. ᾿Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδώρου 

τοῦ ἐν Πέρτῃ τῆς Παμφυλίας. Οὗτος διὰ τὸ στηλι- 

. τεῦσαι τὴν τῶν εἰδώλων πλάνην «καὶ "» ναοὺς καὶ 
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ἐγεγόνει καὶ χηρῶν καὶ ὀρφανῶν mpoacmIGTÜc" 

πολλαῖς δὲ παρακλήσεσιν πολλάκις βιαζομένη ἢ 

ὑπὸ Εἰρήνης τῆς εὐσεβεστάτης" Αὐγούστης συνεῖ- 

vat αὐτῇ καὶ συμβασιλεύειν, οὐδαμῶς ἠνέσχετο *. 

*Onócag δὲ διέτριβεν ἡμέρας ἐν τῷ παλατίῳ, ἔξω- 

θεν μὲν βασιλικὸν ἱμάτιον ἦν αὐτῇ τὸ φορούμενον, 

ἔνδοθεν δὲ τρίχινον ῥάκος, f| δὲ τροφὴ ἅπασα 

ἀσκητικὴ | καὶ τὸ ποτὸν ὕδωρ, τὸ δάκρυον ἐν 

ὀφθαλμοῖς καὶ ó ὕμνος ἐπὶ στόματος᾽ ὅθεν τὸν 

μοναστὴν ὑποδύεται ὃ βίον διὰ χειρὸς τοῦ ἐν ἁγίοις 

Ταρασίου ἀποκειραμένη ἐν τῇ μονῇ τῆς Εὐμενίας. 

Ἔκτοτε δὲ οὔτ᾽ αὐτὴ τῆς μονῆς ἐξῆλθεν οὔτ᾽ 5 ἄλλη 

τῶν ἀδελφῶν, οὐκ ἀπελείφθη τῆς ἐκκλησίας, οὐκ 

ἠτόνησεν, οὐ κατωλιτώρησεν προσευχομένη oi 

ὀφθαλμοὶ αὐτῆς οὐδέποτε τῶν δακρύων ἐσκάλη- 

σανϑ, fj ταπείνωσις αὐτῇ ἄμετρος 15 ἦν, πάσαις 1 

ταῖς ἀδελφαῖς διηκόνει, τὴν ἐκκλησίαν ἐκόσμει, 

ὕδωρ ἐκόμιζε; ἐν τῇ τραπέζῃ παρίστατο καὶ διηκό- 

v&. Οὕτως οὖν πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς αὐτῆς 

ποιοῦσα, μετὰ τῶν τῆς ἀρετῆς φορτίων πρὸς 15 

Θεὸν μέθίστατο P, χρόνων οὖσα πεντήκοντα δύο, 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἐῤθυμίου τοῦ θαυματουρτοῦ. 

AYTQ ΙΘ΄. 

ξόανα καταστρέψαι, ἐπὶ ἐσχάρας πυρακτωθείσης 

ἁπλωθεὶς κατακαίεται καὶ κρηπῖσι τοὺς πόδας 

ἡλωθεὶς ἅρματι τῶν ἵππων προσδεθεὶς ἐλαύνεται " 

"B. — 13. ἀ D ad d. Aprilis 17. — (πολλαῖς - βιαζομένη) πολλάκις παρακληθεῖσα D. — ? ὀρθοδόξου D. — * ἠνίχετο 
D. —5 om. D. — ὃ ὑπέρχεται D. — ? μονῆ τὰ Ὁμονοίας D. — 9 οὔτε ... οὔτε D. — " ἐστάλησαν S, D. — 1* ἀμέτρητος D. — 

11 γὰρ add. D. — 13 τὸν add, D. — "ὃ μεθίσταται D. 
1. — τ add. D ad d. Aprilis 21, 0m. S. 

οὐδὲ διαγινώσκεσθαι αὐτὴν πρωτεύουσαν. Ev δὲ τῷ καθεύδειν αὐτὴν οὐκ ἐπὶ πλευροῦ ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑνὶ 

προσκλινομένη λίθῳ, εἰς τοῦτο αὐτῇ εὐτρεπισθέντι, μικρὸν τοῦ ὕπνου μετελάμβανε. Μετὰ δὲ παραδρο- 

μὴν ἑτέρων ἐτῶν τεσσάρων, ἔρωτι τρωθεῖσα ἡσυχίας, μεθ᾽ ὧν εἰς τὸ ἀσκητήριον ἀφίκετο ἐξελθοῦσα, 

Ματθαίῳ τινὶ ἱεροπρεπεῖ συνεργῷ πρὸς τοῦτο χρησαμένη, τὸν τῆς ἥσυχίας τόπον κατέλαβεν. Ἐκεῖσε 

οὖν ἐφ᾽ ἱκανὸν τοὺς τῆς ἡσυχίας καρποὺς δρεψαμένη, τοῦ δηλωθέντος Ματθαίου τὴν σωματικὴν xopn- 

γοῦντος χρείαν διὰ τοῦ ἐρτοχείρου αὐτῶν, ἐπὶ τὸ. Βυζάντιον χρείας κατεπειγούσης καὶ βίας τινὸς 

dixero, συνεργὸν αὖθις ἔχουσα "Irvávióv τινα εὐνοῦχον πρεσβύτερον, παντοίαις κατάκομον ἀρεταῖς, ὡς 

τοῦ προμνημονευθέντος Ματθαίου πρὸς Κύριον. ἐκδημήσαντος. Ἡ δὲ τῇ ἡσυχίᾳ σχολάσασα ἔμεινεν ἐπὶ 

χρόνοις ἑπτὰ θλιβομένη ἀεὶ καὶ φροντίζουσα περὶ τοῦ ἀσκητηρίου αὐτῆς. ᾿Ὀπτασίας οὖν περὶ τούτου 

γενομένης, αὐτὴ ἀπάρασα εὐθὺς ἐκεῖθεν κατέλαβε τὸ ἀσκητήριον. Καὶ ἀσπασαμένη τὰς ἀδελφὰς σὺν 

τῷ: πρεσβυτέρῳ, συνδιῆγε ταύταις νουθετοῦσα καὶ διδάσκουσα τὰ πρὸς “κτῆσιν ἀρετῶν θείων καὶ 

ἐκπλήρωσιν τῶν τοῦ Χριστοῦ ἐντολῶν. Εἶτα μετὰ βραχὺ τὴν πρὸς Θεὸν ἀνάλυσιν αὐτῆς προγνοῦσα 

πρὸ δυοκαίδεκα ἡμερῶν καὶ αὐταῖς ἀδελφαῖς ἀναγγείλασα, ηὐχαρίστησε μὲν τῷ Κυρίῳ, ἐπισυνάξασα 

δὲ καὶ τὰς ἀδελφάς, προεχειρίσατο τὴν μέλλουσαν ἀντ᾽ αὐτῆς ἄρχειν τῶν λοιπῶν. Καὶ τῇ τελευταίῳ 

ἡμέρᾳ, καθ᾽ ἣν ἔμελλεν ἀπαίρειν πρὸς Κύριον, τῇ τοῦ ψαλτηρίου μελῳδίᾳ τῷ Θεῷ προσανέχουσα καὶ 

πρὸς ἐκπλήρωσιν τούτου μὴ ἐξαρκέσασα, τὸ λεῖπον δὲ ταῖς ἀδελφαῖς ἀναθεμένη καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 

προσευξαμένη; πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. Οὐκ ὀλίγοι δὲ δαιμονῶντες καὶ νοσοῦντες ἰάθησαν κατὰ τὸν 

τῆς κηδείας καιρόν. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κατάθεσιν τοῦ ἱεροῦ ταύτης λειψάνου ὅσοι τῷ τάφῳ προσέδρα- 

μον, τυφλοί τε καὶ ἕτεροι ποικίλοις πάθεσι συνεχόμενοι, τάχος τὴν ῥῶσιν ἐδέξαντο. TTpocire δὲ καὶ ταῖς 

ἀδελφοῖς ὅτι“ « Ὃ ὀφείλω ἀπολαβεῖν, ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ἀπολήψομαι" » ὅθεν καὶ εἶδον δύο 

τῶν μοναζουσῶν ἄνδρας ἀστραπηβόλους δύο ἑκατέραιθεν τῆς ὁσίας ἱσταμένους ἔξωθεν τῶν ἁγίων 

θυρῶν τοῦ θυσιαστηρίου κατέχοντάς τε πορφύραν βασιλικὴν ἀπὸ χρυσοῦ καὶ λίθων τιμίων καὶ μαργά- 

puv καὶ ἐνδύοντας ταύτην. Εἰς ἀνάμνησιν οὖν ἐλθοῦσαι τοῦ διορατικοῦ λόγου τῆς ἁγίας καὶ τὴν 

ἔκβασιν διὰ τῆς ὀπτασίας ἰδοῦσαι, τῷ Θεῷ ηὐχαρίστησαν τῷ οὕτως δοξάξοντι τοὺς ἀγαπῶντας 

αὐτόν. — Mv : Σάβα. — 4. — Ἀθανασίας. — 'H ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα τετρὰς τῆς μεσοπεντηκοστῆς. --- 

Mr : Ἰωάννου. 

SYNAXARIA ΒΕΡΕΟΤΑ. H: νϑοδί. --- P: τῶν ἁγίων μαρτύρων Χριστόφόρου καὶ Θεωνᾶ καὶ 

᾿Αντωνίου (April. 905). — D: 2: Ἰωάννου πρεσβυτέρου τοῦ Παλαιολαυρίτου. Οὗτος ἐξ ἁπαλῶν 

Ἄρβιι. 18. 

f. 197*. 

Ἄρβιυ. 19. 

ApniL. 18. 

Arni, 19. 



Arni, 19. 

f. 198. 

Ἄρει, 20. 

Artur. 19. 

Arn, 90, 
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λοιποῦ συνῆν αὐτῷ ἀγωνιζόμενος ἐν πᾶσι καὶ τὸν 

Θεὸν θεραπεύων. Οὕτω δὲ γέγονεν εἰς ὑπακοὴν 

περιβόητος καὶ εἰς ὑποταγὴν πειθήνιος καὶ ἕτοιμό- 

τατος θεραπευτής, ὡς καὶ τὸν μέγαν Γρηγόριον ἐπ᾽ 

αὐτῷ χαίρειν καὶ τὸν Θεὸν δοξάζειν. Μετὰ δὲ τὴν 5 

τελείωσιν τοῦ ἁγίου Γρητορίου, ἀπῆλθεν εἰς ξένην 

χώραν ἄτνωστον διὰ τὸν ξενιτεύσαντα Κύριον καὶ - 

ἐπὶ ξένης 1 τεχθέντα, καὶ ἠγωνίζετο" εἶτα καταλαβὼν 

τοὺς ἁγίους τόπους ἀπῆλθεν εἰς τὴν τοῦ ἁγίου Χαρί- 

τωνος λαύραν, καὶ ἐπέδωκεν ἑαυτὸν εἰς πλείους ἀγῶ- 10 

vac τῶν ἀρετῶν. καὶ οὕτως ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. 

ἐκεῖθέν τε χάριτι Θεοῦ περισωθεὶς ἐν καμίνῳ 

πυρὸς ἀπορρίπτεται ἅμα Σωκράτει καὶ Διονυσίῳ, 

καὶ ἀβλαβὴς διαμείνας τῇ εἱρκτῇ ἐναποτίθεται". Καὶ 

τῇ ἕωθεν σταυρῷ προσπαγεὶς βέλεσι τιτρώσκεται 

καὶ μέχρι τριῶν διαρκέσας ἡμερῶν τὸ πνεῦμα τῷ 

Θεῷ παρατίθεται. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἰωάννου 

μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Γρητορίου τοῦ Δεκαπολίτου. 

Οὗτος ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τὸν Χριστὸν ἀγαπήσας 

ἀπῆλθε πρὸς τὸν μέγαν Γρηγόριον τὸν Δεκαπο- 

λίτην᾽ καὶ γενόμενος ὑπ᾽ ἐκείνου μοναχός, τοῦ 

MHNI TO ΑΥΤΩ͂ Κ΄. 

ἀνυπόδετος παντελῶς καὶ τὴν κεφαλὴν εἶχεν ἀπε- 

ρικάλυπτον “΄ διὰ τοῦτο καὶ τὴν τῶν δαιμόνων 

ἀπετύμνου ἀπάτην, κατ᾽ αὐτῶν λαβὼν ἐξουσίαν" 15 

«καὶ ὅ» πολλὰ θαῦματα ὃ ἀπεργασάμενος πρὸς 

Κύριον μεθίσταται ἴ καὶ μύρον εὐῶδες ὁ τάφος 

αὐτοῦ ἀναπητάζει πᾶσι τοῖς προστρέχουσι πόθῳ 

«καὶ3» τὴν σωτηρίαν κομιζομένοις 9, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου Ἰαννουα- 30 

ρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Δησιδερίου 1, TTpó- 

κλου, Σόσσου3, Φέστου ὅ, Εὐτυχοῦς καὶ 

ῬΑκουτίωνος ἢ. 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου 

τοῦ Τριχινᾶ. Οὗτος ἦν τῆς Κωνσταντινουπόλεως 

γέννημα καὶ θρέμμα’ πλουσίων δὲ τονέων ὑπάρχων 

υἱὸς κατέλιπε γονεῖς, πλοῦτον καὶ δόξαν- καὶ 

ἀπελθὼν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Τριχινᾶ γέγονε μοναχὸς 

καὶ; πάσῃ κακουχίᾳ καὶ σκληραγωγίᾳ ἑαυτὸν ὑπέ- 

βαλλε * “καὶ κρύει καὶ παγετῷ πηγνύμενος, ὡς 

νεκρὸς φαίνεσθαι τοῖς πᾶσιν᾽ δι᾿ ὅλης τὰρ νυκτὸς 

καὶ ἡμέρας ἵστατο αἴθριος προσευχόμενος. Τριχί- 

νοις καὶ ἁδροῖς ὑφάσμασι τὸ σαρκίον ἐκάλυπτεν 5᾽ 

ὅθεν καὶ Τριχινᾶς ἐκ τούτου μετωνομάσθη. Ἦν δὲ 

— * ἀποτίθεται D. 
£2. — 1 corr. ξένοις S. 

Á t — 5 (Tp. - ἀπεκαλυπτον) Τριχινᾶ 
1.— τ (Rv τῆς - xol) om. Me, — ? ὑποβαλὼν Me. — 8 (ὡς - ἐκάλυπτεν) τριχίνοις Mc. (Tp. - ἀπεκάλυπ' p 

^a i ΒΝ iom.S.— 

μετέσχεν ὀνόματος Mo. — 5 supplevi, om. S. — ὁ θαῦμα S. — * (κατ᾽ αὐτῶν - μεθίσταται) om. Me. supplevi, om. S. 

πον κοὶ ; i i Me. 

9 (προστρέχουσι - κομιζομένοις) τοῖς προσιοῦσιν ἁμαρτιῶν καὶ νοσημάτων. δυσωδίαν d ic. 

2. — ! Δισιδερίου S, cf. Sept. 195. — ? Σόσου 8. — 3 φεύστου S, al. Φαύστον. — ὁ αἱ, Axouo . 

-᾿᾿-  -.-:-....Ἔς ο 

ὀνύχων. θείῳ πόθῳ τρωθεὶς τῷ Θεῷ προσεκολλήθη καὶ καταλιπὼν τρυφὴν καὶ περιφάνειαν βίου καὶ 80 

à ic πατρίδος καὶ τῶν οἰκείων καὶ τὸν σταυρὸν ἀράμενος, ἦλθεν εἰς ^ , 

Ba soe ονκύσαντα Κύριον καὶ ἐπὶ ξένης τεχθέντα᾽ καὶ καταλαβὼν τοὺς σεβασμίους τόπους, ἐν 2 τοῦ 

μακαρίου Χαρίτωνος ἐπιδημεῖ μάνδρᾳ, κἀκεῖσε πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἀποδυσάμενος καὶ Καλὸς τε Mid 

πᾶσαν ἰδέαν ἀρετῆς, τῶν τῇδε μετέστη. — Χριστοφόρου, Θεωνᾶ καὶ Ἀντωνίνου. τ Da : 3, — ἢ s 

9. — X:9, — N: L.— Χριστοφόρου κτλ. --- 2. — Bb: Κοσμᾶ (April. 189. — 2. — βίκτωρος κτλ. 

(April. 905). — Γεωργίου (April. 302). — Be: Χριστοφόρου κτλ, (April, 205). — οἱ e x T. s 

Og : Χριστοφόρου κτλ. --- RR : 1. — Βίκτωρος κτλ. — Γεωργίου. --- Τρύφωνος. Pl s ἵν 

σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ (April, 209). — Ra : Παφνουτίου (Sep . 3: ) ^. N 

Θεοδῴρου ἐκ Πέργης τῆς Παμφυλίας. Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ Ἀντωνίνου, καὶ πρεσῥύτερος ὑπάρχων, ἀρ » 

χρόνων ἑβδομήκοντα παρὰ τὸν ἅγιον Θεόδωρον τὸν ἐν Ἀμασείᾳ μαρτυρήσαντα καὶ I v MN Ü i s 

διὰ τὸ νέον τῆς ἡλικίας εἰς τήρωνας ἐστρατεύθη᾽ ἦν γὰρ τῇ ἡλικίᾳ εὐμήκης, τὴν ὄψιν ἀγαθὸς καὶ 

"O0ev διαβληθεὶς τύπτεται παρὰ Θεοδότου ἡγεμόνος καὶ ἐπὶ ἐσχάρας πέπυρακτωμένης 

μετὰ τῶν. συνεπομέ- 

χώραν ξένην καὶ ἄγνωστον 

ΝΣ ὶ εἰς κά κτωθεῖσαν 
ἐμβάλλεται καὶ πώλοις ἀγρίοις συνδεθεὶς σύρεται. καὶ εἰς κάμινον πυραὶ a À e 

iod o οἵτινες ἔνδον τῆς καμίνου λόγχαις 

Ὁ δὲ ἅγιος Θεόδωρος 45 

ἐν ἀταλλιάσει 

vuv αὐτῷ στρατιωτῶν Σωκράτους καὶ Διονυσίου ἀπορρίπτεται" i bi 

κατεσφάγησαν. Ἀλλὰ καὶ ἡ μήτηρ τούτου Φιλίππα τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. ᾿ 

ἄφλεκτος ἐξελθὼν τῆς καμίνου καὶ σταυρῷ προσπαγεὶς καὶ διαρκέσας ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, M 

τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. — Χριστοφόρου κτλ. — Rb: 1. — Χριστοφόρου e —-2,— Re εἶν τα 

᾿ X. — 9. — μο:9. -- Βίκτωρος κτλ. --- Ot πιστεύσαντες στρατιῶται Σωκράτης καὶ 
Χριστοφόρου Kt. 

S Qeon ipou 

Διωνᾶς λόγχαις vurévreg T. — Τρύφωνος. — Mv: 1. — φιλίππα f μήτηρ τοῦ ἁτγίο ^ a 

E T.— Σωκράτης koi Διονύσιος, — Γεωργίου. — Τρύφωνος ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.. 

Τελεῖται δὲ κτλ. — Mr : Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ἸΤαφνουτίου. — 3. . - 

SYNAXARIA SELECTA. E: Ἀναστασίου τοῦ ἐν τῷ Σινᾷ (April 217). — Tlagvouríou μοναχοῦ 

(April. 215). — ᾿Αναστασίου ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας. — P: ᾿Αναστασίου τοῦ Σινᾶ ὅρους, -- 

ΠΠαφνουτίου, --- ᾿Αναστασίου ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας. — D: 1, --- Ἀναστασίου ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει. - s 

Tlagvouríov. — Ἀναστασίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. — 98: 1.- Db:i— E: 1. “-πΝΝ:ι:1:- ὦ 

᾿Ἀχγαστασίου (April. 911), — Μαξίμου (April. 91). --- ΒΡ: ὅ (Χριστοφόρου κτλ). --- Ἰωάννου πρεσβυ- 

τέρου τοῦ ΤΙαλαιολαυρίτου (April. 195), — Be: 1, — Ἀναστασίου τοῦ Σινᾶ ὄρους. — ἃ: 1.— 

Ἀναστασίου τοῦ ἐν τῷ Σινᾷ. --- ΤΙαφνουτίου. — Ἀναστασίου ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας. --- 8 : 1, — 
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8. Kai μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν épyre- 

πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Τρύφωνος. Τε- 

λεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν "τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ 

ἐκκλησίᾳ. 

δ 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Γεωργίου ἐπισκόπου ᾿Αντιοχείας τῆς Πισι- 

δίας τοῦ ὁμολογητοῦ. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῶν χρόνων 

τῶν εἰκονομάχων, ἐκ βρέφους τῷ Θεῷ ἀνατεθει- 

μένος καὶ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς 

10 ἐπίσκοπος χειροτονηθεὶς ᾿Αντιοχείας, Ἐπεὶ δὲ τῇ 

τοῦ διαβόλου πονηρᾷ συμβουχῇ fj τῶν εἰκονομά- 

] Xwv αἵρεσις ἐκινήθη καὶ γράμματα πανταχοῦ ἐπέμ- 

T€TO διὰ τάχους τοὺς ἐπισκόπους ἅπαντας τὴν 

Κωνσταντινούπολιν καταλαβεῖν, παρεγένετο καὶ 

15 αὐτός" καὶ μὴ πεισθεὶς σύμφρων τοῖς αἱρεσιάρ- 

χαις γενέσθαι καὶ ἀρνήσασθαι τὴν τῶν ἁγίων εἰκό- 

νῶν προσκύνησιν, ἐξορίᾳ καὶ κακουχίᾳ θανὼν πρὸς 

τὸν Θεὸν ἐπεδήμησεν. 

B5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

80 Βίκτωρος, Ζωτικοῦ, Ζήνωνος !, ᾿Ακινδύ- 

f vou, Καισαρείου 2, Σευηριανοῦ ?, Xpioto- 

φόρου, Θεωνᾶ xai ᾿Αντωνίνου. Οὗτοι πάντες 

ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως ὁ τὸν τοῦ μαρτυ- 

£198. ρίου ἀγῶνα διήνυσαν, ὅτε | καὶ ὁ πολύαθλος καὶ 5 

?5 MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αναστα- 

σίου τοῦ ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει ', Οὗτος ὁ ἅγιος πατὴρ 

ἡμῶν καταλιπὼν ὃ κόσμον καὶ τὰ ἐν κόσμῳ καὶ τὸν 

σταυρὸν αὐτοῦ ὁ ἀναλαβὼν κατὰ τὴν κυριακὴν 
80 ἐντολήν, ἀποκειράμενος προθύμως ἠκολούθησε 

τῷ Χριστῷ. Μειζόνων δὲ ἀγώνων τῆς δ ἀρετῆς 
ἐραστὴς γεγονώς, παραγίνεται εἰς Ἱεροσόλυμα 5 

i xoi τοὺς σεβασμίους τόπους πιστῶς προσκυνή- 
σας κατασπασάμενος ! εἰς τὸ Σινᾶ ὄρος ἀνέρχεται 

1 ^ 95 κἀκεῖσε μοναχοὺς εὑρὼν ἄκρως τὴν ἀσκητικὴν 8 
πολιτείαν μετιόντας, ἔμεινε μετ᾽ αὐτῶν ὃ ὑποτασ- 

j 5. — 1 Ζίνωνος $. — 3 Καισαρίου Me. — ? Σεβηριανοῦ 

ἡμέρας Me. — 1* om, Mc. — 15 ἐκομίσαντο Me. 
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μετολομάρτυς ὃ τοῦ Χριστοῦ koi? μέγιστος ὃ Γεώρ- 

γος συλληφθεὶς ἐτιμωρεῖτο΄ καὶ τιμωρούμενος τὰ 

παράδοξα xol? φρικτὰ ὅ ἐτέλει ἐκεῖνα τέρατα καὶ 

σημεῖα ᾿. *O μὲν τὰρ" Βίκτωρ, Ἀκίνδυνος, Ζωτικός, 

Ζήνων καὶ Σευηριανὸς ἰδόντες τὸν ἅγιον ἐν τῷ 

μεγίστῳ ὀργάνῳ τῷ 9 τροχῷ βληθέντα καὶ μηδὲν 

ἀδικηθέντα, μιᾷ φωνῇ χριστιανοὺς ἑαυτοὺς ἀνεκή- 

φυξαν καὶ ξίφει τὰς ἱερὰς αὐτῶν ϑ κεφαλὰς ἀπετμή- 

θησαν. 'O δέ γεῦ Χριστοφόρος, Θεωνᾶς καὶ 

᾿Αντωνῖνος δορυφόροι ὄντες τοῦ δυσσεβοῦς 5 

βασιλέως καὶ παριστάμενοι αὐτῷ ἐν μιᾷ τῶν ἧμε- 

ρῶν τὸν μεγαλομάρτυρα ἀπηνῶς ἐτάζοντι καὶ δι᾿ 

αὐτοῦ 10 τὴν τοῦ νεκροῦ ἕλληνος ἀνάστασιν διὰ 

τῆς προσκλήσεως τοῦ Θεοῦ "1 ἀπαιτοῦντι, ταύτην 

ἰδόντες ὡς τάχος διὰ προσευχῆς τοῦ ἁγίου vere- 

νημένην, παραυτίκα ῥίψαντες τὰ ὅπλα καὶ τὰς 

ζώνας 12 αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ παν- 

τὸς τοῦ θεάτρου τὸν Χριστὸν ὡμολόγησαν Θεὸν 

μόνον εἶναι ἀληθινόν. Διά τοι τοῦτο κρατηθέντες 

καὶ ἁλύσεσι πεδηθέντες τῇ εἱρκτῇ ἐνεκλείσθησαν. 

Μεθ᾿ ἡμέρας δέ τινας 13 παραστάντες τῷ τυράννῳ, 

κρεμασθέντες ξέονται καὶ τὰς πλευρὰς λαμπάσι 

καταφλέγονται, καὶ τέλος ἐν !* πυρὶ βληθέντες τὸν 

τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἀνεδήσαντο 15. 

AYTQ ΚΑ΄. 

σόμενος αὐτοῖς καὶ ὑπηρετῶν. Ταπεινόφρων 
δὲ ἄγαν ἀποκαταστὰς ἐδέξατο χαρίσματα γνώ- 

σεὼς καὶ σοφίας πολλῆς. Καὶ βίους πατέρων 

ἁτίων 10 συγγραψάμενος καὶ ψυχωφελεῖς λόγους 

συνθείς, ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ πρὸς Κύριον ἐξεδή- 
μηῆσεν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου * πατρὸς 
ἡμῶν Μαξίμου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό- 

λεὼς. Οὗτος ἐκ τῆς πρεσβυτέρας ? ὥρμητο | 
Ῥώμης, «τονέωνὃ» υἱὸς γεγονὼς πλουσίων καὶ 

εὐγενῶν, Κατά τινα δὲ χρείαν τὴν Ῥώμην ἀφεὶς 

Mc. — * δυσσεβοῦς Me. — ὅ om. Me. — ὃ μάρτυς Me. — 
* (τέρατα xal o.) καὶ Me. — ὃ τῷ 1. ὁ. τῷ om. Me, — ἱερὰς αὐτῶν om. Me, — 19 be αὐτοῦ om. Me, — !! (διὰ - Θεοῦ) om. 
Mec. — ?? (ταῦτα - ζώνας) ἣν καὶ ὡς τάχος διὰ πρασευχῆς ὁ ἅγιος ἀπειργάσατο ἐπεὶ τὸ τεράστιον τοῦτο εἶδον παραυτίκα 

40 ῥίψαντες τ. C. x. τ. ὅπλα Me, — 1 (εἶναι - τινας) ἀληθινὸν εἶναι ὅθεν κρατηθέντες τὴ φυλακῆ ἐνεκλείσθησαν εἶτα μεθ᾽ 

1. — ΤΑ. τοῦ Σιναΐτου Me, ad d. Aprilis 20. — ὃ ἐν ἁγίοις Me. — 8 τὸν add. Mc. — * om. Mc. — ^ καὶ Me. — ὃ εἰς 'l. 
παραγίνεται Me. — ? kai Me. — 8 ἀγωγὴν xat add. Me, — ? ἐκείνων Mo. — τὸ ἁγίων πατέρων Mc. 

2. — 1! ἐν ἁγίοις Mc ad d. Aprilis 20. — ὁ παλαιᾶς Me, — 8 supplevi, om. 8, Mc. 

ΕἸ 

i 45 Ἀγαστασίου τοῦ ἐν τῷ Σινᾷ. --- Cg : 1. — ᾿Αναστασίου τοῦ àv τῷ Σινᾷ. --- ΤΙαφνουτίου. --- 'Avogra- 
σίου ἐπισκόπου, --- R: 1. — Ra: 1. — Ἰωάννου τοῦ ΤΤαλαιολαυρίτου. --- Rb: Παφνουτίου. --- 
᾿Αναστασίου (April. 911). — Xe: ἸΤαφνουτίου (Sept. 252). — 1. — Τοῦ ὁσίου ᾿Αναστασίου. --- Mo: 
1. — Ὁ ὅσιος Παφνούτιος ὁ Ἱεροσολυμίτης ἐν εἰρήνῃ v. (April. 315). — ᾿Αλεξάνδρας τῆς βασιλίσσης 

rad . (April. 215). — ᾿Αναστασίου Xivoirov. — Mo£iuou. — ᾿Απολλὼ κτλ. (April. 215. — Mv: 1.5. — 
$0 Ἰωάννου τοῦ TTokotoAoupfrov. — ΤΤαφνουτίου, --- Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀναστασίου Ἀντιοχείας. --- 

Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ζακχαίου (April. 919). — Mr : 1. 
I SYNAXARIA SELECTA. Ε: 3, 4. 5. — P:2,5. — D : Θεοδώρου τοῦ ἐν Tiéprn (April. 191), — 

: 2. 4, 5. — Da : Θεοδώρου. --- Db : Θεοδώρου. --- K : Θεοδώρου. --- N: "lavvovapiov (April. 905). --- 
ὅ, — Bb : Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ (April. 901). --- 1. — Be: 5 (Ἀλεξάνδρας). --- Μιχαίου (April. 299), — 

59 2 (Μαξιμιανοῦ). --- 5 (Ἰσαακίου καὶ τῶν σὺν abri). — €: 5 (Ἀλεξάνδρας). --- Μιχαίου. — 9 (Μαξι- 
μιανοῦ). --- 5 (Ἀπολλὼ, Ἰσακίου καὶ Κοδράτου). — Ge : ὅ (Ale£ávbpac. — ᾿Απολλὼ xr). — Cg : 
5. (Ἀλεξάνδρας). --- 2. 5 (Ἀπολλὼ xr.). — Ro: Ἰαννουαρίου krÀ. — 2.4.5, — Ra: "lavvovapíou xri, — 
5. — ᾿Ανθούσης (April. 185). — Rb: 2, — Ἰαννουαρίου κτλ, — Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Τιμο- 
θέου. --- ἅ. ὅ, — Ἀνθούσης. — Re: Δωρήου xoi Aupomavoü! (April. 395). — ᾿Ανθούσῆς. --- Me: "lav- 
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éni* Κωνσταντινούπολιν παρεγένετο. Βίου δὲ κατὰ- 

στάσει καὶ ἀκριβείᾳ διαλάμψας καὶ εὐφυὴς καὶ 

πολυμαθὴς ? ἀναγνωρισθεὶς χειροτονεῖται πρεσβύ-. 

τερος παρὰ Σισιννίου * τοῦ ἀοιδίμου * πατριάρχου. 

᾿ Διαρκέσας δὲ μέχρι τῆς καθαιρέσεως ἴ Νεστορίου 

τοῦ αἱρετικοῦ, τοῦ τὸν ἁγιώτατον Σισίννιον. δια» 

δεξαμένου, ψήφῳ τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ κλήρου 9 

παντὸς ? πατριάρχης προχειρίζεται Κωνσταντινου- 

πόλεως" καὶ. καλῶς ποιμάνας τὸ ὑπ᾽ αὐτὸν !9 

ποίμνιον ἐπὶ ἔτη δύο καὶ μῆνας πέντε, καὶ τὴν 

ἐκκλησίαν ἐκ τῶν σκανδάλων διατηρήσας, ἐν 

εἰρήνῃ 11 ἀνεπαύσατο P. Τελεῖται δὲ ἧ αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ΤΤαφνουτίου μοναχοῦ. 

4. Καὶ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ζακχαίου. 

5. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰσαακίου, 

᾿Ἀπολλὼ καὶ Κοδράτου. Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυ- 

pec θεράποντες ὑπῆρχον τῆς βασιλίσσης Ἀλεξάν- 

δρας. Καὶ ἰδόντες αὐτὴν καταφρονήσασαν δόξης 

προσκαίρου καὶ βασιλείας φθαρτῆς καὶ βασιλέως 

θνητοῦ, καὶ προσδραμοῦσαν τῷ Χριστῷ, αὐτοὶ 

παρρησιασάμενοι ἤλεγξαν τὸν βασιλέα, παράνομον 

αὐτὸν εἰπόντες, θηριώδη καὶ ὠμόν, ὡς μηδὲ τὴν 

οἰκείαν γυναῖκα μεθ᾽ ἧς ἐτεκνοποίησεν ἐλεήσαντα. 

Τότε ὀργισθεὶς ὁ βασιλεὺς προσέταξε τοῖς δημίοις 

κρατῆσαι αὐτοὺς καὶ τῇ φυλακῇ παραδοῦναι, Καὶ 

MHNI T9 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Θεοδώ- 

ρου τοῦ θαυματουργοῦ, ἐπισκόπου γενομένου 

Ἀναστασιουπόλεως, τοῦ Συκεώτου!, Οὗτος ὑπῆρχε 

μὲν ἐκ τῆς Γαλατῶν χώρας, ἐκ χωρίου λεγομένου 

Συκεοῦς 2, ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰουστινιανοῦ τοῦ 

τούτου γενομένου, αὐτὸς δι᾽ ὅλης τῆς νυκτὸς 

ἐσκέπτετο τὸν κατ᾽ αὐτῶν ϑάνατον, καὶ τῇ ἕωθεν 

τῆς φυλακῆς ἐξάγων αὐτοὺς τὰς κεφαλὰς ἐναπέτε- 

μεν. Ἧ δὲ ἁγία βασίλισσα ᾿Αλεξάνδρα καὶ κυρία 

αὐτῶν ἦν τυνὴ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, 

Ἰδοῦσα καὶ αὐτὴ τὸν ἅγιον μεγαλομάρτυρα Γεώρ- 

qtov τιμωρούμενον καὶ μετὰ κοντοῦ κατὰ τῆς 

γαστρὸς πληγέντα καὶ μηδὲν ἀδικηθέντα, εἶτα ἐν 

τροχῷ παμμεγέθει ὀξέσι βέλεσι διηρμοσμένῳ 3 καὶ 

αὐτὸν προσδεθέντα ἐν τῷ ὀρτάνῳ καὶ διὰ τοῦ 

κατωφεροῦς ἀπολυθέντα καὶ τὸ σῶμα εἰς πολλὰ 

κοτατμηθέντα καὶ πάλιν διασωθέντα σῶον, καὶ 

αὖθις ἐμφανισθέντα πάλιν τῷ βασιλεῖ θύοντι τοῖς 

εἰδώλοις, καὶ τῇ παραδόξῳ θέᾳ ταύτῃ πολλοὺς 

παρασκευάσαντα ἐλθεῖν τῷ Χριστῷ καὶ πιστεῦσαι, 

οἵτινες 5 καὶ τὰς κεφαλὰς ἀφῃρέθησαν ἔξω τῆς 

πόλεως, οἱ δὲ καὶ ἀπεκλείσθησαν | ἐν φυλακαῖς, 

καταλιποῦσα τὴν δόξαν τῆς βασιλείας, ἐπίστευσε 

τῷ Χριστῷ καὶ ὡμολότησεν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως 

ἑαυτὴν χριστιανήν. Προστάξει οὖν τοῦ Διοκλητια- 

νοῦ εἶχεν ταύτην ἡ φυλακή" καὶ αὖθις ἀποφάσεως 

γενομένης κατὰ τοῦ μεγαλάθλου Γεωργίου, παρεῖ- 

vou? «κελεύει ἢ» καὶ τὴν ᾿Αλεξάνδραν εἰς τὸ ἀπο- 

τμηθῆναι τὰς κεφαλὰς ἄμφω. Τοῦτο μαθοῦσα fi 

τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ᾿Αλεξάνδρα ἔτι οὖσα ἐν τῇ 

φρουρᾷ, προσευξαμένη κυρίῳ τῷ Θεῷ, παρέδωκε 

τὴν ἁγίαν ταύτης ψυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ. 

ΑΥ̓ΤΩ ΚΒ'. 

Κοσμᾶν τινα τῶν βασιλικῶν ταχυδρόμων, ἐξ οὗ 

γενέσθαι φασὶν τὸν ὅσιον. Κατὰ yàp τὴν νύκτα fj 

συνῆλθεν fj τοῦτον τεκοῦσα τῷ ἀνδρί 8, ἔδοξεν 

ὄναρ ἰδεῖν ἀστέρα ἐξ οὐρανοῦ καταφοιτήσαντα 

ὑπὸ τὴν αὐτῆς γενέσθαι γαστέρα, ὅπερ ἐδήλου 

τὴν ὕστερον λαμπρότητα τοῦ παιδός. Τοσοῦτον παλαιοῦ. Ἐγεννήθη δὲ ἐν τῷ πανδοχείῳ τῆς 
γὰρ ἐκ βρέφους ἐγένετο ἐνάρετος, ὡς καὶ τὸν 

ἅγιον Γεώργιον φίλον κτήσασθαι, ἐμφανῶς συλ- 
μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας, διὰ κάλλος τοῦ προσώπου 

αὐτῆς ἐπισπασαμένης πρὸς τὴν αὐτοῦ τέννησιν 

— 4 εἰς Mc. -- δ καὶ αὐά. S. — * Σισινίου S, Mc. — * om. Mc, — ὃ τοῦ κλήρου om. Mc. — 9 τοῦ λαοῦ add. Mc, — 1? τὸ 

ἑαυτοῦ Me. — 11 ἐν eip. om. Mc. — 3? ἐν κυρίων add. Mc. 
5. — τ διηρμοσμένον S. — 5 αἵτινες S. — ὃ παρεῖν τὲ S. — 
1. — ! Σικεώτου S, — ? Σικεοῦς S. — 8 τἀνδρὶ S. 

* supplevi, om. S. 

vovopíou ἐπισκόπου, Προκούλου, Σόσσου, Φέστου τῶν διακόνων, Δεισιδερίου ἀναγνώστου, ἘΕὐτυχίου 

καὶ Ἀκουτίωνος. — Θεοδύιρου τοῦ ἐν Πέργῃ. Ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἀντωνίνου, ἡγεμονεύοντος Θεοδώρου 

ἐν Πέργῃ τῆς ΤΤαμφυλίας, μετὰ πολλῆς σπουδῆς ἐποίουν συλλογὴν νέων εὐειδῶν καὶ ὡραίων εἰς τάξιν 

τυράννων. Τότε οὖν σὺν ἑτέροις ἱκανοῖς καὶ ὁ μακάριος οὗτος Θεόδωρος κρατηθεὶς ἤχθη τῷ ἡγεμόνι 

καὶ ἐπιτεθείσης κτλ. Des. : καὶ οἱ μὲν στρατιῶται ἐλογχεύθησαν᾽ ἡ δὲ ἁγία Φιλίππα ξίφει τὴν κεφαλὴν 

ἀπετμήθη. Ὁ δὲ ἅτιος Θεόδωρος καθηλωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἀπῃώρητο ζῶν, εἶθ᾽ 

οὕτως ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. Τότε τινὲς τῶν εὐσεβῶν τὰ τῶν ἁτίων λείψανα μύροις καὶ ἀθονίοις 

περιστείλαντες, ἐν ἐπισήμῳ τόπῳ κατέθεντο. --- Ἡ ἁτία Φιλίππα fj μήτηρ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου ξ. τ. --- 

Ἰαννουαρίου κτλ. — 5 (Ἀλεξάνδρας). --- 5 (Ano kr). --- 3.1. - Mv: Ἰαννουαρίου κτλ. — 5 

(Ἀλεξάνδρας). --- 5 (Απολλὼ κτλ»). --- 2. 1. — Mr: ἸΙαννουαρίου κτλ. 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1.-- P: 1. 9. -τ D: 1 : Θεοδώρου θαυματουργοῦ ἐπισκόπου 

»Αναστασιουπόλεως. Οὗτος ὥρμητο ἐκ τῆς Γαλατῶν χώρας ἐκ χωρίου λετομένου Συκεοῦς !, κατὰ 

τοὺς χρόνους γεννηθεὶς Ἰουστινιανοῦ τοῦ βασιλέως τοῦ πάλαι, δοκῶν μὲν ἔχειν οὐκ ἐπαινούμενον 

τὸν τῆς τεννήσεως τρόπον, ἀνέγγυον ὄντα καὶ σκότιον 5. Φασὶ τὰρ ὄψει καλαμυρίαϑ τὴν αὐτοῦ μητέρα 

Μαρίαν“ τὸ ὄνομα, ὥρᾳ καὶ χάρισι διαλάμπουσαν, ἐφελκύσασθαι Κοσμᾶν τινὰ τῶν βασιλικῶν. ταχυδρό- 

1 [ege Avoburpou καὶ ᾿ροδοπιανοῦ. 

τ Σικεοῦς D. — ? σκύτιον D, — ? ifa D, forte legendum καλλιμόρφῳ, --- * Μαρία D. 
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λαλοῦντα αὐτῷ καὶ συμβαδίζοντα, xoi ταῖς κρείτ- 

τοσι προσάγειν ἐπιθυμίαις καὶ ὅλως ἐρᾶν τῷ μεγα- 

λομάρτυρι θεῖόν τινα καὶ θαυμαστὸν ἔρωτα. Καὶ 

πρῶτονϑ μὲν τῷ τῶν μοναχῶν καταλέγεται τάγματι 

καὶ ἀρχιμανδρίτης καθίσταται διὰ δὲ τῆς εἰς ἄκρον 

ἀρετῆς καὶ τῆς τῶν μυρίων θαυμάτων ἐργασίας 

ἐπὶ τὸ μέγα τῆς ἀρχιερωσύνης ὕψος ἀνάγεται καὶ 

τὴν ἐκκλησίαν ᾿Αναστασιουπόλεως ἐγχειρίζεται. 

Καὶ βασιλεῦσι καὶ ἀρχιερεῦσι θαυμαστὸς φανεὶς 

καὶ αἰδέσιμος καὶ προθεσπίσας πολλοῖς περὶ τῶν 

μελλόντων, καταλύει τὸν βίον μειδιάματι σεμνῷ 

τοὺς παραληψομένους αὐτὸν ἀγγέλους δεξιωσά- 

μενος. Λέτεται δὲ αὐτῷ μικρὸν πρὸ τῆς τελευτῆς 

ὄναρ ἐπιστῆναι τὸν ἔνδοξον μεγαλομάρτυρα Γεώρ- 

q10v ἐγχειρίζοντα βακτηρίαν, καὶ αὖθις ἐποχούμε- 

νον ἵππον καὶ ἐπισυρόμενον ἕτερον, εἰς ὃν ἐκέ- 

λευεν ἐπιβῆναι τὸν ὅσιον, τὴν ἐκεῖθεν πορείαν διὰ 

τῶν θαυμάτων | προφαίνοντα. Τελεῖται ὃὲ fj αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρ- 

τυρος Γεωργίου, τῷ ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου 

Ναθαναήλ. Ὃς ! ἦν ἀπὸ Κανᾶ πόλεως τῆς Γαλι- 

λαίας, ἔνθα ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κλη- 

θεὶς εἰς γάμον 2 μετὰ τῆς παναχράντου αὐτοῦ 

μητρὸς τὸ πρῶτον θαῦμα ἐποίησε, τὸ ὕδωρ εἰς 

οἶνον μεταβαλών. Προσεδέχετο δὲ καὶ αὐτὸς 8 τὴν 

— ὁ κρείττεσσι S. — 5 πρώτῳ 8. 

APRILIS ^ — 602 

παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ ὡς νομομαθής. Ὃν εὑρὼν 

Φίλιππος ὁ ἀπὸ Βηθσαϊδᾶ καὶ τινώσκων ὁ ὅτι 

προσδέχεται τὴν παρουσίαν ὃ τοῦ Χριστοῦ, μετὰ 

περιχαρείας εἶπεν αὐτῷ « Ὃν ἔγραψε. Μωσῆς 

» ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν 

» τὸν υἱὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ 5,» Ἀπελθὼν 

οὖν καὶ ἰδὼν τὸν Χριστὸν xol" πιστεύσας ἐπ’ 

αὐτῷ ὃ ἠκολούθει αὐτῷ καὶ μετὰ τὸ πάθος καὶ τὴν 

ἀνάστασιν καὶ ̓  ἀνάληψιν Τ κηρύττων αὐτὸν ὡς 

Θεόν, ἐτελειώθη. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου 

Μιχαίου. Οὗτος εἷς τῶν ἑξκαίδεκα προφητῶν ἦν 

ἐκ φυλῆς Ἐφραΐμ. Διελέγχων δὲ τὸν βασιλέα 

᾿Αχαὰβ ἐπὶ πολλαῖς καὶ διαφόροις παρανομίαις, 

ἐμισεῖτο μὲν παρ᾽ αὐτοῦ, οὐκ ἐφονεύετο δέ, φοβου- 

μένου τὸν Θεὸν καὶ αἰδουμένου τὴν ἀρετὴν τοῦ 

προφήτου. “Ὅμως ὁ προφήτης φοβούμενος ὑπε- 

χώρει καὶ διέτριβεν ἐν τοῖς ὄρεσι τὸ πλεῖον τοῦ 

χρόνου, ἵνα μὴ συχνῶς ἐμφανιζόμενος τῷ βασιλεῖ 

καὶ διελέγχων αὐτόν, πρὸς φόνον τὸν θυμὸν αὐτοῦ 

καθοπλίσῃ. Μετὰ δὲ τελευτὴν ᾿Αχαὰβ ἐλέγξας τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ Ἰωρὰμ ἐπὶ ταῖς ὁμοίαις παρανομίαις, 

νέον ὄντα καὶ μὴ ὑπομεμενηκότα τὸν ἔλεγχον τοῦ 

προφήτου, ἐκρατήθη " καὶ ἀναιρεθεὶς ἐρρίφη ἐν τῷ 

σύνεγγυς κρημνῷ, καὶ ὑπὸ τῶν συγγενῶν ! αὐτοῦ 

ἐτάφη ἐν τῇ τῇ αὐτοῦ ἐντίμως. 

9. — ! ἀνάμνησις τῆς πρὸς Χριστὸν ἀνατνωρίσεως τοῦ ἁγίου ἀποστόλου N. ὅς ἐστι Σίμων ὃ Zn οὗτος Mc. — 
3 ἔνθα ὁ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἡμῶν εἰς y. x. Me. — 8 fiv δὲ καὶ αὐτὸς προσδεχόμενος Mc. — * εἰδὼς Me. — ὃ παρρουσίαν 
S. — 8 Ναζέτ S. — ἴ om. Mc. — 3 ἐπίστευσεν αὐτῶ καὶ ἠκολούθει Me. 

8. — τ συγκενῶν S. 

μων" ἐξ οὗ φασὶ τενέσθαι τὸν ὅσιον, ἀποκρύψαντα δὲ τοῖς μετὰ τὴν τέννησιν, εἴ τι πρὸς αὐτῆς ἄδοξον 

ἦν καὶ ἐπίψογον. Εὐθὺς μὲν γὰρ κατὰ τὴν νύκτα, fj? συνῆλθεν ἡ τοῦτον τεκοῦσα τῷ ἀνδρί 5, ἔδοξεν 

ὄναρ ἀστέρα καταφοιτήσαντα ὑπὸ τὴν αὐτῆς γενέσθαι γαστέρα, ὅπερ ἐδήλου τὴν ὕστερον λαμπρότητα 

τοῦ ἀνδρός, ᾿Αλλ᾽ αὐτὸς οὐκ εἰκάζειν τοῦτο μᾶλλον ἢ πιστεύειν τοὺς τότε πεποίηκεν, παρασχὼν 

ἑαυτὸν ἴ ἐκ ποώτης ἡλικίας Θεῷ προσφιλῆ καὶ τῷ ἁγίῳ μάρτυρι Γεωρτίῳ, ὡς δοκεῖν αὐτῷ συνεῖναι καὶ 

διαπαιδαγωγεῖν καὶ τοῖς κρείττοσι προσάγειν ἐπιθυμίαις, καὶ ὅλως ἐρᾶν αὐτοῦ θεῖόν τινα καὶ θαυμαστὸν 

ἔρωτα. Οὕτως οὖν ταῖς κατὰ μέρος ἀναβάσεσι προσαγόμενος, πρῶτον μὲν τῷ τῶν μοναχῶν καταλέ- 

yetot τάγματι καὶ ἀρχιμανδρίτης καθίσταται εἶτα δι᾽ ὧν ἔδει τοὺς εἰς τὸ ἀκρότατον τῆς ἀρετῆς βαδίζειν 

ἐπειτομένους διελθὼν καὶ ἀπόδειξιν τῆς τελείας ἀρετῆς καὶ πρὸς Θεὸν οἰκειώσεως τὴν τῶν θαυμάτων 

πλουτήσας ἐνέρτειαν, ἐπὶ τὸ μέγα τῆς ἀρχιερωσύνης ὕψος ἀνάγεται καὶ τὴν ἐκκλησίαν ᾿Αναστασιουπό- 

λεὼς ἐγχειρίζεται. ἔνθα πολλοὺς τὴν θεογνωσίαν παιδεύσας καὶ ἃ προσήκει πράττειν ὑφηγησάμενος 

καὶ πανταχοῦ διὰ τῶν θαυμάτων τὸ ὁμόφυλον θεραπεύσας καὶ ταῖς μέγάλαις παραδοξοποῖϊαις, ἃς οὐ 
ῥάδιον γραφῇ παραδοῦναι, πάντας ἐκπλήξας καὶ βασιλεῦσι καὶ ἀρχιερεῦσι θαυμαστὸς φανεὶς καὶ 
ποθούμενος, καὶ προθεσπίσας πολλοῖς περὶ τῶν μελλόντων, καταλύει τὸν βίον μειδιάματι σεμνῷ τοὺς 
παραληψομένους αὐτὸν ἀγγέλους δεξιωσάμενος. Λέγεται δὲ αὐτῷ μικρὸν πρὸ τῆς τελευτῆς ὄναρ 
ἐπιστῆναι τὸν ἔνδοξον μάρτυρα Γεώργιον ἐγχειρίζοντα βακτηρίαν " καὶ αὖθις ἐποχούμενον ἵππῳ καὶ ém- 
συρόμενον ἕτερον, εἰς ὃν ἐκέλευσεν ἐπιβῆναι τὸν ὅσιον, τὴν ἐκεῖθεν πορείαν διὰ τῶν θεαμάτων προφαί- 
νοντα. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τῷ ὄντι ἐν 
τῷ Δευτέρῳ. --- ὃ. — Da:1. 3.-- Db: .— K:1,— N : 1. 2. — Bb : ᾿Αλεξάνδρας (April. 215. —3. — 
Μαξιμιανοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (April. 212). — Ἰσαακίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (April. 915).— 
1.2,——0:1.2. — Ge: 1.2. — ἀρ: 1.2. —&R : 1. — Ra: 1,2, — Rb :1.2. — Re: 1.2. — Me: d. 
Ὁ ἅγιος μάρτυς Νέαρχος r. r. — 9, — ᾿Απελλοῦς, Λουκᾶ καὶ Κλήμεντος. ᾿Απελλὴς οὗτός ἐστιν 
οὐχ ὁ Ἡρακλείας ἐπίσκοπος, ἀλλ᾽ ὁ γεγονὼς πρῶτος ἐπίσκοπος Σμύρνης καὶ πολλὰ κοπιάσας ἂν τῷ 
κηρύγματι, καὶ Λουκᾶς οὐχ ὁ τὰς πράξεις τῶν ἀποστόλων συγγραψάμενος, ἀλλ᾽ ὁ Λαοδικείας τῆς ἐν 
Συρίᾳ ἐπίσκοπος, Κλήμης δὲ ὃ ἐξ ἐθνῶν προσελθὼν καὶ πιστεύσας καὶ ἐν Σάρδει γεγονὼς ἐπίσκοπος. 

Οὗτοι πολλοὺς εἰς θεογνωσίαν ἐπιστρέψαντες καὶ βαπτίσαντες καὶ τῷ Κυρίῳ προσαγαγόντες, 

πειρασμοῖς οὐκ ὀλίγοις περιπεσόντες πρὸς Κύριον ἐξεδήμησαν. --- Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα κυριακὴ τῆς 

Σαμαρείτιδος. --- Mv : 1. — Νέαρχος, --- 2. 

πόσχα κτλ. --- Mr : 1. 
᾿Απελλοῦς, Λουκᾶ xoi Κλήμεντος. --- Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ 

— * fv D, — ὁ τ' ἀνδρὶ D. — Τ ἑαυτῷ D. 

Arnm. 22. 

lo. 1, 46. 

Arm, 92. 



Aenin. 93. 

f. 200". 

Ἄρει: 23. 
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MHNI T9 

1. ᾿Ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου uepoloudp- 

τυρος Γεωργίου. Οὗτος Σ ὁ ἔνδοξος καὶ θαυμα- 

. στὸς καὶ μέγας μάρτυς Γεώργιος ἦν κατὰ τοὺς 

χρόνους 5 Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἐκ χιίιρας 

* τῆς Καππαδοκῶν, γένους ἐπισήμου xoi? λαμπροῦ 5, 

ἐν ταῖς τῶν τριβούνων στρατείαις διαπρέψας " ἐν 

ᾧν δὲ ἀθλεῖν ἔμελλε, κόμης fiv τὴν ἀξίαν « Τοῦ οὖν 

βασιλέως κατὰ τῶν χριστιανῶν ὠδίνοντος 9 πόλε- 

μον καὶ δόγμα ἐξενεγκόντος τοὺς μὲν ἐξομνυμέ- 

vouc τὸν Χριστὸν καὶ ἀθετοῦντας τιμῶν. |. βασιλί- 

κῶν ἀξιοῦσθαι, τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις θάνατι 

εἶναι τὴν ζημίαν, αὐτὸς παρὼν ὁ ἅγιος χριστιανὸν 

AYTQ ΚΓ΄. 

σιδήρων διηρμοσμένῳ δεθείς, κατὰ πρανοῦς τοῦ 

πεδίου ἀφίεται, καὶ τὸ σῶμα εἰς πολλὰ μερισθεὶς 

αὖθις ὑγιὴς καθίσταται θείου ἀγγέλου ἐπιστασίᾳ, 

Ἐμφανισθεὶς δὲ τῷ βασιλεῖ καὶ Μαγνηντίῳψ τῷ 5. 5 

συνέδρῳ 9 θύουσιν, ἐπὶ τῷ σῶος φανῆναι " πολ- 

λοὺς πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἐπεσπάσατο ?9, 

οἵ, τοῦ βασιλέως προστάξαντος, ἔξιυ τῆς πόλεως 

τὰς κεφολὰς ἀπετμήϑησαν. ΤΙροσῆλθε δὲ τῷ Χρι- 

στῷ xoi? fj βασίλισσα ᾿Αλεξάνδρα 11 καὶ “τοῦ 10 

τυράννου ἐνώπιον Θεὸν εἶναι" αὐτὸν ὡμολόγησεν. 

᾿Ἐπίστευσαν δὲ καὶ ἕτεροι πολλοὶ τῷ Χριστῷ, 

ἀβλαβῆ τὸν ἅγιον μάρτυρα ἐξελθόντα μετὰ τρεῖς 

ἑαυτὸν ἀνεκήρυξε, τὴν τῶν εἰδώλων ματαιότητα , ἡμέρας ἐκ τοῦ λάκκου τῆς ἀσβέστου ἰδόντες, ἐν d), 

καὶ ἀσθένειαν διελέγχων καὶ μυκτηρίζων τοὺς 

πιστεύοντας ἐπ᾽ αὐτοῖς. Ἐπεὶ δὲ οὔτε κολακείαις 

οὔτε ὑποσχέσεσι τοῦ τυράννου, ἃς πολλὰς ἐποιεῖτο, 

ἐπεστρέφετο ἀλλὰ δῆλος ἣν πάντων ὑπερορῶν, 

πρῶτον μὲν κοντῷ κατὰ τῆς γαστρὸς διελαύνεται" 

τοῦ δὲ τῆς μὲν 5 σαρκὸς ἁψαμένου, ὥστε καὶ πολὺ 

αἷμα καταρρεῦσαι, ἀποστραφείσης δὲ τῆς αἰχμῆς, 

διέμεινεν ὁ ἅτιος ἀβλαβής" εἶτα ἐν τροχῷ ἀκμαῖς 

Pm 
1.— τ om. D. —? x. v. X. ἣν B1 — 9 om. D. —* τάξιν D. 

^ προστάξαντος τοῦ βασιλέως, ἐβλήθη. Μετὰ ταῦτα 15 

κρηπῖσι σιδηροῦς ἥλους ἐχούσαις 15 τοὺς πόδος 

ἁρμόζεται καὶ τρέχειν καταναγκάζεται, καὶ προσέτι 

ξηροῖς νεύροις βοῶν τύπτεται ἀφειδῶς. Ἐπιζητή- 

σαντος δὲ τοῦ Μογνεντίου ?? σημεῖον, εἰ ἀνασταίη 

τις τῶν κειμένων ἐν τῇ φαινομένῃ σορῷ τῶν πρὸ 20 

πολλοῦ τὸν βίον λιπόντων, εὐξαμένου τοῦ ἁγίου, 

προῆλθέ} τις ἀρθέντος τοῦ ἐπὶ τὸν 15 τάφον 15 

5 βιδίγοντα D. — 9 τῆς add. S, — Ἰθίου D. — 8 om. D. 
9 ὁ ἅγιος add. D. — 19 ἐπεσπάσατο πίστιν D. — 3! ᾿Αλεξανδρία D et S ande. corr. 18 ἔχουσι D. — 15 in ras. D. 

14 προσῆλθεν D. — 35 τῷ D. — 36 ταφῶ D. 25 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1. P:1. D:1. Da 11. Db:1.— &:1.— N:1.— 

Bb:í.— Be:1,— C:i.— Ce: 1, — Cg: 1. R:1.— Ra:1. — Rb:1. — Re: f. — Mo:i: 

Γεωργίου. Ὃ ἔνδοξος καὶ θαυμαστὸς καὶ uéroc Γεύιργιος κατὰ τοὺς χρόνους ἦν Διοκλητιανοῦ ... ev. 

τῷ Δευτέρῳ. ἸΤολλῶν δὲ ὄντων καὶ σχεδὸν ἀριθμοῦ κρειττόνων. τῶν. θαυμάτων καὶ τεραστίων, οἷς ὁ 

ἀγαθὸς δεσπότης Θεὸς τὸν μεγαλομάρτυρα τοῦτον ἐξαιρέτως ἐδόξασεν, ἀναγκαῖον. ἂν εἴη ἑνὸς ἤξδύο ἐκ 30 

τούτων ἐπιμνησθῆναι καὶ -ὡς ἥδυσμά τι χαρίεν παραθεῖναι ταῖς τῶν φιλοθέων ψυχαῖς, καὶ οὕτω κατα- 

παῦσαι τὸν λόγον. Ἐν τοῖς μέρεσι τῆς Συρίας πόλις ἐστὶν ἥτις ὀνομάζεται Ῥάβλιον“ ἐν ταύτῃ οὖν 

γαὸς ψκοδόμητο τῷ μεγαλομάρτυρι Γεωργίῳ. Διὰ δὲ τὸ μὴ εἶναι κατὰ χώραν τόπον λατομίων εἰς κατα- 

σκευὴν κιόνων, συνήχθησαν ἀπὸ μακροῦ διαστήματος οἱ ἐν τῷ vox) στησόμενοι κίονες. Καὶ ἐπεὶ 

συνδρομὴ fjv καὶ συνέλευσις οὐ μικρὰ ἐπὶ τῇ τῶν κιόνων εὑρέσει καὶ μετακομιδῇ, γυνή τις θεοφιλὴς 35 

καὶ πίστιν ὅτι θερμὴν εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον τρέφουσα, ἐξωνήσατο καὶ αὐτὴ ἕνα κίονα ὅμοιον τοῖς 

εὐτρεπισθεῖσι᾽ καὶ καταγαγοῦσα αὐτὸν ἐν τῷ αἰγιαλῷ ἐδέετο τοῦ τὴν φροντίδα τῶν λοιπῶν κιόνων 

ἀναδεξαμένου ἀνακομισθῆναι μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὸν ἐξωνηθέντα παρ᾽ αὐτῆς κίονα" ὁ δὲ οὐκ ἐπείσθη 

ἀλλὰ τοὺς ἰδίους μόνους ἐν σχεδίᾳ θείς, ἀπέπλευσε. Τότε ἐξ ἀθυμίας ἧ γυνὴ τῇ γῇ ἑαυτὴν καταβα- 

λοῦσα ἀπωδύρετο καὶ τὸν ἅγιον παρεκάλει εὐοδωθῆναι αὐτὴν ἐπὶ τῇ τοῦ κίονος μετακομιδῇ. Ὥς οὖν 40 

οὕτως εἶχε περιπαθῶς, ἔδοξε τὸν ἅγιον ὄναρ ἐλθεῖν ἐν σχήματι στρατηλάτου καὶ ἀναστῆσαι αὐτὴν καὶ 

εἰπεῖν" « Τίς σου ἡ θλίψις, ὦ γύναι; φράσον ἡμῖν» τὴν δὲ διασαφῆσαι τὸ τῆς ἀθυμίας αἴτιον" καὶ 

τὸν ἅγιον καταβάντα τοῦ ἵππου εἰπεῖν πρὸς τὴν τυναῖκα΄ « Ποῦ θέλεις στῆναι τὸν κίονα; » τὴν δέ" « Εἰς 

» τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ ναοῦ» ἀποκρίνασθαι᾽ καὶ τὸν ἅγιον εὐθέως τῷ δοκτύλῳ αὐτοῦ διεγχαράξαι τῷ 

κίονι᾽ « Δεξιὸς στήτῳ δεύτερος. στύλος τῆς χήρας" » καὶ κουφίσαντος τὸ πρὸς τὴν θάλασσαν μέρος τοῦ 45 

κίονος, . εἰπεῖν τῇ τυναικί" «ΞΒοήθησον καὶ αὐτή» καὶ κουφισθέντα τὸν κίονα δι᾿ ἀμφοτέρων ἐμβλη- 

θῆναι τῇ θαλάσσῃ καὶ τῆ τοῦ ἁγίου κυβερνήσει προκαταλαβεῖν καὶ εὑρεθῆναι πρωΐας κείμενον ἐν τῷ 

αἰγιαλῷ τοῦ λιμένος. Ὃν ἰδὼν ὁ βασιλικὸς ἐξεπλάγη “ καὶ μᾶλλον, ὡς εἶδε καὶ τὴν γραφὴν διοριζομένην 

καὶ τὸν τόπον, ἐν d) σταθῆναι ὀφείλει. Εὐχαριστήσας οὖν τῷ Θεῷ ἐζήτει καὶ παρὰ τοῦ ἁγίου τὸ τῆς 

ἀπειθείας συγχωρηθῆναί οἱ ἁμάρτημα᾽ καὶ λαβιὺν δι’ ὀπτασίας καὶ οὗτος τὴν ἀπὸ τοῦ ἁγίου συμπά- 50 

θειαν; ἔστησε μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὸν τῆς χήρας κίονα, εἰς ὃν τόπον ἡ ἐγχαραχθεῖσα τοῦ ἁγίου γραφὴ 

παρεκελεύσατο ὃς καὶ ἵσταται μέχρι τοῦ παρόντος εἰς μνήμην τῆς τυναικὸς ἄληκτον καὶ τοῦ μαρτυ- 

ρικοῦ θαύματος ἔκπληξιν, Τὸ δὲ γενόμενον ἐν Μιτυλήνῃ πᾶσαν ἀκοὴν καὶ ἔννοιαν καταπλήττει. Ἐν 

ταύτῃ γὰρ τῇ νήσῳ ναός ἐστι τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἐνδοξότατος καὶ περιφανής" εἴωθεν οὖν 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου πλῆθος λαοῦ οὐκ ὀλίγον συνέρχεσθαι καὶ πανηγυρίζειν. Οἱ τῆς E [i 

Κρήτης οὖν ᾿Αγαρηνοὶ τοῦτο μεμαθηκότες ἐπέθεντο τοῖς ἐν τῇ νήσῳ πρὸς ἑσπέραν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς 

παννυχίδος" καὶ ὅσους μὲν ἐντὸς τοῦ ναοῦ εὗρον, δήσαντες κατέσχον᾽ ἀπὸ δὲ τῶν ἔξωθέν τινας, ὡς 

τῶν πλειόνων φυτῇ χρησαμένων καὶ τέως τοὺς κατασχεθέντας ἀπήγαγον ἐν τῇ Κρήτῃ. Ἐν οἷς καὶ 

635 MENSIS 

καλύμματος καὶ τὸν ἅγιον προσεκύνησε, καὶ ébó- 

ξασε τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τοῦ βασιλέως 

διερωτήσαντος, τίς τέ ἐστι καὶ πότε τὸν βίον ἀπέ- 

λιπε, τῶν πρὸ τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ βιωσάν- 

$ τῶν εἶπεν εἶναι, καὶ διὰ τὴν πρὸς τὰ εἴδωλα πλά- 

νὴν ἐν τοσούτοις ἤδη χρόνοις πῦρὶ κατακαίεσθαι. 

Ἐφ᾽ ᾧ πολλῶν εἰς τὸν Χριστὸν πιστευσάντων 17 

ἀεὶ προστιθεμένων 1? τῇ πίστει, ἐν οἷς ἦν καὶ Γλυ- 

κέριος, οὗ τὸν βοῦν τελευτήσαντα 6 ἅγιος. ἤγειρε" | 

10 τῷ δὲ τοιούτῳ θαύματι ὁ Γλυκέριος τὴν εἰς Χρι- 

στὸν πίστιν βεβαιωθεὶς τὸν διὰ τοῦ μαρτυρίου 

στέφανον ἐκομίσατο, ξίφεσιν ὑπὸ τῶν ἀπίστων 

κατὰ μέρος διατμηθείς. ΠΤολλῶν οὖν ἐπὶ τούτοις τῷ 

Χριστῷ προσερχομένων καὶ ἔτι διὰ τὸ τὸν ἅγιον 

15 μάρτυρα Γεώρτιον εἰσελθόντα ἐν τῷ ναῷ τῶν 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν "EXioáger ! 

τῆς θαυματουρτοῦ, Ἥτις 5 ἐν: ἁπαλῷ τῷ σώματι 

ἀσκητικοὺς πόνους 8 ὑπελθοῦσα χάριν ἰαμάτων 

80 παρὰ Χριστοῦ ̂  ἐκομίσατο, ὅθεν καὶ ὃ παντοῖα 

νοσήματα ἰάσατο 9. Ταύτης ἡ γέννησις διὰ θείας 

ἀποκαλύψεως ἐδηλώθη, καὶ σκεῦος ἐκλογῆς ἔσε- 

σθαι προηγγέλθη. Αὕτη μονοχίτων οὖσα τῷ κρύει 

APRILIS 626 

εἰδώλων ἑνὶ τῶν ξοάνων εἰπεῖν προστάξαι, el αὐτὸ 

εἴη θεὸς καὶ αὐτὸ δεῖ προσκυνεῖν" τὸν δὲ ἐν αὐτῷ 

δαίμονα ἀνολοφυράμενον ἀποκρίνασθαι 3, ὡς. 

μόνος ἐστὶ Θεὸς ὁ Χριστός * καὶ ἐν "᾽ τούτῳ ταρα- 

χθέντα πάντα τὰ εἴδωλα καταπεσεῖν καὶ συντριβῆ- 

ναι" μηκέτι ἐνεγκεῖν τοὺς λατρευτὰς τῶν δαιμόνων, 

ἀλλὰ κρατήσαντας τὸν ἅγιον ἐνεγκεῖν πρὸς τὸν 

βασιλέα καὶ θᾶττον τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ἀπόφασιν 

ἐξαιτήσασθαι. Τοῦ δὲ βασιλέως προστάξαντος 

αὐτόν τε καὶ τὴν βασίλισσαν ᾿Αλεξάνδραν “ διὰ 

ξίφους ἀναιρεθῆναι, ὁ μὲν ἅγιος τὴν κεφολὴν 

ἀπετμήθη᾽ ἐκείνη δὲ εὐξαμένη τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 

παρέδωκε. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ 

ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείψ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Aev- 

τέρῳ "5, 

AYTQ ΚΔ΄. 

καὶ τῷ παγετῷ κατεπήγνυτο *, ὕδατι τὸ σῶμα διὰ 

βίου παντὸς οὐκ ἀπέπλυνε, ὡς Μωῦσὴς καὶ Ἠλίας 5 

τεσσαράκοντα ἡμέρας νῆστις διετέλεσεν ἐπὶ τρισὶν 

ἔτεσι. Τὴν μὲν καρδίαν ἔσχε πρὸς τὸν ἐν οὐρα- 

νοῖς κατοικοῦντα Θεόν’ τοῖς δὲ σωματικοῖς 

ὀφθαλμοῖς οὐδ᾽ ὅλως εἶδεν οὐρανοῦ κάλλος καὶ * 

μέγεθος. Ὄφιν μέγιστον καὶ δεινὸν προσευχῇ ἐθα- 

— Y καὶ add, Ὁ. — 13 προτιθεμένων 8. --- 19 ἀποκριθῆναι D. — 39 ἐπὶ D. — ?! ᾿Αλεξάνδρειαν D, et. S ante corr. — 

νομένης ἐν τῇ εἰρημένη συνάξει add. D. 
25 38 ἕωθεν ἀπὸ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τῆς λιτῆς ἐν τῶ φόρω ἀνερχομένης καὶ μετὰ τὰς ἐκεῖσε συνήθεις εὐχὰς παρατγε- 

1. — τ τῆς ἁγίας Ἐ. Μο, --- 3 αὕτη Mc. — 3 πόνους d. Mc. — 4 Θεοῦ Mc, — 5 (ὅθεν καὶ) δύ ἧς Mc. — 5 (v. ἰ) ἐξιᾶτο v. 

Mec. — ! διεπήγνυτο Me. — 9 (ὡς - Ἠλίας) om. Me. — ? (τὴν μὲν - κάλλος καὶ) τῆ πρὸς Θεὸν ἀδολεσχοῦσα ἀμετειυρίστω 

νεύσει καὶ θευιρία τοῖς σωματικοῖς ὀφθ. οὐδ᾽ ὅλως εἶδεν οὐρανοῦ κάλλος ἢ Μο, 

80 νεανίσκος τις ἦν, ὃς ἀπεχαρίσθη τῷ ἀμηρᾷ παρὰ τοῦ κατασχόντος αὐτὸν ᾿Αγαρηνοῦ. Χρόνου δὲ παρα- 

δραμόντος καὶ τῆς ἑορτῆς ἐπιστάσης τοῦ μεταλομάρτυρος Γεωργίου, ὁ μὲν νεανίσκος ἦν ἐξυπηρετῶν 

τῷ ἀμηρᾷ, οἱ δὲ τούτου γονεῖς μηδὲν ἐπὶ τῇ πίστει παρακλαπέντες μηδὲ ἀγνωμονήσαντες ἕνεκεν τῆς 

τοῦ υἱοῦ αὐτῶν ἀπωλείας, ἀλλ᾽ ἐπὶ Κύριον τὰς ἐλπίδας θέμενοι καὶ τῷ ἁγίῳ εὐχαριστοῦντες καὶ τὴν 

ἑορτὴν τοῦ ἁγίου τελέσαντες συνήθως, ἐξῆλθον ἐφ᾽ ᾧ τοὺς προσκληθέντας εἰς ἑστίασιν ἀνακλῖναι. 

35 Ἀλλ᾽ ἡ μήτηρ τοῦ νεανίσκου ἐναπολειφθεῖσα ἐν τῷ ναῷ, ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἑαυτὴν ἔρριψεν ἐξοχλοῦσα' 

καὶ δυσωποῦσα τὸν ἅγιον ἀναρρύσασθαι τὸν υἱὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τρόποις οἷς οἶδε, τῇ 

παντοδυνάμῳ καὶ θείᾳ χάριτι. Καὶ ὁ ταχὺς εἰς ἀντίληψιν τὰ τῆς γυναικὸς μὴ παριδὼν δάκρυα, ἀπτέρῳ 

τάχει τὴν Κρήτην καταλαβὼν ἐπανασώζει τοῖς οἰκείοις τὸν παῖδα. Ἐπεὶ γὰρ ἐκείνῃ τε τὰ τῆς εὐχῆς ἐν 

τῷ ναῷ τέλος εἶχε καὶ τῆς τραπέζης ἀρθείσης ὁ ἀνὴρ τὴν τοῦ ἁγίου ἀντίληψιν καὶ βοήθέιαν ὡς ἔθος 

Αι s εὐφημήσας προυβάλετο καὶ oi τὸν ἄκρατον ἐγχέοντες ἕτοιμοι παρειστήκεισαν, τότε δὴ θείᾳ νεύσει 

τεροτούργημα γίνεται ὑπερφυὲς καὶ παράδοξον καὶ τοῖς ἀμυήτοις τῶν τοῦ Θεοῦ παραδόξων ἔργων 

σχεδὸν dmorov: ἀλλ᾽ εἰ πρὸς τὸν ᾿Ἀββακοὺμ ἀπιδών τις ἐννοήσει, ὅπως δι’ ἀγγέλου ἁρπαγεὶς μιᾷ 

καιροῦ ῥοπῇ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Βαβυλῶνα εὑρέθη, οὐδὲ τῷ παρόντι ἂν οἶμαι διαπιστήσειε θαύματι. 

Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οἷ δαιτυμόνες, ὡς ἔφημεν, ἐπὶ τῇ πρὸς τὸν ἅγιον εὐχαριστίᾳ κρατήρων μετασχεῖν ἔμελλον, 

45 αὐτῇ δὴ ταύτῃ τῇ ὥρᾳ καὶ ὁ νεανίσκος κατὰ τὴν Κρήτην ὧν καὶ ἐγχέων οἶνον εἰς κύλικα καὶ τῷ ἀμηρᾷ 

πόσιν ἑτοιμάζων ἤδη προσενεγκεῖν, ὦ καινοτάτου καὶ ὑπερφυοῦς θαύματος, ὦ πολλῆς σου, Χριστὲ 

Gürcep, περὶ τὸν μεζαλομάρτυρα χάριτος, εὑρέθη ἐν Μιτυλήνῃ ἐν χειρὶ τὴν κύλικα φέρων καὶ τῇ μητρὶ 

τὸν οἶνον ἐπιδιδούς. Τοῦτον οὖν πάντες οἱ ἐν τῇ τραπέζῃ θεασάμενοι ἐξεπλάγησαν" ἐρωτήσαντες δέ, 

ποῦ καὶ πόθεν καὶ πῶς εὑρέθη μέσον αὐτῶν, ταῦτα ἤκουον ἀποκρινομένου « Τοῦτο γάρ, ἔφη, τὸ ποτή- 

80 » ρῖον οἴνου τεμίσας πρὸς τὸ δοῦναι τῷ ἀμηρᾷ ἐν Κρήτῃ, αἴφνης παρὰ ἀνδρὸς ἁρπαγεὶς ἐνδοξοτάτου 

» καὶ ἐπικαθίσας τῷ ἵππῳ αὐτοῦ, ἐν μιᾷ μὲν χειρὶ κατέχων τὴν κύλικα, ἐν δὲ τῇ ἄλλῃ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, 

» εὑρέθην ὡς ὁρᾶτε μέσον ὑμῶν ». Ταῦτα ἀκούοντες κἀκεῖνον βλέποντες ἐξίσταντο ἐκπληττόμενοι ἐπὶ 

τῷ παραδόξῳ θεάματι καὶ ἀναστάντες ἀπὸ τῆς τραπέζης, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς ὕμνους εὐχαριστηρίους 

τῷ παντοκράτορι Θεῷ ἀπεδίδουν καὶ τῷ αὐτοῦ ἐνδόξῳ θεράποντι. --- Οὐαλέριος E. v. — ᾿Ανατόλιος 

E [i E, τι --- Πρωτολέων E, t. — Ἀθανάσιος ὁ ἀπὸ μάγων E. . — Γλυκέριος ὁ Teupyóc E v. — Mv : 1. — 

"Ex τῶν πολλῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου «Γεωργίου». — Οὐολλερίου, --- "AvoroMou καὶ TfpuroMovtoc 

στρατηλατῶν. --- ̓Αθανασίου. --- Γλυκερίου. --- Οἱ ἅγιοι Δονάτος καὶ Θερινὸς ξ. τ᾿ (April. 24^), — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H: 3.4.1.5. — P: 8. — Τοῦ ἁγίου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου. Ἰωσήφ, 

Συμεών, Μάρθας καὶ Μαρίας (ef. Iun. 65). — & 5. — D:2,3. 4 1.5. — 98: 9. 1.3. — Τῶν ἁγίων 

60 μαρτύρων τῶν ἐν Χαλκηδόνι. --- 4. — Db :2. 1.3. — X:92,1.8. — Τῶν ἁγίων μαρτύρων ἐν Χαλκη- 

SYNAXARIUM. 40 

Arn, 23. 

APRIL. 94, 

Arn. 23. 

Ἄρτι, 24. 
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νάτωσεν, ἄρτου ἐπὶ πλείστους χρόνους ὃ $5 μετέ- 

λαβεν, ἐλαίου οὐδὲ μικρὸν ἀπετεύσατο ? * ὑποδή- 

ματα τοῖς ποσὶν οὐκ ἐκτήσατο. Ἐν τούτοις τοῖς 

θεαρέστοις κατορθώμασιν ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ, 

πολλῶν θαυμάτων χάριν μέχρι καὶ τήμερον τοῖς 

μετὰ πίστεως αὐτῇ προσερχομένοις 15 παρέχουσα᾽ 

χοῦς τὰρ ἐκ τῆς σοροῦ αὐτῆς λαμβανόμενος πᾶσαν 

νόσον θεραπεύει 13, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Σάβα τοῦ στρατηλάτου. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς 

χρόνους " Αὐρηλιανοῦ ? τοῦ βασιλέως, [ ἐν Ῥώμῃ 

τὴν τοῦ στρατηλάτου διέπων ἀρχήν" ἦν δὲ τὸ 

γένος Γότθος. Ἔχων δὲ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

τοὺς ἐν ταῖς φυλακαῖς ἁτίους ἐπεσκέπτετο, καὶ 

βίου καθαρότητι καὶ ἀσκήσει * τὰ πονηρὰ" ἐφυ- 

γάδευε πνεύματα, Διαβληθεὶς δὲ ὁ ἤχθη πρὸς τὸν 

βασιλέα" καὶ ῥίψας τὴν ζώνην τὸν Χριστὸν ὡμολό- 

χησεῖ, Κρεμασθεὶς οὖν ξέεται καὶ λαμπάσι καίεται" 

ἔνθα 8 παραδόξως σωθεὶς ἄνδρας ἑβδομήκοντα 

πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ " ἐπεσπάσατο πίστιν 19: οἵ 

καὶ τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Εἰς δὲ ἑτέραν ἐξέ- 

τασιν ὁ ἅγιος προσαχϑεὶς ἤδη, τοῦ Χριστοῦ ἐνι- 

σχύσαντος αὐτὸν καὶ θαρσοποιήσαντος, ἐν τῇ 

φρουρᾷ, τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἐκομί- 

Goto. Ἐπέπρεπε δὲ αὐτῷ ἐν 10 τῇ τῆς ἡλικίας 

ἀκμῇ λευκότης σώματος καὶ παρειῶν ἐρύθημα, καὶ 

ἐν 1 τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ πώγωνι οἱονεὶ χρυσίζουσαι 

τρίχες καὶ διαλάμπουσαι, Αἱ δὲ τῶν ὀφθαλμῶν 

βολαὶ τὸ 15 βλοσυρὰν καὶ καταπληκτικὸν 5 ἔχου- 

σαι, τὸν ἄνδρα καὶ στρατιώτην ἄκρως ὑπέφαινον. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Πασικράτους καὶ Βαλεντίωνος. Οὗτοι ὑπῆρ- 

xov ἐκ Δοροστόλου ! τῆς Μυσίας ἐν λεγεῶνί τινι 

στρατευόμενοι, Αὐλοζάνου ἐπαρχοῦντος, χριστια- 

νοὶ ὄντες. Θεωροῦντες οὖν τοὺς εἰδωλολάτρας 

λίθοις προσκυνοῦντας ἀψύχοις, ἐζήλωσαν καὶ 

παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν Θεὸν ὡμολόγησαν μόνον" 

τὰ δὲ εἴδωλα ἄψυχον ὕλην εἶναί φασιν. «“Ὅθεν 3» 

συδχεθέντες ἤχθησαν πρὸς τὸν ἡγεμόνα " καὶ ὑπο- 

δειχθέντος τοῦ Ἀπόλλωνος, ἵνα θύσωσι 5, προσεγ- 

γίσαντος ὁ Πασικράτης τοῦτο κατέπτυσε. Προσδε- 

θεὶς ὅ οὖν ἁλύσεσι, τίθεται. ἐν τῇ φρουρᾷ" καὶ 

προσελθὼν αὐτῷ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ὁ πρὸ μικροῦ 

διὰ φόβον τὸν Χριστὸν ἀρνησάμενος, συνεβούλευε 

θῦσαι καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν βασάνων. Ὃ δὲ ἀπώ- 

σατο, ἀνάξιον αὐτὸν εἰπὼν τῆς αὐτοῦ συγτενείας. 

Ἐρωτηθέντος δὲ koi τοῦ ἁγίου Βαλεντίωνος καὶ τὰ 

ὅμοια φρονεῖν τῷ Τ]ασικράτει 5 «εἰπόντος ὅ», τὴν 

διὰ ξίφους ἀπόφασιν ἀμφότεροι ἔλαβον᾽ ἔνθα συμ- 

προπέμψαι φασὶν τὴν μητέρα τὸν ἅγιον ἸΤασικρά- 

τὴν παραθαρρύνουσαν καὶ ὑποσχεῖν τὸν αὐχένα τῷ 

ξίφει κελεύουσαν. Ὑπῆρχον δέ, ὅτε τὰς κεφαλὰς 

ἀπετϊμήθησαν, ὅ μὲν ἅγιος Πασικράτης ἐτῶν δύο 

καὶ εἴκοσιν, ὁ δὲ ἅγιος Βαλεντίων τριάκοντα, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Εὐσεβίου, Νέωνος, Λεοντίου, Λογτίνου, 

Χριστοφόρου, Δημητρίου, | Δανάβου, Δο- 

vároul, Θερίνου, Νεστάβου, Νίκης καὶ τῆς 

συνοδίας αὐτῶν 2, Μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ ἁγίου 

μεγαλομάρτυρος Γεωργίου προσέταξεν ὁ δυσ- 

σεβὴς Διοκλητιανὸς πάντας τοὺς εὑρισκομένους 

χριστιανοὺς καὶ μάλιστα ? τοὺς br αὐτὸν εἰς 

φυλακὰς ἀποκλεισθέντας ἢ θύοντας τοῖς ψευδω- 

νύμοις θεοῖς ἀπολύεσθαι ὁ, ἢ τοῦτο μὴ ποιοῦντας 

ἰσχυρῶς βασανίζεσθαι καὶ τελευταῖον τῇ τοῦ 

θανάτου παραπέμπεσθαι ψήφῳ. Ἐπεὶ καὶ οὗτοι οἱ 

ἅγιοι, τὰ παρὰ τοῦ μεταλομάρτυρος Γεωργίου θεα- 

σάμενοι ἐξαίσια θαύματα ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ, 

καὶ τούτους κατεῖχεν fj φυλακή. ΕἾΘ᾽ οὕτως ἐξε- 

νεχθέντες καὶ ἐνώπιον τοῦ τυράννου τὸν «Χριστὸν 

ὡμολόγουν Θεὸν εἶναι ἀληθινόν, γυμνωθέντες καὶ 

ἐκ τεσσάρων δεσμευθέντες ἐτύφθησαν ἀφειδῶς 

ἔπειτα κρεμασθέντες ἐξέσθησαν, ἕως αἱ σάρκες 

αὐτῶν ἐπὶ τὴν τῆν κατέρρευσαν καὶ τὴν ἔνδοθεν 

οἰκονομίαν ἀναφανῆναι ἔξωθεν, Τέλος τὰς τιμίας 

αὐτῶν κεφαλὰς ἀπετμήθησαν καὶ τὰς μακαρίας 

αὐτῶν ψυχὰς εἰς χεῖρας - Θεοῦ ζῶντος ἐναπέ- 

θεντο ὅ. 

5. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου μετα- 

λομάρτυρος Γεωργίου ἐν τῷ Κυπαρισσίῳ. 

AYTQ ΚΕ΄. 

μος ἀπόστολος Μάρκος πάσῃ Tfj? Αἰτύπτῳ καὶ 

Λιβύῃ καὶ Βαρβαρικῇ ὃ καὶ Πενταπόλει κατὰ τοὺς 

MHNI T9 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου xoi! maveugriuou ? ἀπο- 

στόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου. Ὃ πανεύφη- 

— τὸ χρόνοις ἐπὶ s. ἄρτου Mc. — 11 ὅλαις ἐλαίου οὐκ ἐγεύσατο Me. — 3 (κατορθώμασιν - πρσσερχομένοις) ἔργοις δια- 

λάμψασα ἐν Κυρίω ἡ ἀοίδιμος ἀνεπαύσατο πολλῶν θαυμάτων μέχρι καὶ τήμερον τοῖς μ. π᾿ προσερχομένοις αὐτῇ χάριν 

Mc. — ᾿α φυγαδεύει Mc. ᾿ ᾿ 

2. — ! om. Mc. — καιροὺς Me — ? Αὐριλιανοῦ S, Αὐριλλιανοῦ Me. — 4 (τοὺς - ἀσκήσει τῶν ἐν ταῖς εἱρκταῖς ἁγίων 

ἐπεμελεῖτο, διὰ δὲ βίου καθαρότητα καὶ ἀρετῆς ἄσκησιν Me, — 5 ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων add. Mc --- ὃ ποτε ὡς χριστιανὸς 

add. Me. — * (x. X. do.) ὦ. x. X. Me. — 8 (ξέεται - ἔνθα) καίεται ταῖς λαμπάσι καὶ ἐν λέβητι πίσσης μεστῶ πυρωθέντι 

ἐμβάλλεται καὶ Μία. --- εἰς Χριστὸν πίστιν μετεκαλέσατο Me. — 19 om. Me. — 1 (ἀπετμήθησαν - ἐκομίσατο) ἀποτμηθέν- 

τες διὰ Χριστὸν ἐστεφανώθησαν " ὁ δὲ ἅγιος εἰς δευτέραν ἐξέτασιν εἰσαχθεὶς ἐνισχύσαντος αὐτὸν δι᾽ ἐπιφανείας τοῦ X. 

ἐν τὴ ppoupá καὶ θαρσοποιήσαντος τὸν τοῦ μ. στ. ἐκομίσατο Me. — Y* τι καὶ κατάπληκτον Me. 

8. --- ε'ῬῬοδοστόλου S. — ? supplevi, om. 8. — ὃ θύσωσοι S. — * πρὸς δὲ θέντος 8. — ὃ ΤΙαυσικράτει S ef deinceps. — 

8 supplevi, om. S. 

4. — : Δανάτου S. — ? οὗτοι S. — ὃ μάλλιστα S. — ὁ ἀπολλύεσθαι 8. — 5 ἐναπετέθησαν S. 

1. — t om, Me. — ? corr., prius Λυβύη S. — ὃ S, D, Mc, L. Μαρμαρικῇ ut in Passione Act. SS., April. t. HI, p. XLVL n. 1. 

δόνι. --- 4. — N :2.8. 1.4. — Τῶν ἁγίων .. ἐν Χαλκηδόνι. — Bb:3. 4. 1. — Be: 3.41.— 0:3. 1.4 — 

Qe:3.1.— 0g:3.1.4. — R: 2. — Ba:2. 1. — Rb:1. — Τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν Χαλκηδόνι, --- 

ἃ, — Re : 2. 1. 3 (Πασικράτους xoi Βαλεντίνου). — Mo : 9. — Qi διὰ τοῦ ἁτίου Σάβα πιστεύσαντες ο΄ 

στρατιῶται E. τ. --- 1. 3. — Mv : 2. — Τῶν ... ο΄ στρατιωτῶν. --- 1. 3. & — Mr : 1. 2. : 

SYNAXARIA SELECTA. 84: 1. 3. — Σάβα τοῦ στρατηλάτου (April. 942. — 3, — P Σάβα τοῦ 

στρατηλάτου, ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ βασιλέως ἐν τῇ Ῥωμαίων πόλει, στρατηλάτης τὴν τάξιν, τὸ τένος Γότθος, 
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χρόνους Τιβερίου Καίσαρος τὸν ὁ Χριστοῦ λόγον 

ἀνεκήρυξε 5, Συνεγράψατο δὲ καὶ τὸ ἅγιον εὐαγγέ- 

λιον, Tlérpov τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων ἐξη- 

χουμένου αὐτό. Καὶ ἐν Κυρήνῃ * τῆς Πεενταπόλεως 

γενόμενος πολλὰ κατειργάσατο θαύματα᾽ εἶτα εἰς 

τὴν κατὰ Φάρον Ἀλεξάνδρειαν ἦλθεν καὶ ἐκεῖ- 

θεν εἰς τὴν ΤΙεντάπολιν, πανταχοῦ θαυματουρ- 

γῶν καὶ τὰς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας κατακοσμῶν 

χειροτονίαις ἐπισκόπων καὶ τῶν ἴ λοιπῶν κληρι- 

κῶν᾽ ὕστερον δὲ αὖθις εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἐλθὼν καί 

τινὰς τῶν ἀδελφῶν παρὰ θάλασσαν ἐν τοῖς Bouxó- 

Aou? εὑρών, συνῆν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ 

εὐαγγελιζόμενος " καὶ κηρύττων. Ἔνθα ἐπελθόντες 

αὐτῷ oi τῶν εἰδώλων θεραπευταὶ 1? μὴ φέροντες 

ὁρᾶν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν εὐοδουμένην !!, σχοι- 

νίοις αὐτὸν 7 διαλαβόντες ἔσυραν 12. Προσπίπτου- 

σαι δὲ ταῖς πέτραις αἱ σάρκες αὐτοῦ κατεξαίνοντο, 

καὶ τὸ αἷμα τὴν γῆν ἐφοίνισσεν 18, Τεϑέντι δὲ 1^ ἐν 

τῇ φυλακῇ ὥφθη ὁ Κύριος προὐποφαίνων τὴν | 

μέλλουσαν αὐτὸν διαδέχεσθαι δόξαν 5, Μεθ᾿ ἧμέ- 

ραν δὲ πάλιν σύροντες αὐτὸν 1? κατὰ τῆς πλατείας, 

ἐν τῷ σπαράττεσθαι καὶ περιδρύπτεσθαι 17 ταῖς 

πέτραις " τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα πορέδωκε 1? καὶ εἰς 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. ᾿Ἄθλησις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ 

ἱερομάρτυρος ^ Βασιλέως ἐπισκόπου τῆς ἐν 

"᾿Αμασείᾳ μητροπόλεως *. Ὃ ἔνδοξος τοῦ Χριστοῦ 

μάρτυς Βασιλεὺς ἦν ἐπίσκοπος ? τῆς ἐν ᾿Αμασείᾳ 

μητροπόλεως κατὰ τοὺς χρόνους Λικινίου ὁ ὃς 

ἐξεπέμφθη παρὰ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐπὶ 

Κωνσταντίνῃ τῇ ἀδελφῇ αὐτοῦ γαμβρὸς ὧν ὅ, κατὰ 

Μαξιμίνου ἐπαναστάντος καί τινα μέρη TOv! 

κατ᾽ ὁ ἀνατολὴν κατασχόντος καὶ τυραννήσαντος. 

Γενόμενος δὲ κατὰ τὴν Νικομήῤειαν ὁ Λικίνιος, 

ἐπεὶ τὰ τῆς ἐπαναστάσεως λέλυτο, τοῦ τυράννου᾽ 

ἀπογνόντος ἴ τὴν διὰ μάχης ἀντίστασιν καὶ τὸν 

κατὰ χεῖρα κίνδυνον ἐκφυτόντος, αὐτὸς ἐν Νικο- 

— ὁ τοῦ add. Mc. — ὅ ἀνεκήρυττε Me. — δ Κυρίνη S. — "om. 
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τὸν εἰρημένον τόπον τὰ Βουκόλου ἀπενεγκόντες 

ἔθαψαν ἢ μᾶλλον ἔρριψαν, Τὴν δὲ κατὰ τὴν ἰδέαν 1? 

διάθεσιν rjv?* οὕτως οὔτε πρὸς ὄγκον καὶ μέγεθος 

ἄμετρον τὸ σῶμα τετύπωτο, οὐδ᾽ αὖ παντελῶς 

ταπεινός τις ἦν καὶ συνεσταλμένος, ἀλλ᾽ ἐπέπρε- 

πεν αὐτῷ καὶ συνεπεκόσμει ἐν τῷ μετρίῳ τῆς 

ἡλικίας ἐπανθοῦσα 5: πολιά, pig ἐπ᾽ εὐθείας ἠγμένη 

μακρότερον καὶ οὐ 33 διὰ σιμότητα ἠκρωτηριασμέ- 

γῆν καὶ κολοβὴν ὥσπερ τὴν ὄψιν προφαίνουσα 25, 

ὀφρύες συννεύουσαι͵ καὶ πώτων βαθύς, καὶ xepa- 

λῆς ψιλότης ?* καὶ χροίας κρᾶσις ἀρίστη. Προσῆν 

δὲ αὐτῷ καὶ τὸ συμπαθὲς ἄγαν καὶ τὸ πρὸς τοὺς 

ἐντυγχάνοντας εὐπροσήτορον, ὡς ἀντιλάμπειν ταῖς 

τοῦ σώματος χάρισι τὰς τῆς ψυχῆς ἀρετάς. Τελεῖ- 

ται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ "δ αὐτοῦ * 

ἀποστολείῳ, τῷ ὄντι πλησίον τοῦ Ταύρου. 
2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων 

τοῦ σεπτοῦ ἀποστολείου τοῦ ἁγίου καὶ πανευφή- 

μου κορυφαίου τῶν ἀποστόλων Πέτρου, τοῦ 

συτκειμένου τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

8. Καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

Μακεδονίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό- 

λεως ", | 

ΑΥ̓ΤΩ Kq'. 

μηδείᾳ τοῖς εἰδώλοις προσῆγε θυσίας ὃ xoi τὸν 

ἅτιον ἱερομάρτυρα " Βασιλέα ἐξ Ἀμασείας μετὰ 

κόρης τινὸς προσαγορευομένης Γλαφύρας "5 ἀχθῆ- 

voi προσέταξεν. 'H 1:. γὰρ Γλαφύρα θεράπαινα 

οὖσα " Κωνσταντίνης τῆς γαμετῆς Λικινίου, ἐπεὶ 

τὸν Λικίνιον ἐπιμα νέντα αὐτῇ καὶ ἐπιλυττήσαντα 8 

ἤσθετο M, τοῦτο ἀναθεμένη τῇ κυρίᾳ αὐτῆς καὶ 15 

μετὰ χρημάτων παρ᾽ αὐτῆς κατὰ ἀνατολὰς στέλλε- 

ται καὶ τόπους ἐκ τόπων ἀμείψασα, εἰς τὴν Ἀμά- 

σειαν 15 καταντᾷ. Τοῦτο πυθόμενος ὁ Λικίνιος, καὶ 

ὅτι τὸ ἐπιφερόμενον παρ᾽ αὐτῆς χρυσίον εἰς ἀνοι- 

κοδομὴν ἐκκλησίας τῷ ἐπισκόπῳ ἐπέδωκεν 17, 

ἀμφοτέρους συλληφθῆναι καὶ πρὸς αὐτὸν ἀχθῆναι 

Mc. --- 5 Βουκόλοις ἐλθὼν καὶ Mc. — ? τ᾿ 7. X. εὔαγγ, λόγον 
Me, — 1? προσκυνηταὶ Me. — ?! (μὴ - εὐοδουμένην) om. Me. — 7? διελόντες ἔσυρον Mc. — 15 ἐφοίνισεν S, τὴ 

vicov αἵματι᾽ εἶτα Me. — 1 αὐτῷ Me. — 15 καὶ add, Me, — 19 (bé - αὐτὸν) δήσαντες αὐτὸν ἔσυραν Με, - DAL 
θεσθαι S, περιθρύπτεσθαι Me. — 18 παρέθετο Mc. — 19 (καὶ eic - ἰδέαν) κατὰ δὲ τὴν τῆς ἰδέας Mo. — 30 εἶχεν Me, — 

Ξβε(οὔτε - ἐπανθοῦσα) ὁ μὲν τοῦ σώματος ὄγκος σύμμετρος atri ἐπίσης μεγέθος τε ἄμετρον καὶ βραχύτητος ταπεινότι τὰ 

ὑπεκλίνων᾽ ἔπρεπε δὲ τῶ μετρίω τῆς ἡλικίας καὶ ἐπανθοῦσα σύμμετρος Mc. — 55 ἐν S, — 38 (xoi ob - προφαίνουσα) Μὰ 
Me. — 3: (καὶ πωῦ. - Ψιλότης) om. Mc. --- 3 πανσέπτω Me. ᾿ 

8. — 1 ὁ ἅὅτιος M. πατριάρχης Κπ. ἐν εἰρήνη τ. Mc. 
1. — ! om. Me. — 3 ἐπισκόπου ᾿Αμασείας Mc. — ὃ (ὃ - ἐπίσκοπος) οὗτος ἐπ. ἣν Me. — ὁ Λικιννίου S, — 5 ὧν v. Me. 

8 κατὰ τὴν Me. — ? τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν xai add. Me. — 8 θυσίας τ᾿ εἶδ. mp. Me. — ? om. Me. — 19 TA. mp. Me, — πὶ αὕτη Me; 
1? οὖσα 9. Me. — 1$ λυττήσαντα Mc. — ὶ ἐθεάσατο Me. — 15 om. Mc. — 19 ᾿Αμάσιαν hic S. — 1 δέδωκεν Me. n 

Mw ἐτῶν ὑπάρχων, λευκὸς ὑπὲρ χιόνα τῷ σώματι, ῥοδινὸς τῷ προσώπῳ, fj δὲ θρὶξ τῆς κεφαλῆς 

αὐτοῦ ἦν ὡς τὸ χρυσίον, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ 1... -- 1. 3, 9. — Ὁ: 1. 3, 8, -- 98 : 1. 8. Db:1. — 

XK:1.— N:1.— Bb: 1.— Σάβα τοῦ στρατηλάτου. --- Be: 1. — Σάβα. --- €:1. — Zófa. — Ce: 1. — 

Σάβα. σε: 1. --- Σάβα. --- R : 1. Ba:1.— ΒΡ : 1. Re: 1. Me:1.3. — Ἡ ἁγία μάρτυς 

Νίκη ξ. 7. (cf. April. 244), — Οἱ ἅγιοι ὀκτὼ μάρτυρες καὶ ἀναχωρηταὶ E τ. --- Mv : 1. 2, 8. — Νίκης. --τ 

Τῶν ὁσίων πατέρων ὀκτιὺ καὶ ἀναχωρητῶν μαρτύρων. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. R:1. — P:1, — D:1.— Da:1.— Db:1.— K:1.— N:1. 

Bb: 1. — Πουπλίου. --- Be: 1. — TToumhiou. Στρατιώτης ἦν οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ 

Πούπλιος, στρατευόμενος ὑπὸ τῷ βασιλεῖ Λικινίῳ καὶ ἀγαπώμενος ὑπ᾽ ἐκείνου διὰ τὸ πολλάκις ἐν 

πολλοῖς ἀνδραγαθῆσαι πολέμοις. “Ὅτε δὲ δέσμιος ἤχθη ἐξ Ἀμασείας ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Βασιλεὺς καὶ 

σταθεὶς ἔμπροσθεν τοῦ Λικινίου ἤλεγξεν ἀνδρείως αὐτόν τε καὶ τὴν πλάνην τῶν ἀκαθάρτων δαιμόνων 

3 ita mutil. des. in cod. 

APRIL, 25. 

ApniL. 26. 

£. 203. 

Arni. 25. 

Arn, 96 



Arni. 26. 

APRIL. 

APRIL. 

Apnn. 

27. 

96. 
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προσέταξεν. ᾿Αλλ᾽ ἡ μὲν Γλαφύρα τὸν βίον ἔφθη 

λιποῦσα ὁ δὲ μακάριος ἐπίσκοπος Βασιλεὺς ἐν 

Νικομηδείᾳ πρὸς τὸν τύραννον ἤχθη καὶ τὴν διὰ 

ξίφους ἀπόφασιν δέχεται, ἀντειπὼν αὐτῷ καὶ ἱκα- 

vc τῆς ταλαιπωρίας τῶν νομιζομένιων 18 θεῶν καὶ 

τῆς αὐτοῦ !? ματαιότητος καταπτύσας. Τέμνεται 

οὖν τὸν αὐχένα καὶ ἐν πλοίῳ βληθεὶς καθ᾽ ἑκάτερον 

μέρος τῆς νηὸς ἥ τὲ κεφαλὴ καὶ τὸ σῶμα τῇ 

ϑαλάσσῃ ἐκδίδοται 39 - ὃ συνῆλθε 51 κατὰ τὴν φυσι- 

κὴν ἁρμονίαν. Καὶ εὑρέθη ὕστερον σῶος ὁ ἅγιος 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Συμεὼν τοῦ 

συγγενοῦς τοῦ Κυρίου. Τοῦτον αὐτὸς ὁ Χριστὸς 

καὶ Θεὸς ἡμῶν ὡς συγγενῆ προσλαβόμενος καὶ 

ἀδελφὸν ὀνομάζεσθαι καταδεξάμενος, ἱερέα ἔχρισε 

τοῦ κηρύττειν αὐτοῦ τὴν ἔνθεον! ἐπὶ τῆς παρου- 

ἐν τῷ κατὰ Σινώπην “5 κόλπῳ, ἁλιέων τινῶν σατή- 

γὴν καθιέντων καὶ πρὸς τὴν χέρσον ἑλκυσάντων 

αὐτόν, καθὼς ἐπιστὰς ἄγγελος Ἐλπιδιφόρῳ τῷ 

πρώτως ὑποδεξαμένῳ ἐν Νικομηδείᾳ τὸν ἅγιον 

εἶπεν 38, Ὃς παραγενόμενος ἅμα Θεοτίμῳ καὶ Παρ- 

θενίῳ τοῖς διακόνοις, οἵ ?^ ἐξ ᾿Αμασείας τῷ ἁγίῳ 

συμπαρεγένοντο, ἐξελκυσθέντα 35 αὐτὸν ὑπὸ τῆς 

σατήνης λαβόντες ?9 καὶ 9 μύροις καὶ ᾧδαῖς τιμή- 

σαντες τῇ ᾿Αμασείᾳ ?* παρέπεμψαν. Τελεῖται δὲ fj 

αὐτοῦ σύναξις 38 ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, 

ΑΥΤΩ KZ. 

σίαν"- ὅθεν μυρίοις πόνοις ὃ καὶ ἱδρῶσι παλαίσας ὡς 

ποιμὴν καὶ οὐχ ὡς μισθωτός, --- τὸν θρόνον γὰρ τῶν 

Ἱεροσολύμων κατεκόσμει" --- καὶ ναὸν ἑαυτὸν τοῦ 

ἁγίου ἀπεργασάμενος Πνεύματος καὶ τοὺς βωμοὺς 

τῶν εἰδώλων καταστρεψάμενος ὃ καὶ τοὺς πλανω- 

u 

— 35 τιμωμένων αὐτῶ ψευδωνύμων Me. — 19 τούτου add, Me. — 39 ἐκδίδονται Me. — 3: αὖθις add. Mc. — 33 Συνώπην 

Me, — 38 ὑπ. τὸν ἅγιον ἐν Ν. δεδήλωκεν Me, — ?* ὃς 8, — 355 ἑλκυσθέντα Mc. — ?* om. Mc. — 51 εἰς τὴν 'A. Me, — 55 ἡ δὲ 

τούτου σύναξις TeÀ, Mc. 

1.— "ἔνσαρκον Mc, — ? παρρουσίαν S. — ὃ π᾿ μ. Me, — * τὸν τῶν l, θρόνον' ἐκόσμει Me. — ὃ παναγίου av. épyo- 

σάμενος Me. — 9 τῶν eit. x. βωμοὺς Mc. 

καὶ διεξῆλθε rà περὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ῥίψας τὰ 

ὅπλα καὶ τὴν ζώνην, ἣν περιεβέβλητο, ὡμολόγησεν ἑαυτὸν χριστιανὸν καὶ τοῦ ἐπουρανίου Θεοῦ δοῦλον 

καὶ στρατιώτην. Ὀρτισθεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς καὶ ἀλλοιώσας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τῷ πολλῷ θυμῷ, 

πρῶτον μὲν διὰ κολακείας ἐσπούδαζεν μεταθεῖναι αὐτὸν τῆς τοιαύτης γνώμης" ὡς δὲ οὐκ ἔπεισεν, 

ἰσχυρῶς βασανίσας, μαχαίρᾳ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπέτεμεν (April. 385). --- €: 1. — (8: 1. -- Cg :1.— 

R:1. Ra: 1. Rb:1. — Re: 1. — Me: 1, — Νέστωρ ἐν εἰρήνῃ v. — Mv : 1. — Γχαφύρα. — 

Ἰούστα. ---- Ὁ ὅσιος Νέστωρ τοὺς τονεῖς καταλιπὼν καὶ μονάσας ἐν εἰρήνῃ v. — Mr : 1. 

ΞΥΝΑΧΛΗΙΑ SELECTA. H: Ποπλίωνος (April. 388). — Εὐλογίου ξενοδόχου (April. 354). τ-τ 

Ἰάσωνος (April. 98})..--- Ἐγκαίνια τῆς ἁγίας Εἰρήνης (April. 285). — P : ΤΤοπλίωνος. --- Εὐλογίου. -- 

Ἰάσωνος. --- Ἐγκαίνια τῆς ἁτίας Εἰρήνης. --- D: 1.— Πουπλίωνος. --- Εὐλογίου. Da: 1. 

TlóumAiuvog. — Εὐλογίου. --- Db: 1. — ΠΙουπλίωνος. --- Εὐλογίου. --- € :1. — N : 1. ἸΤουπλίω- 

γος. --- Εὐλογίου. --- Bb : Σωσιπάτρου καὶ Ἰάσωνος (April. 281). --- Κερκύρας (April. 28!). — Σατορ- 

νίνου κτλ. (April. 28), — Be: Σωσιπάτρου καὶ Ἰάσωνος. — Κερκύρας. --- Σατορνίνου κτλ, — €: 

ἸΤουπλίωνος. — Εὐλογίου. --- Ἰάσωνος ἐπισκόπου Ταρσοῦ καὶ Σωσιπάτρου. --- 1 (in marg. manu 

rec.), — Ce : Τούπλίωνος. — Εὐλογίου. — Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου. --- Gg : Πουπλίωνος. — Εὐλο- 

Tíou. — Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου. --- R : 1. — Ra : 1, — Ζωσιμᾶ. — Τουυπλίωνος. --- Εὐλογίου. -- 

Βιταλίου, Ζήνωνος, Εὐσεβίου, Νέωνος καὶ Νεστάβου (April. 944). --- Σίμωνος τοῦ Κανανίτου ἑνὸς τῶν 

18 (Mai 10"). — 'H εὕρεσις τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Βασιλέως. — Κλήμεντος τοῦ ποιητοῦ 

καὶ ὑμνογράφου τῶν κανόνων (Mai 375). --- Rb: 1. — Ζωσιμὰ τοῦ εὐλαβοῦς μοναχοῦ. --- ΤΤουπλίωνος. --- 

Εὐλοτίου. — Re: 1. — Ζωσιμᾷ. --- Πουπλίωνος. --- ΜῈ: 1..--- Ἰωάννου ἡγουμένου τῆς τῶν Καθαρῶν. 

Οὗτος ὅ μακάριος Ἰωάννης γεννᾶται εἰς Εἰρηνόπολιν, μίαν οὖσαν τῆς Δεκαπόλεως, παρὰ χριστιανῶν 

καὶ θεοφιλῶν γονέων Θεοδώρου καὶ Γρητορίας. Ἐνναετὴς δὲ γενόμενος, ζήλῳ θείῳ κινηθεὶς ἀπῆλθεν 

εἰς κοινόβιον: καὶ μοναχὸς γενόμενος καὶ σπουδαῖος ἄγαν ἀναφανεὶς καὶ ταπεινὸς καὶ ὑπήκοος͵ 

ἠγαπήθη παρὰ τοῦ διδασκάλου αὐτοῦ. Καὶ ἀπελθὼν σὺν αὐτῷ ἐν τῇ δευτέρᾳ συνόδῳ τῇ ἐν Νικαίᾳ, 

εἶτα ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐπεὶ ὁ τούτου καθηγητὴς γέγονεν ἀρχιμανδρίτης Δαλμύτου, ἀποκαθ- 

ίσταται καὶ οὗτος εἰς ἱερέα" ἐκεῖθεν δὲ ἀποστέλλεται ὑπὸ Νικηφόρου τοῦ βασιλέως ἡγούμενος ἐν τῇ 

μονῇ τῶν Καθαρῶν. Καὶ ἀποστολικιῶς τὴν τοῦ Χριστοῦ ποίμνην ἐπὶ χρόνοις δέκα καὶ μικρόν τι πλέον 

διακυβερνήσας, πειρασμοῦ παγκοσμίου μελετωμένου ὑπὸ τοῦ τῆς εἰρήνης ἐχθροῦ, ἀπεκαλύφθη περὶ 

τούτου τῷ μακαρίῳ. καὶ ἐπισυλλέξας πᾶσαν τὴν ἀδελφότητα ἐνουθέτησε καὶ τὰ εἰκότα παρήνεσεν. 

Εἶτα πρὸς αὐτοὺς ἔφη « Γρηγορεῖτε, πατέρες καὶ ἀδελφοί, ἵνα μὴ συληθῆτε ὑπὸ τοῦ διαβόλου καὶ 

» ἀρνῆσθε προσκυνεῖν τὰς θείας εἰκόνας.» Καὶ ὡς ταῦτα ἔλεγεν, ἐλθόντες τινὲς ἀπηγριωμένοι τοῦ 

εἰκονομάχου Λέοντος ὑπηρέται, πᾶσαν τὴν ποίμνην διεσκόρπισαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἁρπάσαντες διενεί- 

μᾶντο καὶ τὸν ποιμένα σιδηροδέσμιον λαβόντες πρὸς τὸ Βυζάντιον εἷλκον. “Ὅθεν καὶ ἐλθὼν πρὸς τὸν 

βασιλέα ὁ ἅγιος, καὶ ἀλιτήριον καὶ ἄθεον αὐτὸν καὶ ἄθλιον ἀποκαλέσας καὶ ἄλλα πλείω, ὅσα γε αὐτὸν 

ἀκοῦσαι ἐχρῆν, ἀνενδοιάστως, κατονομάσας καὶ τῇ παρρησία vuv ῥημάτων καταβροντήσας, πρὸς ὀργὴν 

διεγείρει: καὶ τοῦν τὰς ὄψεις τοῦ μακαρίου σφοδρῶς τοῖς βουνεύροις ἔτυψεν. Ὃ δὲ ταῦτα πάσχων διὰ 

τὸν Χριστὸν ἔχαιρεν’ εἶτα φυλακισθεὶς ἐν τῷ μετοχίῳ αὐτοῦ μῆνας τρεῖς, ἐξορίζεται εἰς φρούριόν τί 
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uévouc" πρὸς φῶς ὃ καθοδηγήσας xol πολυώδυνα 

καὶ ποικίλα κολαστήρια ὑπομείνας διὰ τὴν εὐσέ- 

βειαν 9, σταυρῷ προσεπάγη ἐτῶν ἤδη γεγονὼς ἑκα- 

τὸν 15 εἴκοσι, κἀκεῖθεν ! εἰς 12 οὐρανοὺς πρὸς τὸν 

MHNI Τῷ 

1. ἼἌθλησις τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν éfoo- 

μήκοντα Ἰάσωνος xoi Σωσιπάτρου. "Qv? ὁ 

μὲν Ἰάσων Ταρσεὺς ἦν, ὃς καὶ πρῶτος ζωγρεῖται 

πρὸς ὃ εὐσέβειαν" Σωσίπατρος δὲ ἐξ ̓ Αχαίας ὁρμώ- 

μενος, μετὰ ταῦτα τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἐδέξατο, 

ἀμφότεροι ὁ μαθηταὶ χρηματίσαντες Παύλου τοῦ 

ἀποστόλου. Koi? ὁ μὲν Ἰάσων τῆς οἰκείας ὃ πόλεως 

διδάσκαλος καθίσταται, ὁ δὲ Σωσίπατρος τῆς "Iko- 

νιέων ἐκκλησίας τοὺς οἴακας δέχεται" οἵτινες τὰς 

ἐκκλησίας αὐτῶν 1 ποϊμάναντες καὶ πληθύναντες , 

τὴν ἑσπέραν καταλαμβάνουσι καὶ τῇ Κερκυραίων 

ἐπιδημήσαντες νήσῳ ναὸν περικαλλῆ ἀνεγείρουσι 
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ποθούμενον αὐτῷ σωτῆρα ἐπανῆλθε 13, Οὗτος δὲ 15 

ὁ μακάριος 9 διπλῆν τὴν κλῆσιν ἐπλούτησε. Σίμων 

γὰρ καὶ Συμεὼν ἐκαλεῖτο, καὶ ἀδελφὸς ᾿Ιακώβου 

καὶ αὐτοῦ !5 τοῦ Χριστοῦ ἐχρημάτισε. 

AYTQ ΚΗ', 

ἐπεσπάσαντο. Διαβληθέντες δὲ KepkuMvu τῷ βασι- 

λεῖ 10 φρουρᾷ ἐγκλείονται, ἐν fj ἑπτὰ λήσταρχοι 

ὑπῆρχον 11 ἐγκεκλεισμένοι, ὧν αἱ προσητορίαι 

Σατορνῖνος 12, Ἰακίσχολος, Φαυστινιανός, "lav- 

νουάριος, Μαρσάλιος, Εὐφράσιος καὶ Μάμιος 13" 

οὗς bí ὧν εἶπον καὶ πεποίηκαν πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν μετενέγκαντες πίστιν '* πρόβατα ἀντὶ λύ- 

κων εἰργάσαντο. Oi καὶ μετὰ ταῦτα ἐν λέβησι 

μεμεστωμένοις πίσσης καὶ θείου καὶ κηροῦ βλη- 

θέντες, τῆς μαρτυρίας τοὺς στεφάνους παρὰ Χρι- 

στοῦ ἐκομίσαντο. Καὶ ὁ δεσμοφύλαξ δὲ πιστεύσας 

ὡσαύτως εἰς Χριστόν 15, τὴν εὐώνυμον χεῖρα καὶ 

Στεφάνῳ τῷ πρωτομάρτυρι" ἔνθα τῷ Θεῷ λει- τοὺς δύο πόδας ἐκκοπεὶς τέμνεται καὶ τὸν αὐχένα, 

τουργοῦντες πολλοὺς πρὸς τὴν εἰς" Χριστὸν πίστιν τὸ τοῦ Χριστοῦ ἐπικαλούμενος ὄνομα. Τοὺς δὲ 

— τ πεπλανημένους Mc. — ὃ τὸ q. τῆς ἀληθείας add. Mc. --- ὃ ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ὕστερον Mo. — !? πρὸς τοῖς add. Mc. — 
τι & οὗ Me. — 13 πρὸς Me. — 18 ἀνελήλυθεν Me, — 1* οὖν Me. — 15 ἅγιος Me. --- 16 om. Mc. 

4. —  ἐϊς τῶν o^ om. Me. — 2 τούτων Mc. —? τὴν add. Me. — * δὲ add. Me, — ὃ om. Me. — 9 ἰδίας Mc. — ? ἀποστολι- 
κῶς καὶ θεαρέστως add. Me. — 8 Κυρηναίων Mc. — ὃ εἰς τὴν πρὸς Mo. — 19 ἐν add. Me. — τὶ ὑπ. ἑπτὰ λ. Me. — 1? Σατωρ- 
vivoc S. — 18 Φαυστιανὸς ... Μάμμινος Me, — 36 (πεποίηκαν - πίστιν) πεποιήκασι πρὸς τὴν εὐσέβειαν μετηγάτοντο καὶ 
πρόβατα Mé, — 15. (μετὰ - Χριστὸν) ἐμβληθέντες λέβησι πεπληρωμένοις π᾿ x. θ. κι κι τοὺς τῆς μαρτυρίας στεφάνους 

ἐκομίσαντο᾽ ἀλλὰ καὶ 6 δεσμοφύλαξ πιστεύσας eic X. Me. 

λεγόμενον Τ]ενταδάκτυλον ἐν τῇ χώρᾳ τῆς Κάμπης. Καὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἁλύσεσι σιδηραῖς πεδή- 

σαντες, ἐπὶ μησὶν ὀκτωκαίδεκα σκοτεινῇ φυλακῇ ἐναπέθεντο τοῦτον φυλάσσοντες. Εἶτα πόλιν εἰσαχθεὶς 

ἐν τῇ πόλει παρέστη τῷ τυράννῳ τυμνὸς εἰς θρίαμβον᾽ καὶ μετὰ πολλοὺς τοὺς λόγους παρεδόθη τῷ 

τότε ἀναξίως πατριαρχοῦντι Ἰωάννῃ * ὃς καὶ πάνδεινα κακὰ ἐνδειξάμενος εἰς αὐτὸν ἐπὶ πολὺν χρόνον 

λιματχονήσας, ἀνήγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα; Ὁ δὲ εἰς τὸν Κριόταυρον κάστρον τῶν Βουκελλαρίων 

ἐν δυσὶ χρόνοις στενοτάτῃ τινὶ καὶ ζοφερᾷ ὀπῇ κατακλείσας, ἐταρίχευεν ὑποπιέζων τρόπῳ παντί. Τοῦ 

δὲ ἁγίου πάντα εὐχαρίστως φέροντος, οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ καὶ ἐσφάγη ὁ ἀλιτήριος βασιλεύς᾽ καὶ 

κρατήσας Μιχαὴλ ἀντ᾽ αὐτοῦ τοὺς ἐν ἐξορίᾳ ἀνεκαλεῖτο. Καὶ ἀφίκετο ὁ ἅγιος μέχρι τῆς Χαλκηδόνος μὴ 

συγχχωρηθεὶς ἐν τῇ πόλει εἰσελθεῖν. Βασιλεύσαντος δὲ Θεοφίλου, ἠθέλησε προσκαθίσαι ἐν ναῷ Tivi 

μεθ᾽ ἑτέρων πατέρων εἶτα κρατηθεὶς σὺν τοῖς ἄλλοις παρὰ τοῦ τότε πατριαρχεύοντος καὶ πλεῖστα 

χαλεπὰ πεπονθὼς ἐξορίζεται ἐν τῇ νήσῳ τῆς Ἀφουσίας" καὶ πληρώσας χρόνους δύο καὶ ἥμισυ, εἶδέ τινα 

ὀπτασίαν, xoi ἀπαγγείλας τοῖς σὺν αὐτῷ τὴν μετάθεσιν αὐτοῦ͵ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀπῆλθε πρὸς Küpiov.— 

Ἀριστάρχου, Μάρκου καὶ Ζήνωνος. Ὁ θεῖος οὗτος ᾿Αρίσταρχος ἐκ τῶν ἑβδομήκοντά ἐστιν, οὗ 

μέμνηται Παῦλος πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστέλλων. Ἐπίσκοπος δὲ γέγονεν ᾿Απαμείας τῆς ἐν Συρίᾳ ὑπὸ τῶν 

πρωτοθρόνων, αὐτὸς πρῶτος τὸν Χριστὸν Θεὸν ἐκεῖσε κηρύξας. Μάρκος δὲ οὗτός ἐστιν, ὃν ᾿Ιωάννην 

ἔλετον ἐν συνηθείᾳ, οὗ ὁ Λουκᾶς ἐν ταῖς Πράξεσι μέμνηται. Ὃς δὴ καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῶν ἁτίων ἀποστό- 

λῶν ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος ἐν Βιβλοπόλει. Ζήνων δέ ἐστιν, ὃν ἐν τῇ πρὸς Ρωμαίους ὁ ἀπόστολος 

ἸΤαῦλος νομικὸν γράφει: καὶ ἐπίσκοπος πρῶτος ἐν Διοσπόλει γετονὼς ὑπὸ τοῦ Τ͵έτρου, ἐδίδασκε 

κηρύττων τὸν Χριστόν. Οὗτοι οὖν πολλὰς κακώσεις ὑπομείναντες ἔν τε οἰκοδομοῖς ἐκκλησιῶν, εἰδώλων 

καθαιρέσεσι, θαυμάτων τε οὐκ ὀλίγων καὶ ἰάσεων αὐτουργοὶ γεγονότες πρὸς Κύριον ἐξεδήμησαν. --- 

TlomMuv. --- Εὐλότιος, — Λολλίων ὁ νέος κατὰ τῆς συρόμενος τ, Mv : 1. 

᾿Αριστάρχου κτλ. — Πουπλίωνος. --- Εὐλογίου. — Λωλίωνος. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 2. — Βιταλίου, Εὐσεβίου, Νέωνος, Νεστάβου (April. 344). --- Σίμωνος 

τοῦ Κανανίτου (Mai 101). --- Εὕρεσις τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Βασιλέως ἐπισκόπου 'Auacciac. — Κλή- 

uevtoc τοῦ ποιητοῦ (Mai 273). --- P : 2, — Βιταλίου κτλ. --- Σίμωνος. --- Εὔρεσις τοῦ λειψάνου κτλ. — 

Κλήμεντος. --- D : 1. 2. — Βιταλίου κτλ, — Σίμωνος. --- Εὔρεσις τῶν λειψάνων κτλ. ---- Κλήμεντος. -- Da: 

1.2. — Db:1.2. — K:1.2. — N:1.2. — Bb:2. 

(April. 291). — Be: 2. — Ζήνωνος καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. Ζήνων, ὃ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς, dpa τοῖς 

ἁγίοις Εὐσεβίῳ !, Νέωνι καὶ Βιταλίῳ ὑπῆρχον μὲν ἐκ τῆς νήσου Κερκύρας κατηχισθέντες δὲ ὑπὸ τῶν 

ἁγίων ἀποστόλων Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου, ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ" καὶ διαβληθέντες Κερκυλίνῳ τῷ 

τῆς νήσου βασιλεῖ, ἐκρατήθησαν καὶ δεθέντες ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν ἁλύσεσι βαρείαις, παρέστησαν 

ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ ἐρωτηθέντες καὶ ὁμολογήσαντες τὸν Χριστὸν, γυμνωθέντες τῶν ἱματίων αὐτῶν, 

Ἰωάννου. 

Ζήνωνος κτλ. --- Μέμνονος τοῦ θαυματουργοῦ 

1 Εὐσεβείω Be. 

Arni. 27. 

Ἄρει, 28. 

Arnm. 97. 

Ἄρει. 28. 



Aen. 98, 

f 304. 

Artur, 98. 
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ἁτίους Ἰάσωνα καὶ Σωσίπατρον τῆς φυλακῆς ὁ 15 

βασιλεὺς 15 ἐξαγαγών, Καρπιανῷ τῷ ἐπάρχῳ τιμω- 

ρεῖσθαι ἐκδίδωσιν. Ὃς 'ἴ τούτους ἐρωτήσας, τῇ 

εἱρκτῇ δεσμεύσας παρέπεμψε. δοῦσα δὲ αὐτοὺς 

οὕτω 15 δεδεμένους Κέρκυρα 79, fj τοῦ βασιλέως 

θυγάτηρ καὶ μαθοῦσα, ὅτι διὰ τὸν Χριστὸν τοῦτα 

πάσχουσι, καὶ αὐτὴ χριστιανὴν ἑαυτὴν ἀνητόρευ- 

σεν καὶ τὸν κόσμον ὃν ἐφόρει περιελομένη *? πένη- 

σιν αὐτίκα διένειμεν. Τοῦτο μαθὼν ὁ πατὴρ αὐτῆς, 

ἐπεὶ μὴ δυνηθείη ?1 ταύτην τοῦ σκοποῦ μεταθεῖ- 

γαι 38, εἱρκτῇ κατακλείει καὶ Αἰθίοπί τινι ἀσώτῳ 

εἰς διαφθορὰν ἐκδίδωσιν. Ὃ δὲ ὡς μόνον τῇ θύρᾳ 

τῆς φυλακῆς προσήττγισεν, ὑπὸ θηρίου διασπαράτ- 

τεται 38, fj δὲ τοῦτο αἰσθομένη, ἰᾶται 34. τρῦτον 

καὶ τοῦ θηρὸς λυτροῦται, καὶ δι᾿ ὧν πρὸς αὐτὸν 

διεξήει 35, τῷ Χριστῷ στρατεύσασα, χριστιανὸν 

ἀπειργάσατο. Καὶ « Μέγας ὁ Θεὸς τῶν χριστιὰ- 

» νῶν » τρανῶς ὁ Αἰθίοψ ἀνεβόησε, καὶ αὐτίκα 

δεινῶς ὑπὸ τοῦ τυράννου ?* τιμωρηθεὶς τοῦ βίου 

μεθίσταται 37“ περὶ δὲ 16 τὴν φρουρὰν ξύλα ἐνέγ- 

καντες 38 οἱ στρατιῶται ὑφῆψαν τῇ μάρτυρι, κατα- 

καῦσαι ταύτην πειρώμενοι. Τούτου 5&9 γενομέ- 

vov, | ἄφλεκτος διαμείνασα fj ἁτία, πολλοὺς πρὸς 

τὴν εἰς Χριστὸν ἐξεκαλέσατο 39 πίστιν᾽ διὰ τοῦτο 

ξύλῳ ἀναρτᾶται καὶ καπνῷ πνιγηρῷ ὑποβάλλεται 

καὶ βέλεσι κατατιτρώσκεται ἐπὶ τοσοῦτον, ἕως τὸ 

πνεῦμα αὐτῆς τῷ Θεῷ παρέθετο. Μετὰ ταῦτα 

διωγμὸν κατὰ τῶν πιστευσάντων Χριστῷ κινήσας 

ὁ βασιλεύς, κἀκείνων ἐν 8) τῷ παρακειμένῳ νησιδίῳ 

διαφυγόντων, αὐτὸς τιμωρησόμενος *. τούτους 

ἀπέπλεε. Καὶ δὴ μέσον τοῦ πελάγους γενόμενος, 

ὡς ὁ πάλαι Φαραὼ τῇ θαλάσσῃ κατεποντίσθη᾽ 

καὶ ὁ μὲν τοῦ Κυρίου λαὸς εὐχαριστηρίους ὕμνους 

τῷ σεσωκότι Θεῷ προσῆγεν 38, Ἰάσων δὲ καὶ Σωσί- 

πατρὸς τῆς φυλακῆς ἀπολυθέντες ἐδίδασκον ἀκω- 

λύτως τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. Ἐπεὶ δὲ ἀνέστη 

βασιλεὺς ἕτερος 9* καὶ τὰ περὶ τῶν ἁγίων ἔμαθε ὅδ, 

θῆναι σφοδρῶς καὶ τοὺς ἁγίους ἐν αὐτῇ ἐμβληθῆ- 

ναι. Τούτου δὲ 57 γενομένου καὶ τῶν ἁγίων ἀφλέ- 

κτῶν διαφυλαχθέντων 38, πολλοὶ τῶν ἀπίστων oi 

μὲν κατεφλέχθησαν, oi δὲ τῷ Χριστῷ ἐπίστευσαν. 

*O δὲ βασιλεὺς λίθον τοῦ ἰδίου ἐξαρτήσας τραχή- 

Aou ἐθρήνει" « Ὁ Θεός, λέτων, Ἰάσωνος καὶ Σωσι- 

» márpou, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν 59.» Τότε ὁ 

μακάριος Ἰάσων ἀθροίσας πάντας τοὺς πιστεύ- 

σαντας “5 καὶ διδάξας τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, 

παρόντος καὶ τοῦ βασιλέως, καὶ κατηχήσας αὐτὸν 

ἐβάπτισεν εἰς τὸ ὄνομα᾽ τοῦ Tlarpàc καὶ τοῦ Υἱοῦ 

καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἐπονομάσας τὸν βασι- 

Ma “1 Σεβαστιανόν, Οὐ μετὰ πολλὰς δὲ ἡμέρας ὁ 

υἱὸς τοῦ βασιλέως νόσῳ περιπεσὼν ἐτελεύτησεν. 

Ὃ δὲ ἀπόστολος προσευξάμενος ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ 

νεκρῶν. TToÀMà οὖν ἔκτοτε f? λόγου καὶ μνήμης 

ἄξια κατεργασάμενος f. θαύματα xai ναοὺς ἄνε- 

γείρας “ ἅμα τῷ βασιλεῖ περικαλλεῖς καὶ πάντα 

καλῶς καὶ ὁσίως τελέσας * καὶ τὸ τοῦ Χριστοῦ 

ποίμνιον 6 ἐπαυξήσας, ἐν γήρει πίονι καταλύει τὸν 

βίον καὶ πρὸς τὸν ποθούμενον “ἴ διαβαίνει. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Μαξίμου, Δάδα καὶ Κυντιλλιανοῦ, Οὗτοι 

ὑπῆρχον κατὰ τοὺς χρόνους Μαξιμιανοῦ xoi Μαξι- 

μίνου καὶ Γαβινίου * καὶ Ταρκυΐνου τῶν ὑπάτων 

ὥρμηντο δὲ ἐκ πόλεως Δοροστόλου 3 τῆς δευτέρας 

Mvofàg. Τούτων δὲ ὁ ἅγιος Μάξιμος ἀναγνώστης 

ἦν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, καλῶς τὰς θείας 

ἐξησκημένος τραφὰς ? xoi διδασκαλίαις τοὺς 

σὺν αὐτῷ ἁγίους νουθετῶν καὶ πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν πίστιν ἐπιβεβαιῶν [ καὶ στηρίζων διά τοι 

τοῦτο ὅ καὶ πρὸς τοὺς ὑπάτους διαβληθεὶς ἤχθη * 

μετὰ Δάδα καὶ Κυντιλλιανοῦ εἰς ἐξέτασιν. Μεθ᾿" 

ὧν τὸ ἀνένδοτον ἴ τῆς γνώμης ἐπιδειξάμενος, καὶ 

τὸν Χριστὸν παρρησίᾳ ὁμολογήσας 8 πρῶτον uév 

ἐν τῇ φυλακῇ μετὰ τῶν συνάθλων ἐμβάλλεται ?, 

ἔνϑα ὑπὸ θείου ἀγγέλου ἐνεπλήσθησαν θάρσους. 

κελεύει ἐνεχθῆναι 99 βούτην σιδηρᾶν καὶ βληθῆναι Ἔπειτα 1" ἀχθέντες σφοδραῖς κατεξάνθησαν μά- 

πίσσαν ἐν αὐτῇ καὶ ῥητίνην καὶ κηρόν, καὶ ἐκπυρω- στιξι, τυμνοὶ κατὰ τῆς γῆς ἐκταθέντες καὶ οὕτως 

160m, Me. — 1? oüg S, — 15 οὕτως Me. — 19 Κερκύρα Me. — ? (ταῦτα - περιελομένη) πάσχουσι ταῦτα χριστιανὴ καὶ αὕτη 

ἑαυτὴν ἀνηγόρευσε καὶ ὃν ἐφ. x. περιελοῦσα Me.— 21 δυνηθεὶς S, ἠδυνήθη Mc. — ?* ἐν add. Moe. — 33 διασπαρέττεται S.— 

24 ἰάσατο Me. — 35 ἐλυτρώσατο καὶ br ὧν ἐδίδαξε τοῦτον Mo. — "δ (καὶ μέγας - τυράννου) ὃς ὑπὸ τοῦ τ, ὃ. αὐτίκα Mc, — 

31 εἴτα add. Me, — 38 ἐνεγκόντες Me. — 3 καὶ τούτου Me, — 39 ἐπεσπάσατο Me. — ὅ1 (τῶν - ἐν) τῶν χριστιανῶν τοῦ βασι- 

λέως κινήσαντος κἀκείνων ἔν τινι Mc. — 33 ἐκεῖσε add. Mc. — 33 σῴζοντι προσῆγον Θ, Me. — ?* ἕτερος fi. Mc, — 95 κατὰ 

τοὺς ἁγίους ἤκουε Mc. — 88 ἀχθῆναι Mc. — 9* βληθῆναι ἐν αὐτῆ τοὺς ἅτ. οὗ Mc. — 99 φυλαχθέντων ἀφ. Mc. — 3? 1. ἅ. om. 

Me. — 40 πιστεύοντας Me. — *! τοῦτον Me. — 45 ἀλλὰ καὶ ἔκτοτε πολλὰ Mc. — 5? καξειργασάμενος Mc. — “ὁ ἀνατγείρας 

Mc. — "5 (ndvra - τελέσας) πᾶσι πάντα κοσμήσας Mc. — 36 ὄνομα Me, — ? m. t. B ἀπολιπὼν πρὸς τὸν π. Θεὸν Mc. 

2. -- τ Γαβηνίου D. — ? om. D, Ῥοδοστόλου S. — * ἐξησκημμένος Τρ. S, καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσι πάντας ὑπανοίγων καὶ 

ἐξαπλῶν add. D. — * D, ἐν 8. -ττ- 5 om. D. — ὃ πρὸς αὐτοὺς add. D. — * ἀμετάτρεπτον D. — $ (τῆς - ὁμολογήσας) ἐφ᾽ οἷς 

εἶπεν ἐπιδειξάμενος καὶ στερρῶς λότου δυνάμει τῆς πλάνης καταδραμὼν καὶ τὸν Χριστὸν Θεὸν εἶναι δημιουργὸν πάντων 

ὁμολογήσας συμφρονούντων αὐτῶ καὶ συνεπαινούντων τῶν ἁγίων τὰ παρ᾽ αὐτοῦ λεγόμενα D. — ? (μετὰ - ἐμβάλλεται) 

ἐβλήθησαν D. — 5 δὲ add. D. 

καὶ ἐπὶ τὴν γῆν ἁπλωθέντες, xai δεθέντες χεῖρας καὶ πόδας σχοινίοις, ἐτύφθησαν ῥάβδοις. Ἐπὶ πολλαῖς 

τε ὥρως καταναγκασθέντες ἀρνήσασθαι μὲν τὸν Χριστὸν θῦσαι δὲ τοῖς εἰδώλοις, μὴ πεισθέντες δὲ 

μηδὲ μέχρι λόγου θῦσαι τοῖς δαίμοσιν, ἀπεκλείσθησαν εἰς φυλακὴν ὡσεὶ νεκροί. Καὶ μετὰ ταῦτα 3 

καμίνου μεγάλης ἀναφθείσης, τῆς φυλακῆς ἐκβληθέντες καὶ ἐν αὐτῇ ἐμβληθέντες, ἐτελειώθησαν 

(cf. April, 245). — Μέμνονος. — C : 9. 1 (in marg. : ζήτει τοῦ ἀποστόλου Ἰάσωνος ὄπισθεν φύλλ. α΄). — 

Σίμωνος τοῦ Κανανίτου, ὃς ἐπεκλήθη "loóbag ὁ τοῦ Κλωπᾶ. — Εὕρεσις τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου ἱερο- 

μάρτυρος Βασιλέως ἐπισκόπου ᾿Αμασείας. — Κλήμεντος τοῦ ποιητοῦ. — Qe : 2. — Σίμωνος. --- Εὔρε- 

σις κτλ, --- Κλήμεντος. — Cg : 2. — Σίμωνος. — Εὔρεσις ... Βασιλείου. --- Κλήμεντος. — R:1.— 

Σίμωνος. --- 2. 5. — Κλήμεντος. --- Ra : 1. ΒΡ:1.-- Re:1.— Me: 1. — Oi διὰ τοῦ ἁγίου Ἰάσωνος 

πιστεύσαντες τῷ Χριστῷ ἑπτὰ λῃσταὶ év λέβητι πίσσης βληθέντες v. — Κερκύρα, ἡ τοῦ βασιλέως 

θυγάτηρ, βέλεσι τρωθεῖσα τ. — Εὐσέβιος tt. T. — Ζήνων καὶ Βιτάλιος. — Νέων m. T. — Εὐόδου καὶ 
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τοὺς αὐχένας ἐτμήθησαν, προστάξει τῶν ὑπάτων 

ἀπενεχθέντες ἐν τῷ αὐτῶν κτήματι οὕτω λεγομένῳ 

Ὀζοβίᾳ, ἔνθα διάγοντες συνελήφθησαν. Τὴν μέν- 

10i τοῦ ἁγίου Μαξίμου κεφαλὴν πρὸ τῆς τελειώ- 

σεως σιδηρῷ στεφάνῳ διαλαβόντες, ἥλους ὀξεῖς 

ἔχοντι, κατὰ τὴν τῶν ὑπάτων πρόσταξιν" « Ὅτι 

» δή, φασίν, πολλὰ κατὰ τῶν θεῶν ἐβλασφή- 

». μησεν », οὕτως ἀπέτεμον, Ἐπανήχθησον δὲ τὰ 

τίμια 11 λείψανα αὐτῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ 

MHNI T9 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μέμνονος 

τοῦ θαυματουργοῦ. Οὗτος 1 ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τῷ 

Θεῷ ἑαυτὸν ἀνέθηκε, δοχεῖον καθαρὸν τοῦ ἁγίου 

γενόμενος Πνεύματος ?. Ὑποτάξας τὰρ τὴν σάρκα 

τῷ πνεύματι καὶ ἄρξας παθῶν σαρκικῶν καὶ σκλη- 

ραγωγίᾳ βιαίᾳ καὶ ἐπιπόνῳ κατατήξας ἑαυτόν 3, 

ἐγένετο καὶ μοναστῶν ἀρχηγός, Καὶ βίον ἀγγελικὸν 

βιώσας, τὴν τῶν θαυμάτων χάριν ἐπλούτησε τοῦ 

θεραπεύειν πάθη ὁ ἀνίατα. “Ὅθεν καὶ ῥείθροις δα- 

κρύων τὴν ψυχὴν ἀποσμήξας, ὕδατα ἐν αὐχμηρῷ * 

τόπῳ βλύσαι παρεσκεύασεν" καὶ βυθῷ θαλάσσης 

μόνον ἐπιφανεὶς πλωτῆρας χειμαζομένους πολλά- 

xig διεσώσατο 5, ἀλλὰ καὶ ἀκρὶς μόνῃ αὐτοῦ ἐπι- 

κλήσει φυταδεύεται. Ἐν τούτοις καλῶς βιώσας 

πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων ἐννέα τοῦ 

Χριστοῦ μαρτύρων τῶν ἐν Κυζίκῳ, Θεόγνιδος !, 

Ῥούφου, Ἀντιπάτρου, Θεοστίχου, Ἀρτεμᾶ, 

κατετέθησαν 12 ἐν τῷ ναΐ! τῆς ὑπερατγίας 3 Ocoró- 

xov ἐν τοῖς Βιγλεντίου, ἐν 16 fj καὶ ἡ σύναξις αὐτῶν 

τελεῖται, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Πουπλίωνος. - 

4. Καὶ μνήμη Εὐλογίου τοῦ ξενοδόχου, ἐν τῷ 

ἁγίῳ Μωκίῳ. 

5. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τῆς ἁγίας Εἰρήνης τῆς 

ἀρχαίας καὶ νέας. 

AYTQ ΚΘθ', 

Μάγνου, Θεοδότου, Θαυμασίου καὶ Φιλή- 

μονος", Οὗτοι οἱ θειότατοι μάρτυρες ἐκ διαφό- 

ρὼν χωρῶν ἀθροισθέντες καὶ ἐν Κυζίκῳ κατα- 

χθέντες καὶ ἐρωτηθέντες, γνώμης ἀνὸδρειότητι 

τὸν ἄρχοντα κατήσχυναν ὁ καὶ τῆς τῶν εἰδώλων 

πλάνης ὅ κατέπτυσαν, Koi ποικίλαις μηχαναῖς [ 

αἰκισμῶν ὑποβληθέντες, οὐκ ἐπέθυσαν ἀλλὰ καὶ 

μᾶλλον ζῶσαν θυσίαν ἑαυτοὺς τῷ ζῶντι Θεῷ 

ἀνέθηκαν, διὰ ξίφους τὰς κεφαλὰς ἀφαιρεθέν- 

τες" διὸ καὶ ἰατρεῖον ἄμισθον παθιῶν ἀνιάτιων 

ἐδείχθησαν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χρι- 

στοῦ ! μαρτύρων Διοδώρου καὶ Ῥοδοπιανοῦ 

διακόνου, μαρτυρησάντων ἐν "Agpobicíg? τῆς 

Καρίας. Οὗτοι κατὰ τοὺς καιροὺς ὑπῆρχον Διο- 

κλητιανοῦ τοῦ βασιλέως" καὶ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 

πίστιν ὑπὸ τῶν ἰδίων πολιτῶν ὃ καὶ συμφυλετῶν 

ὕβρεις πολλὰς καὶ αἰκίας ὑπομείναντες καὶ μάστι- 

— M gm. D. — 15 ἀπετέθησαν D. — 13 παναγίας D. — 1: ἐν κτλ. om. D. 

1. — 1 ὃς D. — ? καθαρὸν τ. &. TT. y. D. — 30m. D. — ὁ ἐπλούτησε x. τ. πάθη ἀνίατα 9. D. — ὅ τινι add. D. — * βυθοῦ 
8. πλωτῆρας X. φανεὶς qr. διέσωσεν D. 

2. — ! Θεόγνι D. — ? Me, Θεοστύχου D, Ococroíxou S. — ὃ hic des. Mc. — ὁ καταγέλασεν D. — 5 τὴν τῶν ἑλλήνων 
πλάνην D. 
8.— 1 «. X. om. D. —a ᾿Αφροδησία D. — ὃ συμπολιτῶν D. 

Ὀνησιφόρου. Οὗτοι ἐκ τῶν ἑβδομήκοντά εἰσιν, ὧν καὶ Τῖαῦλος ὃ ἀπόστολος ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς 

μέμνηται. Καὶ ὁ μὲν ᾿Ονησιφόρος ἐπίσκοπος γέγονε Κολοφῶνος, ὁ δὲ Εὔοδος ὑπὸ τοῦ TIérpou εἰς Ἄντιό- 

χειαν ἐνθρονίζεται. Ἀμφότεροι δὲ πειρασμοῖς οὐκ ὀλίγοις περιπεσόντες καὶ πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

πολλοὺς ἐπιστρέψαντες, καὶ αὐτοὶ πρὸς τὸν ποθούμενον Κύριον ἔδραμον. -- Mv: Μέμνωνος τοῦ 

θαυματουργοῦ. --- Τῶν ἁγίων ἐννέα μαρτύρων (April. 395). — Διήγησις περὶ τοῦ γενομένου θαύματος 

ἐν ᾿Αφρικῇ ἐν τῇ πόλει Καρταγένῃ. — ΠΠατρικίου ἐπισκόπου Προύσης, καὶ περὶ κρίσεως. --- Mr: 1 

SYNAXARIA SELECTA. Ἡ : 8, 9..9.--- P:3. — Ὁ: 1. 3. 8. -- Da:1.2.3.8.9 (Κυντιανοῦ P 

Τατίκου). --- Db: 1. 2, 8. 8, 9. --- X: : 1. 3, 8. 8, 9. — Nn : 1.2, 3. 8. 9 (... καὶ Toríkou). — Bb : Σίμωνος. --- 

9. 8. 9 (Κυντιανοῦ). --- 3. — Be : Σίμωνος. --- 2. — €:3.1.9 (KuvriviavoO καὶ "Arrixo0). — 2, — te : 

3 (.. Δωροπιανοῦ). --- 1, 9. — Cg :3. 1.9. — R : 1. 2. — Ra: deest. — Rb : 2. 3. 9 (Kuvriviavoü καὶ 

Ταττίκου). -- 6: 2. — Me:1. 2. — Διήγτησις περὶ τοῦ γενομένου θαύματος ἐν ᾿Αφρικῇ πόλει 

Καρταγένη. Ἔν τοῖς χρόνοις Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως καὶ Νικήτα πατρικίου θαῦμα γέγονε τοιοῦτον ἐν 

Αφρικῇ. Ταξεώτης τις ἦν ἐν πόλει Καρταγένῃ " φθορᾶς δὲ θανασίμου ἐνσκηψάσης τῆ πόλει ἀπήει ἐν 
τῷ ἰδίῳ προαστείῳ μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, ὡς δῆθεν φεύγων τὸν θάνατον. ᾿Αλλ᾽ ὁ διάβολος δίψας 

αὐτὸν εἰς ἁμαρτίαν, παρεσκέύασε μοιχεῦσαι τὴν γυναῖκα τοῦ γεωργοῦ αὐτοῦ εἶτα κρουσθεὶς ἐπὶ τοῦ 
βουβῶνος, ἐτελεύτησε. Καὶ μετὰ τρεῖς ὥρας ἤρξατο κράζειν ἐκ τοῦ τάφου’ « Ἐλεήσατέ: με.» Καὶ 

ἀνοίξαντες εὗρον αὐτὸν ζῶντα καὶ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι. Θαλάσσιος δὲ ὁ πάπας ᾿Αφρικῆς παρεμυθή- 

σατο αὐτόν, καὶ μετὰ τέσσαρας ἡμέρας διηγήσατο οὕτως ὅτι" « Ἐν τῷ μέλλειν τὴν ψυχήν μου ἐξελθεῖν, 

» ξώρων Αἰθίοπάς τινας φοβεροὺς ἐπανισταμένους μοι" καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον νεανίσκους δύο ὡραίους 

» ἐλθόντας᾽ ἐφ᾽ οἷς ἐχάρη ἡ ψυχή μου. Καὶ λαβόντες με οἱ νεανίσκοι ἀνέβαινον ἐν τῷ οὐρανῷ. Τὰ γοῦν 

» τελώνια τῶν Αἰθιόπων ἐξήταζον πᾶσαν ἁμαρτίαν μου, ἄλλο τοῦ ψεύδους, ἄλλο τοῦ φθόνου, ἄλλο τῆς 

» πλεονεξίας. ᾿Αντετίθουν δὲ οἱ ἄγγελοι τὰς ἀγαθάς μου πράξεις, "Ore δὲ ἀνέβημεν εἰς τὴν πύλην τοῦ 

» οὐρανοῦ, συνήντησεν ἡμῖν τὸ τῆς πορνείας τάγμα καὶ προεβάλλοντο τὴν πρὸ βραχέος πραχθεῖσάν 

» μοι μοιχείαν. Καὶ νικήσαντες κατέσπασάν με εἰς τὰ κατῴτερα μέρη τῆς τῆς, ἔνθα αἱ τῶν ἁμαρτωλῶν 

» Ψυχαὶ κολάζονται, περὶ ὧν ἀδυνατεῖ γλῶσσα διηγήσασθαι. Θρηνοῦντι δέ μοι ἐφάνησαν οἱ δύο 
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yag, ἐν ᾿Αφροδισίᾳ κατὰ * τὴν ἀγορὰν ὑπ᾽ αὐτῶν 6. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν "HAnpíou! τοῦ 

λιθολευστούμενοι τῷ Κυρίῳ τὰ ἑαυτῶν παρέ- θαυματουργοῦ, 

δώκαν πνεύματα. *. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἑρμαίου τοῦ ἐν 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῆς ἁγίας Θεοδοσίας τῆς τῷ Σιρμίῳ. 

παρθένου. , 8. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Αὐξιβίου. 

&. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Γαλίκου ", Βιθυ- 9. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Κυντιὰ- 

νίου καὶ Δίου. νοῦ xoi ᾿Αττικοῦ. 

MHNI ΤΩ AYTQ A. 

1. "A0hngic τοῦ ἁγίου καὶ 1 ἐνδόξου ! dmogró- πατέρα καὶ τὸ πλοῖον καὶ ἁπλῶς ἅπαντα 9 καταλι- 

Aou Ἰακώβου υἱοῦ 1 Ζεβεδαίου 1, ἀδελφοῦ δὲ Σ πόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ ** καὶ τοσοῦτον αὐτοὺς 

Ἰωάννου. εὐαγγελιστοῦ τοῦ θεολύγου. Οὗτος ὃ ἠγάπησεν, ὡς τῷ μὲν τὸ στῆθος ἑαυτοῦ ὃ δεδιωκέ- 

μετὰ ὁ τὴν τοῦ ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου κλῆσιν ὑπ᾽ ναι, τῷ δὲ πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ αὐτὸς ἔπιε. Καὶ 

αὐτοῦ τοῦ Κυρίου εἰς μαθητείαν σὺν τῷ ἀδελφῷ αὐτοὶ τοσοῦτον αὐτὸν πάλιν ἠγάπησαν καὶ τοσοῦ- 

Ἰωάννῃ ! προσκαλεῖται ** oi καὶ εὐθέως τόν τε τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ τὸν ζῆλον 19 ἐπεδείξαντο, ὥστε 

— * (év - κατὰ) καὶ τέλος κατὰ τὰ D. 

5. — ! al. Γαλύκου S, ef. April. 39. 
8. — 1 al. Κληρίου 8, cf. April. 3*. 

1. — ! om. Mc. —? oU ἁγίου Me. — ? υἱὸς μὲν ἣν Ζεβεδαίου ἀδελφὸς δὲ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου add. Mc. --- * δὲ add. 

Mc. — ? προσεκλήθη Me. — 9 πάντα Μο. — ? αὐτῷ fj. Me, — " αὐτοῦ Me. — 9 aor. πιεῖν Me, — fov ὑπὲρ αὐτοῦ Mc. 

» νεανίσκοι, οἷς κλαίων" ἔλεγον" Ἐλεήσατέ με καὶ ἵνα μετανοήσω. Τότε λέγει ὁ εἷς τῷ ἑτέρῳ Ἀντιφωγεῖς 

» αὐτῷ ἵνα μετανοήσῃ; Ὁ δὲ λέγει" ᾿Αντιφωνῶ, Τότε ἀναγαγόντες με εἰσήτατον ἐν τῷ τάφῳ καὶ εἶδον 

» τὸ σῶμά μου ὡς πηλὸν καὶ βόρβορον καὶ οὐκ ἤθελον εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ. Οἱ δὲ εἶπόν μοι" ᾿Αδύνατόν 

» ἐστιν ἄλλως μετανοῆσαί σε εἰ μὴ διὰ τοῦ σώματος, μεθ᾽ οὗ ἥμαρτες. Τότε οὖν εἰσῆλθον, καὶ τοῦ 

» σώματος ψυχωθέντος, βοᾶν ἠρξάμην.» Ταῦτα εἰπὼν καὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἐπιβιοὺς ἄσιτος, 

κλαίων καὶ ὀδυρόμενος, πάλιν ἐκοιμήθη. --- Διήγησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ἸΤατρικίου ἐπισκόπου 

Τρούσης περὶ κρίσεως καὶ τόπων κολαστικῶν. Ὃ ἅγιος ἱερομάρτυς οὗτος Πατρίκιος ἔφη, ὅτι δύο 

τόπους ἡτοίμασεν ὁ Θεός, ἕνα πολλῶν ἀγαθῶν κτλ. Des. : περὶ τῆς μελλούσης διὰ πυρὸς γενήσεσθαι 

ὑπὸ Θεοῦ κρίσεως. — Mv: Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου (April. 381). — Τῶν ἁγίων ἑπτὰ μαρτύρων 

λῃστῶν οἱ διὰ τοῦ ἀποστόλου Ἰάσωνος πιστεύσαντες... --- Κερκύρας. --- Ζήνωνος καὶ Βιταλίου π΄ T. — 

Εὐσέβιος π. τ. --- Mr : 2. 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου... Des. : Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ 

σεπτῷ αὐτοῦ ναῷ τῷ ὄντι ἔνδοθεν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις (Oct. 287), — P: 

Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου. --- D : Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου. Οὗτος ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ἦν 

υἱὸς Ἰωσὴφ ἀδελφὸς δὲ τοῦ Κυρίου διὰ τὴν τοῦ Ἰωσὴφ πρὸς τὴν ἁγίαν Θεοτόκον μνηστείαν᾽ ἐκαλεῖτο 

δὲ τὸ πρότερον Ὀβλίας, ὃ ἑρμηνεύεται περιοχὴ παθῶν, Ἰάκωβος δὲ πτερνιστής. Ἐχειροτονήθη δὲ ὑπὸ 

τοῦ Κυρίου ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων διὰ δὲ τὴν ἄκραν ἐγκράτέϊαν --- καὶ γὰρ εὐθὺς ἣν ὁ ἅγιος ἐξ 

αὐτῆς τῆς γεννήσεως μήτε οἶνον μήτε σίκερα πεπωκώς, μήτε ἔμψυχόν τι φατών, μήτε ἔλαιον, μήτε 

βαλανείῳ ἀπολούσας καὶ θεραπεύσας τὸ σῶμα — καὶ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς Ἰουδαίοις αἰδέσιμος ὧν καὶ τὸν 

εἰ δεῖ! τοὺς ἐξ ἐθνῶν προσερ- δίκαιον εἶχε προσηγορίαν. Γενομένης δὲ ζητήσεως παρὰ τοῖς ἀποστόλοις, 

ὕσεϊῖ νομοθετηθεῖσαν χομένους τῷ λότῳ τῆς χάριτος τὴν ἐν τῷ νόμῳ ἀκρίβειαν παρὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Mur 4 

φυλάττειν, ἀπεκρίθη ὁ μέγας Ἰάκωβος, μετὰ τοῦ κορυφαίου Πέτρου τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον καταγγείλας, 

ὅτι" « Συμεὼν ἐξηγήσατο, καθὼς πρῶτον ὁ Θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ" καὶ 

». τοῦτο συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν. » Καὶ μετ᾽ ὀλίγον φασίν᾽ « Κρίνω ἐγὼ μὴ παρενοχλεῖν 

» τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσι πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλ᾽ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς ἀπέχεσθαι ἀπὸ τῶν ἀλισγη- 

» μάτων εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ αἵματος καὶ τοῦ πνικτοῦ.» Καὶ ὁ λόγος ἔργον ἐγένετο καὶ κατὰ 

τὸν τύπον τοῦτόν οἱ ἀπόστολοι ἔγραψαν, οἷον Ἰάκωβος ἔκρινεν. Τινὲς οὖν συστραφέντες, ἐπ᾽ αὐτὸν τῶν 

ἐκ τῶν ἑπτὰ αἱρέσεων, ὧν κατῆῤχεν ὁ Ἄνανος, ὅτε ὑπὸ τοῦ Φήστου ? δέσμιος ὃ ΤΤαῦλος ἐπικαλεσάμενος 

Καίσαρα εἰς Ρώμην ἐπέμφθη, ἠνάγκαζον ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, εἰς τὸ μέσον αὐτὸν ἀτατόντες, καὶ 

πρὸς αὐτὸν ἔλεγον" «Εἰπὲ ἡμῖν, δίκαιε, τίς ἐστιν ἡ θύρα τοῦ "Ingo0;» Ὁ δὲ πρὸς αὐτούς" « Οὗτός 

» ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦς ὁ Χριστός. » Καὶ ἀναγατόντες αὐτὸν ἐπὶ τὸ τοῦ ἱεροῦ πτερύγιον, ὥστε 

τῷ πλήθει γενέσθαι κατήκοον, καὶ πάλιν ἐρωτήσαντες᾽ « Τίς ἐστιν ἡ θύρα τοῦ Ἰησοῦ;» τοῦ δὲ τὸν 

Χριστὸν ἀποφηναμένου, ὃς ἐκ δεξιῶν κάθηται τοῦ Θεοῦ καὶ μέλλει κρῖναι τὴν οἰκουμένην ἐν bue 

σύνῃ, ἀνακραγόντες μέτα ὅτι « Καὶ ὁ δίκαιος πεπλάνηται» ὦσαν αὐτὸν ἐκ τοῦ μετεώρου καὶ λίθους 

ἔβαλλον κατ᾽ αὐτοῦ, ὑπὲρ αὐτῶν προσευχόμενον καὶ br αὐτὸν ἁμαρτίαν συγχωρηθῆναι αὐτοῖς ἐξαιτού- 

μενον. Ἔνθα τις τῶν ἱερέων τῶν υἱῶν Ῥηχὰβϑ τοῖς λοιποῖς παύσασθαι παρεγτυήσας, ὅτι δὴ ὑπὲρ αὐτῶν 

0 δίκαιος εὔχεται, αὐτὸς ξύλον ἀπό τινος κναφείου λαβών, ἐν ij συνέκναπτον καὶ συνέθλιβον τὸ ἱμάτια, 

καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς πατάξας τὸν ἅτιον, τέλος αὐτῷ ἐπήνεγκεν τῆς προσκαίρου ζωῆς κατὰ τὰς ἡμέρας 

ato- 

1 δὴ D. — ? Φίστου D. — ὃ Ῥιχὰμ D. 
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πῦρ ἀπ᾽ οὐρανοῦ θελῆσαι κατενεγκεῖν xoi ἀναλῶ- 

σαι τοὺς μὴ πιστεύοντας καὶ τάχα ἂν τοῦτο ἔδρα- 

σαν, εἰ μὴ Π fj αὐτοαγαθότης ὁ Χριστὸς τούτους 13 

τοῦτο ποιῆσαι διεκώλυσε. Διὰ ταῦτα αὐτούς τε 

καὶ τὸν κορυφαῖον ἸΠέτρον !? ἀεί ποτε. ἐν ταῖς 

προσευχαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις '3 οἰκονομίαις παρελάμ- 

βανε, τὰ ὑψηλότερα καὶ μυστικώτερα τῶν δογμά- 

τῶν μυσταγωτῶν καὶ 13 κοινωνῶν 1? Τοῦτον 1 τὸν 

— 33 (koi - μὴ) εἰ καὶ Mc. — 1? om. Me. — 18 κρείττοσιν add. 

APRILIS 642 

μακάριον "Iáxufov μετὰ τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάληψιν 

τοῦ κυρίου 15 καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

μὴ φέρων ὁρᾶν ὁ Ἡρώδης παρρησιαζόμενον καὶ 

τὸ σωτήριον 1 κήρυγμα καταγγέλλοντα,͵ τὰς χεῖρας 

ἐπιβαλὼν ἀνεῖλε μαχαίρᾳ, δεύτερον μάρτυρα μετὰ 

Στέφανον τῷ δεσπότῃ παραπέμψας Χριστῷ, ᾧ 1 

πρέπει πᾶσα δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" 

ἀμήν. 

. Mc, — M οὖν add. Mc. — 15 ἡμῶν add. Mc. — 1$ θεῖον Mc. — 

Y ᾧ κτλ. om. Mc. 

τοῦ πάσχα’ ἀπὸ γὰρ τῆς πρώτης ἡμέρας ἕως τῆς v' πάσχα Aérerot, καὶ διὰ τοῦτο παρῆσαν Ἰουδαίων 

ὄχλος πανταχόθεν διὰ τὴν ἑορτὴν ἀθροισθέντες, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ αὐτοῦ ναῷ, τῷ 

ὄντι ἔνδοθεν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις" τὴν δὲ ἀκολουθίαν πᾶσαν ζήτει μετὰ τὴν 

Χριστοῦ γέννησιν ἐρχομένην κυριακήν. Τινὲς δὲ᾽ τὴν τούτου μνήμην τῇ κγ΄ τοῦ ὀκτωβρίου ὁ μηνὸς 

τελοῦσιν. --- 1. — Da : 1. — Db: 1. — Καὶ : 1. — N : d. — ΒΡ: Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου. --- TTepi 

τοῦ γενομένου θαύματος ἐν τῇ ᾿Αφρικῇ. — Περὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ τῶν θερμῶν ὑδά- 

τῶν, — Be : Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, — C : Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, --- 1 (in marg. : ζήτει 

τὸ συναξάριον τοῦ ἀποστόλου ᾿Ιακώβου, ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, νοεμβρίου iw). — 

Θαῦμα γενόμενον ἐν ᾿Αφρικῇ. --- Περὶ τοῦ πυρὸς κτλ. --- Ce : 1 (ζήτει νοεμβρίου ιε΄). --- Ἰακώβου 

ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου. — ἀρ : Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου. --- Θαῦμα γενόμενον ἐν ᾿Αφρικῇ τῇ πόλει 

Καρταγένης. Ἐν τοῖς χρόνοις Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως κτλ, Des. : κλαίων καὶ ὀδυρόμενος καὶ ἄσιτος 

διαμένων πάλιν ἐκοιμήθη. --- Περὶ τοῦ πυρὸς τοῦ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ τῶν θερμῶν ὑδάτων, ἐκ τοῦ 

λόγου τοῦ ἁγίου Τ]ατρικίου τοῦ ἐπισκόπου, καὶ πάλιν περὶ τοῦ ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδομένου πυρὸς ἐν 

διαφόροις τόποις καὶ τοῦ κολαστικοῦ, ἐκ τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου ἸΤιονίου, Ὃ μὲν ἅγιος ἱερομάρτυς Πατρί- 

κιος λέγει, ὅτι δύο τόπους ἡτοίμασεν ὁ Θεός, ἕνα πολλῶν ἀγαθῶν, ὧν οἱ δίκαιοι ἀπολαύουσι, καὶ ἕνα 

σκότους καὶ πυρός, ἔνθα οἱ ἁμαρτωλοὶ κολασθήσονται καὶ ὅτι τὸ πῦρ οὐ μόνον εἰς πᾶσαν τὴν γῆν 

κατεκερμάτισεν ὁ Θεὸς ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ οὐρανῷ; πῦρ καὶ Übup' «ἄλλο γὰρ τὸ ἐπάνω τῆς τῆς ὕδωρ ὅ,» 

ὅπερ λέγεται θάλασσα, καὶ ἄλλο τὸ ὑποκάτω τῆς τῆς τὸ λεγόμενον ἄβυσσος, ἐξ οὗ ὥσπερ σίφωνες 

ἀναπέμπονται αἱ πηγαὶ πρὸς ζωὴν ἡμετέραν. Ἐκ δὲ τοῦ πυρὸς τὰ θερμὰ ὕδατα ἀναπέμπονται, τὰ μὲν 

μᾶλλον τὰ δὲ ἧττον τὸ δὲ ὑποκάτω τῆς γῆς πῦρ ὥς φασι κολαστήριόν ἐστι ψυχῶν ἀσεβῶν, ὡς καὶ τὸ 

κατώτατον καὶ κεκρυσταλλωμένον ὕδωρ τάρταρος, ἔνθα οἱ λετόμενοι θεοὶ τῶν ἑλλήνων καὶ οἱ αὐτῶν 

λατρευταὶ κολάζονται αἰωνίως, Ὃ δὲ ἅγιος Πιόνιος λέγει ὅτι' « Ἐγὼ τὴν Ἰουδαίων περιελθὼν. καὶ 

᾿ ἃς ἐποίουν οἱ ἀσε- 

» fiic ἁμαρτίας, ξενοκτονοῦντες καὶ εἰς αἰσχρὰ βιαζόμενοι" εἶδον καπνὸν. εἰσέτι καὶ νῦν διαβαίνοντα καὶ 

» περάσας τὸν Ἰορδάνην, ἐθεασάμην γῆν μαρτυροῦσαν ὀργὴν Θεοῦ ἕως τοῦ νῦν, δι 

» γῆν περιτεφρουμένην, ἄμοιρον παντὸς καρποῦ καὶ πάσης ὑγρᾶς οὐσίας. ᾿Επεὶ δὲ τοῦτο μακρὰν θεά- 

» σασθαι τὸ ἄμοιρον ἐν Αἴτνῃ πῦρ, διὸ μαρτυρούμεθα περὶ τῆς μελλούσης διὰ πυρὸς γίνεσθαι κρίσεως 

» ὑπὸ τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ λόγου αὐτοῦ.» Καὶ ταῦτα μὲν οἱ ἅγιοι, Εἴ τις δὲ ἀπιστοίη, κατανοησάτω τὴν 

Λίπαριν νῆσον, ἥπερ τοσοῦτον ἐκπυροῦται, ὡς καὶ τὴν θάλασσαν ποιεῖν κοχλάζειν καὶ τὰ εὑρεθέντα 

πλοῖα διαρρηγνύειν, διαλυομένης τῆς πίσσης ̓  βροντῶν δὲ στερρῶν ἐκ τοῦ νησίου τούτου * γινομένων, 

τὴν Λίπαριν δονεῖσθαι καὶ τρέμειν καὶ ἀνέρχεσθαι ψάμμον ἐκ τῆς θαλάσσης πεπυρωμένην ἐκ τῶν κατω- 

τάτων τῆς τῆς, καὶ αἴρεσθαι εἰς ὕψος ἄπειρον, καὶ ἀπάγεσθαι ὑπὸ τοῦ ἀνέμου, ὅπου συμβῇ ἐκπεσεῖν, 

Λέτουσι δὲ καὶ τοῦτο ὅτι" ἡνίκα τις ἀσεβὴς καὶ παράνομος ἀκοὐσθῇ ὅτι τὸν βίον ἀπέλιπε, τότε κἀκεῖνοι 

οἱ τόποι τὰς ἐκπυρώσεις καὶ τὰς βροντὰς ἔχουσιν, ὡς ἐν αὐτοῖς καταδικαζομένων τῶν ψυχῶν αὐτῶν., 

Διὰ δὲ τῶν τόπων τούτων κἀγὼ Γρητόριος παρερχόμενος, μετὰ τὸ γενέσθαι τὴν ἐν Νικαίᾳ τὸ δεύτερον 

ἁγίαν σύνοδον, ἤκουσα καὶ εἶδον. τὰ τοιαῦτα θαυμάσια. Καὶ γενόμενος καὶ ἐν Νεαπόλει τὴν πορείαν 

ποιούμενος πρὸς τὴν πρεσβυτέραν Ῥώμην διὰ θαλάσσης, ἑώρακα ἐν τῇ αὐτῇ Νεαπόλει τὸ πρὸ ἕξ 

μιλίων τῆς πόλεως παρακείμενον φαραγγῶδες ὄρος βλύσαν τὸ θεῖον πῦρ ὥσπερ «ὕδωρ 15 ἐπὶ τὴν 

κορυφὴν τοῦ ὄρους καὶ κατελθὸν μέχρι μιλίων ἕξ’ ὅπερ ἐπὶ ἕξ ἡμέραις κείμενον κατέφλεξε τὴν τῆν καὶ 
τοὺς λίθους καὶ τὰ ξύλα καὶ ἐποίησε πάντα τέφραν, ἕως οὗ Στέφανος, ὁ τηνικαῦτα ὁσιώτατος ἐπίσκο- 

πος, μετὰ λιτῆς ἐξελθὼν καὶ πλησίον αὐτοῦ γενόμενος ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ καὶ κατεπαύθη. Ἡνίκα δὲ 

ἐκαίετο, ἀνέβαινον ἐκ τῆς γῆς λίθοι παμμεγέθεις μέσον τοῦ πυρὸς καὶ ἐρρίπτοντο εἰς ὕψος ἄπειρον, καὶ 
ἦν τῇ ἡμέρᾳ στύλος καπνοῦ φαινόμενος ἕως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῇ νυκτὶ πυρός. Ταῦτα δὲ πάντα πρὸς 
μετάνοιαν ὁ Θεὸς τοῖς ἀνθρώποις ἐνδείκνυσι, ὅπως τῶν τῆς πονηρίας ὁδῶν ἀναθέντες τὰς σωτηριώ- 
δεῖς καὶ ἀπλανεῖς τρίβους βαδίσαντες, τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας ἐν μετουσίᾳ γενήσονται, ἧς πάντας 
ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν révoiro** ἀμήν. --- R : 1 (des. : τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ... ἐν Χαλκοπρατείοις). --- 
Ra: 1. --- διοδώρου καὶ "Poboravoü (April. 993). — Κυντιανοῦ καὶ Τατίκου (April. 909), — Δάδα, 
Μαξίμου καὶ Γαβίνου (April. 995. — Rb:1. — Re:1.— Me:1.— Ὁ ἅγιος Κλήμης ὁ ποιητὴς τῶν 
κανόνων. ἐν, εἰοἼνῃ- τ, (Mai 279), — Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βασιλείου ἐπισκόπου 

— «ὀκτωμβρίου Ὁ) — 5 (ἄλλο - ὕδωρ) suppleei ee C. — ὁ τούτων Cg. — * supplevi ex C. — ὃ γενέσθαι Cg. 
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Ἀμασείας. --- Aovárou ἐπισκόπου Εὐροίας. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ uerákou Θεοδοσίου, 

ἐπίσκοπος ἐν πόλει καλουμένῃ Εὐροίᾳ κατὰ τὴν παλαιὰν Ἤπειρον. Ἔστι δὲ χωρίον τῆς αὐτῆς πόλεως 

Σωρεία καλούμενον, ἐν ᾧ ἣν πηγὴ ὕδατος" καὶ ὅσοι ἂν ἔπιον ἐξ αὐτῆς, πικρῷ θανάτῳ παρεδίδοντο. 

Μαθὼν δὲ τοῦτο ó ἁγιώτατος ἐπίσκοπος Aovároc, ἀφίκετο πρὸς τὴν πηγὴν μετὰ τῶν συνόντων αὐτῷ 

κληρικῶν. Καὶ ἅμα τῷ καταλαβεῖν αὐτὸν βροντὴ τέγονε᾽ καὶ εὐθέως. ἐξελθὸν τὸ θανατηφόρον ἐκεῖνο 

ζῷον. ἀπὸ τῆς πηγῆς, συνήντησε τῷ μακαρίῳ, καὶ τῷ οὐραίῳ αὐτοῦ ἐπειρᾶτο συμπεριλαβεῖν τοὺς 

πόδας τοῦ ὄνου, ἐν ij ἐπωχεῖτο ὁ μυκάριος. Ὁ δὲ περιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τὸ θηρίον, τὸ φραγγέλιον, br 

οὗ τὸ ὑποζύγιον ἔτυπτε, κατὰ τῶν νώτων τοῦ θηρὸς θέμενος, καιρίαν μάστιγα διὰ τούτου δέξασθαι τὸν 

θῆρα παρεσκεύασεν’ ὃς καὶ παρευθὺ πεσὼν ἀπέψυξε, Τότε συλλέξαντες ξύλα oi τοῦ παραδόξου 

θαύματος ἐπόπται, κατέκαυσαν τὸ Onpíov: οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τοῦ ὕδατος ἅψασθαι. Ὁ δὲ ἅγιος εὐχὴν 

ποιήσας καὶ πρῶτος πιὼν ἐπέτρεψε καὶ αὐτοῖς ἀδεῶς πίνειν ἐξ οὗ πάντες πιόντες καὶ ἐμφορηθέντες 

ἀβλαβεῖς εἰς τὰ ἴδια ἐπορεύοντο. Ταῦτα μαθὼν ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος μετεκαλέσατο πάντας τοὺς ἐκεῖσε 

ἐπισκόπους, καὶ ποῖός ἐστι Δονάτος ὃ ἐπίσκοπος ἐπυνθάνετο, ὁ τὸν δράκοντα θανατώσας διὰ τοῦ 

φραγτελίου. Οἱ δὲ ὑπέδειξαν αὐτὸν λέγοντες" « Οὗτός ἐστι, βασιλεῦ.» Καὶ ὁ βασιλεὺς κατασπασάμενος 

αὐτὸν ἀπήγαγε πρὸς τὴν βασίλισσαν᾽ καὶ πεσόντες ἀμφότεροι ἐπελάβοντο τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἐκλυτα- 

ροῦντες καὶ λέγοντες" « Δοῦλε τοῦ Θεοῦ, παρακλήθητι καὶ ποίησον μεθ᾽ ἡμῶν ἔλεος. Μονογενὲς γὰρ 

» θυγάτριον ἔχοντες ὑπὸ δεινοῦ πνεύματος ἐνοχλούμενον, μεγάλως τὴν ψυχὴν συντριβόμεθα. Εἰ οὖν 

» θεραπεύσεις αὐτήν, λάβε τὸ ἥμισυ τῆς οὐσίας αὐτῆς.» 'O δὲ ἅγιος ἔφη " « Θεαθήτω μοι f| παῖς.» Οἱ 

δὲ εἰσήγαγον τὸν ἅγιον πρὸς αὐτήν“ καὶ ἐξετασθεὶς εὐθὺς ὁ δαίμων παρὰ τοῦ ἁγίου ἐδιώχθη ἀπὸ τῆς 

κόρης. Τότε τοῦ βασιλέως τὸ ὑποσχεθὲν εὐτρεπίζοντος, οὐ κατεδέξατο ὁ μακάριος. Ἰδιὼν δὲ τὴν 

πρόθεσιν αὐτῶν τὴν ἀγαθήν, ἠτήσατο τόπον τινὰ δοθῆναί οἱ, τῆς χώρας αὐτοῦ πλησίον κείμενον, ἐπιτή- 

δειον ὄντα εἰς ναὸν Ὀμφάλιον οὕτω καλούμενον. οἱ δὲ ἀπεντεῦθεν δι’ ἐγγράφου προστάγματος 

ἐδωρήσαντο τὸν τόπον αὐτῷ. Ὁ μακάριος οὗτος καὶ νεκρὸν ᾿ἀνέστησε, κωλυόμενον ταφῆναι, εἰ μὴ τὸ 

ὀφειλόμενον τῷ δανειστῇ χρέος ἀποδῷ - μετὰ δὲ τὸ διαλεχθῆναι τῷ δανειστῇ περὶ τοῦ ζητήματος, 

διαρρατῆναι καὶ τὸ τούτου χειρόγραφον, καὶ αὐτὸν πάλιν κοιμηθῆναι προσέταξεν, ἄχρις ἂν fj κοινὴ 

πάντων ἀνάστασις γένηται. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὑετὸς ἐπὶ γῆς οὐκ ἦν καὶ στεγανὸς ὁ οὐρανὸς πᾶσιν ἐφαίνετο, 

6 βασιλεύς. « Τίμιε πάτερ, » φησὶ πρὸς τὸν ἅγιον, « οὐ μικρῶς ἡ πόλις δι᾽ ὄχλου μοι γέγονεν ἀναβοῶσα 

» δυνατῶς ἔχειν σε ὑετὸν ἐξ οὐρανοῦ καταγαγεῖν" πλήρωσον οὖν καὶ τὴν τοιαύτην μου αἴτησιν.» Καὶ 

ὁ ἅγιος ἐξελθὼν αὐτίκα τῆς πόλεως, προσηύξατο: καὶ τοσοῦτος ὑετὸς εὐθέως ἐρρύη ἔνδον τε καὶ ἔξω 

τῆς πόλεως καὶ ἐπὶ τῶν πέριξ χωρῶν, ὡς κατακλυσμόν τινα δοκεῖν αὐτὸν ἄντικρυς. Ὁ δὲ βασιλεὺς 

ἐφρόντιζε τοῦ ἁγίου ἐπὶ τῷ λάβρῳ " τοῦ ὑετοῦ ὅτι μονοχίτων ἦν. ᾿Αλλὰ μετὰ μικρὸν ἐλθὼν εἰς τὰ 

βασίλεια ὅ μακάριος, εὑρέθη οὐδὲ βραχεῖάν τινα νοτίδα φέρων ἐν ἑαυτῷ. Καὶ ἦν θαυμαζόμενος ὑπὸ 

πάντων. "Eréprrero δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐξαιρέτως τοῖς λόγοις αὐτοῦ, καὶ δοὺς αὐτῷ χρυσίον ἱκανὸν λόγῳ 

τῆς τοῦ ναοῦ οἰκοδομῆς καὶ ἄλλα τινὰ ἐπιτήδεια εἰς τὸν τούτου καλλωπισμόν, ἐξαπέστειλεν οἴκαδε. 

᾿Απελθὼν δὲ καὶ οἰκοδομήσας τὸν ναὸν καὶ τάφον αὐτοῦ εὐτρεπίσας καὶ εἰς τέλειον γῆρας ἐλάσας, 

ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. Mv: 1. Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μαξίμου. — ^H εὕρεσις ... 

Βασιλέως. --- Δονάτου, — Mr : 1. 

Κλήμεντος. 

-- ϑλαύρου Me. 
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ΜΗΝ MAIOX 

ἔχων ἡμέρας λα΄, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας τὸ xai ἡ νὺξ ὥρας t. 

ΕΙΣ ΤΗΝ Α΄. 

1. Ἄθλησις 1 τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου 5 προφήτου 

Ἱερεμίου, Οὗτος ἐκ μήτρας ἡγιάσθη“ ἦν δὲ ἐξ 

Ἀναβὼθ * χώρας τῆς Ἰουδαίας“. Ἐν δὲ Τάφναις * 

τῆς Αἰγύπτου λίθοις βληθεὶς ὑπὸ τοῦ λαοῦ, 

ἀποθνήσκει καὶ τίθεται ἐν τόπιμ τῆς οἰκήσεως 

Φαραύ, ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι ἐδόξασαν αὐτόν, εὐεργε- 

τηθέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ. Ηὔξατο γάρ, καὶ αἱ ὀλοθρεύου- 

σαι αὐτοὺς ἀσπίδες ἀπέθανον καὶ οἱ ἐν τοῖς ὕδασι 

θῆρες, οὗς καλοῦσι μὲν Αἰγύπτιοι νεφὼθ ἕλληνες 

δὲ κροκοδείλους" καὶ ὅσοι εἰσὶ πιστοί, ἕως τῆς 

σήμερον, εὔχονται ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ καὶ λαμβά- 

νοντες τὸν" χοῦν δήγματα ἀσπίδων θεραπεύουσιν. 

Φασὶν δὲ ὅτι Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν 5 ἐπιστὰς τῷ 

τάφῳ τοῦ προφήτου καὶ μαθὼν τὰ κατ᾽ αὐτοῦ *, εἰς 

Ἀλεξάνδρειαν μετέστησεν αὐτοῦ τὰ λείψανα" καὶ 

ταῦτα πανταχοῦ τῆς πόλεως κατασπείρας καὶ 

κύκλῳ ταύτης αὐτὰ περιθεὶς τὰς μὲν ἀσπίδας ἐκεῖ- 

θεν ἀπεδίωξεν 5, ἀντεισήγαγε δὲ τοὺς ὄφεις τοὺς 

λεγομένους ἀργάλους, οὗς ἐκ τοῦ Ἄργους ἤνεγκεν, 

ἐκεῖθεν ἔχοντας τὴν προσηγορίαν. Δέδιυκε δὲ ὃ 

προφήτης σημεῖον τοῖς ἱερεῦσιν Αἰγύπτου, ὅτι δεῖ 

σεισθῆναι τὰ εἴδωλα αὐτῶν xol συμπεσεῖν διὰ ' 

σωτῆρος παιδίου 1] γεννωμένου ἐν φάτνῃ καὶ διὰ 

τοῦτο ἕως 15 νῦν θεοποιοῦσι παρθένον Aoyóv!? καὶ 

βρέφος ἐν φάτνῃ τιθέντες ^ προσκυνοῦσιν. Διά τοι 

καὶ TiroAeuotu τῷ βασιλεῖ πυνθανομένῳ τὴν αἰτίαν 

ἔλεγον ὅτι: « ΤΤατροπαράδοτόν ἐστι '* μυστήριον 

» ὑπὸ ὁσίου προφήτου τοῖς πατράσιν ἡμῶν παρα- 

» δοθέν, καὶ ἐκδεχόμεθα, φησίν 15, τὸ πέρας τοῦ 

» μυστηρίου. » Λέγεται δὲ περὶ τοῦ προφήτου ὅτι 

πρὸ τῆς ἁλώσεως τοῦ ναοῦ ἥρπασε τὴν κιβωτὸν 

τοῦ νόμου καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ ἐποίησεν αὐτὰ ὑπὸ 

πέτρας καταποθῆναι, Καὶ εἶπε τοῖς παρεστῶσιν᾽ 

« Ἀπεδήμησε Κύριος ἐν Σινᾷ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 

» πάλιν ἐλεύσεται νομοθετῆσαι ἐν Σινᾷ ἐν δυνάμει" 

» καὶ σημεῖον ὑμῖν ἔσται τῆς παρουσίας αὐτοῦ, 

» ὅταν ξύλον πάντα τὰ ἔθνη προσκυνήσουσιν 17.» 

Εἶπε δὲ ὅτι τὴν κιβωτὸν ταύτην οὐδεὶς ἐκβαλεῖ 18 εἰ 

μὴ ᾿Λαρὼν μόνος ὁ ἱερεύς, καὶ τὰς ἐν αὐτῇ πλάκας 

οὐδεὶς ἀναπτύξει οὐκέτι οὐχ ἱερέων οὐδὲ προφη- 

τῶν; εἰ μὴ Μωυσῆς ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ. Θεοῦ, καὶ ἐν τῇ 

ἀναστάσει πρώτη fj κιβιυτὸς ἀναστήσεται καὶ ἐξε- 

λεύσεται καὶ τεθήσεται ἐν ὄρει Σινᾷ καὶ πάντες οἱ 

ἅγιοι πρὸς αὐτὴν. συναχθήσονται, ἐκδεχόμενοι 

1. -οα κι marg. sup.^Q Χριστέ S. — * oin. Mc. -- 8. 5, Me, lege ᾿Αναθὼθ, Ierem. 1, 2. — * χῴρας v. 'l. om. Me. — 

5 Δάφναις Me. — 9 βασιλεὺς Mc, — ἴ αὖον Me. — ὃ ἐδίωξεν Mc. — ? ἀργαλοὺς Me, al. ἄργολας Nesrte, Vitae propb.- 
p. 48. — 19 παρὰ τοῦ Mc. — 9 ἐκ παρθένου add. Mc. — !? τοῦ add. Me. — 18 λεχὼ Mc. — 14 τεθέντες Me. — 1 τὸ add. 
Me. — 18 φασὶ Me. — !* προσκυνήσωσιν Mc. — 18 ἐκβαλλεῖ. S. 

SYNAXARIA SELECTA. H.:1, 2. — P :1.9:Borá. Οὗτος ἦν ἐκ ITepoíboc, ἐκ κώμης Βεργαμῶν, ἐπὶ 

᾿Ιασδὴχ ἀδελφοῦ Βαρζαναβᾶ, ἄρχων καὶ τελώνης Βατξζιέως. --- Koi τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Φιλίππου, ἑνὸς 

τῶν Z' (Oct. 117). — Τοῦ ὁσίου Βάσσου. --- 3 : καὶ ὅτε ἦλθον τὰ τίμια ξύλα. --- D : 1.9: Βατά. Οὗτος ἦν 

ἐκ Περσίδος, ἐκ προγόνων τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν μεμαθηκώς. Σχεδὸν δὲ περὶ τὰ τριάκοντα ὧν ἔτη τῆς 

ἡλικίας, ἀκούσας τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ εὐαγγελίου λέγοντος " «“Ὅστις οὐ καταλιμπάνει πατέρα ἢ μητέρα 

» ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀδελφοὺς ἢ κτήματα, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής,» πλησθεὶς Πνεύματος 

ἁγίου καὶ ὅλος τοῦ θείου πόθου τεγονώς, καταλιπτὼν πάντα ἐν μοναστηρίῳ ἀπετάξατο- τὸν δὲ σκληρὸν 

καὶ ἐπίπόνον βίον ἑλόμενος, ὑπερέβαλεν πάντας νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ ἐγκρατείᾳ, μηδὲ μιᾷ τῶν 

αἰσθήσεων θύραν δεδωκώς, ἀλλὰ πάσῃ φυλακῇ τηρῶν ἑαυτόν. Ἐπιθυμίαν δὲ εἶχεν τὸ διὰ μαρτυρίου 

τελειωθῆναι" ὅθεν κινηθέντος διωγμοῦ κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ πάντων τῶν σὺν αὐτῷ κατὰ τὴν 

κελεύουσαν ἐντολὴν μὴ ἀφειδεῖν ἑαυτῶν ἀναχωρησάντων, αὐτὸς ὑπέμεινεν τῷ περιόντι τῆς ἐπιθυμίας 

ποθῶν τὸ μαρτύριον ἔνθα κατασχεθεὶς ἤδη τριακοστὸν ἔτος ἔχων ἐν τῇ ἀσκήσει, ἄγεται Ἰασδὶχ τῷ 

ἀδελφῷ τοῦ Βαρζαβανὰ ὄντι ἄρχοντι Νισίβεως 1- προσκυνῆσαι δὲ τὸν ἥλιον κελευσθείς, οὐκ ἐπείσθη, 

ἀλλὰ παρρησίᾳ χριστιανὸν ἑαυτὸν ἐκήρυξεν. Ταθεὶς οὖν ὑπὸ δέκα στρατιωτῶν ἐξ ἑκατέρων τῶν χειρῶν 

τῇ βίᾳ τῆς τάσεως ἐξηρθρώθη τοὺς ὥμους " εἶτα τύπτεται ῥοπάλοις koi ὑπὸ εἴκοσι στρατιωτῶν κατὰ 

$ τῆς τῆς σύρεται, ἀπὸ τῶν σπερμογόνων μορίων δεθείς. Ἐπιμένων δὲ τῇ εἰς Χριστὸν πίστει, ὕπτιος 
τεθεὶς κατὰ τῆς γαστρὸς πολλὴν ἐπιφορὰν λίθων δέχεται: εἶθ᾽ οὕτως τὰ μετάφρενα καὶ τὰ ὑπὸ τοὺς 
μαζοὺς μέρη μαχαίραις κατατέμνεται" καὶ τότε ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεῖται, --- Da : 1. 9, — Σάβα 
ἐπισκόπου Δαφνουσίας (Mai 25). — Db: 1.2. — Σάβα. --- Κα : 1.9. — Σάβα. -- N: 1.92. — Bb:1.2.— 

3 τζίβιος D. 

Mai. 

Mai 1. 

CE Luz. 1426. 



Mar 1. 
f. 906: - 

Mar 2. 

Mai d. 

Mar 2. 
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; τὸν Κύριον xoi τὸν ἐχθρὸν φεύγοντες ἀνελεῖν 

αὐτοὺς θέλοντα 9, Ἐν δὲ τῇ πέτρᾳ ἐσφράτισε τῷ 

δακτύλῳ αὐτοῦ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ’ καὶ ἐγένετο ὁ 

τύπος Ὁ ὡς γλυφὶς 5: σιδήρου καὶ νεφέλη φωτεινὴ 

ἐπεσκίασε τὸ ὄνομα, καὶ οὐδεὶς νοήσει τὸν τόπον 

οὐδὲ ἀναγνῶναι αὐτὸ δυνήσεται, ἕως τῆς. ἡμέρας 

ἐκείνης. Ἔστι δὲ fj πέτρα ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὅπου πρῶ- 

τον ἡ κιβωτὸς γέγονε μεταξὺ τῶν δύο ὀρέων, ἔνθα 

κεῖται Μωυσῆς καὶ Ἀσρών᾽ καὶ ἐν νυκτὶ ὡς πῦρ m 

ἡ 38 γεφέλη τίνεται ἐπὶ τὸν rÓmov?* κατὰ τὸν τύπον 

τὸν ἀρχαῖον. Ἦν δὲ ὁ προφήτης Ἱερεμίας τῷ χρόνῳ 

προβεβηκώς, τὴν ἡλικίαν μικρός, εἰς ὀξὺ ἔχων 

κατολῆγον 35. τὸ γένειον. Τελεῖται δὲ fi αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ 

κορυφαίου ἀποστόλου 35. Πέτρου, τῷ συγκειμένῳ 

τῇ ἁτιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ὁσιομάρ- 

τυρος Βατά. Οὗτος ἦν ἐκ ἸΤερσίδος ἐκ προγόνων 

τὸν Χριστὸν σεβόμενος" τριακονταέτης «δὲ o» revó- 

μένος καταλιπὼν πατέρα, μητέρα, γυναῖκα «καὶ 1» 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανα- 

σίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας" οὗ 1 τὸν ἀγγε- 

λικὸν βίον καὶ τοὺς ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 

ἄθλους καὶ τὰς κατὰ τῶν κακοδόξων ἐνστάσεις καὶ 

τὰς ἐπὶ συχνῷ ἀδίκους ὑπερορίας καὶ τὰς ματαίας 

συκοφαντίας ἄλλαι τε ἱστορίαι καὶ γραφαὶ ὅ διεξο- 

?1 γλυφὴ Mc. 

πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ σὺν τοῖς τέκνοις, dmel- 

θὼν ἐγένετο μοναχός" καὶ ἀσκήσας καλῶς ἐπεθύ- 

μησε καὶ τοῦ διὰ μαρτυρίου τελειωθῆναι. Κινηθέν- 

τος οὖν διωγμοῦ κατὰ τῶν χριστιανῶν καὶ πάντων 

τῶν σὺν αὐτῷ μοναχῶν ἐκ τῆς μονῆς φυγόντων, 

αὐτὸς μόνος ὑπέμεινεν" ἔνθα παρεδόθη τῷ ἄρχοντι 

συλληφθεὶς Νισίβεως. Καὶ παρ᾽ ἐκείνου ἀναγκα- 

σθεὶς ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν προσκυνῆσαί τε τῷ 

ἡλίῳ, καὶ μὴ πεισθείς, ἀλλὰ παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν 

ὁμολοτήσας, ἐξετάθη ὑπὸ δέκα στροτιιυτῶν ἐξ ἕκα- 

τέρων τῶν χειρῶν᾽ καὶ ἐξαρθροῦται τοὺς ὥμους 

καὶ τὰς ἁρμονίας ἔπειτα δεθεὶς ἀπὸ τῶν σπερμο-, 

τόνων μορίων ἐσύρετο ῥοπάλοις τυπτόμενος. Καὶ 

μετὰ τοῦτο τυφθεὶς. πάντα .τὰ μέλη τοῦ σώματος 

μαχαίρᾳ τελειοῦται" καὶ τότε ξίφει τὴν κεφαλὴν 

ἀφαιρεῖται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια τῆς νέας ἐκκλη- 

σίας, τῆς ἐν τῷ παλατίῳ, ἀνερχομένου τοῦ πατριάρ- 

yov μετὰ τῆς λιτῆς, τὴν κατὰ τύπον λειτουργίαν 

ἐκεῖσε ἐκτελέσας. 

ΑΥ̓ΤΩ Β΄, 

δικώ τερον «διεσάφησαν», καὶ ó θεολότος * Γρη- 

χόριος. ἐν τῷ εἰς αὐτὸν ἐπιταφίῳ ἐκτίθεται 5. 

Ἐπεκδιηγεῖσθαι δὲ τὰ εἰρημένα περιττὸν ἴσως καὶ 

οὐκ εὔκαιρον. Ἡ δὲ συνήθως γινομένη ἐπ᾽ αὐτῷ 

ἀκολουθία" ἐν τῇ ὀκτωκαιδεκάτῃ τοῦ ἰαννουαρίου 

προγέτραπται. 

39 (ὡς πῦρ) ὥσπερ Me. — "8 om. Me. — 58 ἐπὶ τ᾿ t. om. 
— 19 corr. príus θέλονται S. — 9 τόπος Me. 

Me. — 3? Me, καταλήγειν S. — 99 τῶν ἀποστόλων Me. 

2, — 1 supplevi, om. S. 

1. — (μνήμη - οὔ) ἡ ἀνακομὶδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν "A. τοῦ μεγάλου τούτου Me. --Σ συγγρα- 

qol Mc. — ? Me, om. S. — * δὲ add. Mc. 5 ὅθεν καὶ add. Me. — ὃ (ἢ - ἀκολουθία) ἃ bé ἔδει περὶ αὐτοῦ διὰ μετρίων 

δηλῶσαι Mc. 

Be:1.2.— 0: 1, 9, — In marg.: τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. — 9e: 1.9.— 

Cg : 1. 2. — Alia manu : τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Μαύρου xoi τῶν σὺν αὐτῷ. — In marg. : fj ἀνακο- 

μιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου ?  R:1, — Ra :1. 9. — Rb: 1, — Σάβα: 

φιλίππου. — Βάσσου. --- 8: καὶ ὅτε ἦλθον và τίμια ξύλα. — Re: 1. — Me: 1. 2. — Φιλοσόφου. 

Οὗτος ὁ μέγας μάρτυς roO Χριστοῦ Φιλόσοφος ἐκ τῆς χώρας ὧν τῶν ᾿Αλεξανδρέων, ὡς ὁ μέγας ἐν 

ε τὸν τοῦ μαρτυρίου δρόμον τετέλεκε. Κῆπος ἦν τερπνότατος καὶ 

τῇ τοῦ δυσσεβοῦς τυράννου κελεύσει 

α δεδεσμημέ- 

ἀσκηταῖς ᾿Αντώνιος διηγήσατο, τοιόνδ᾽ 

πάσης ἧδονῆς πλήρης, καὶ ἐν αὐτῷ κλίνης τεθείσης περικαλλοῦς, 

τίθεται ἐπὶ ταύτης ὕπτιος ὁ Φιλόσοφος περιηγκωνισμένος τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας dj 

voc εἶτα γύναιον εὐπρεπὲς μὲν τὴν ὄψιν, δυσειδὲς δὲ τὴν ψυχὴν καὶ ἀκόλαστον εἰσάτεται ἐκεῖ κειμένῳ 

τῷ μάρτυρι, λόγοις ἀσέμνοις, ἐπαφαῖς ἀναιδέσι καὶ πᾶσιν αἰσχροῖς καὶ θελκτικοῖς τρόποις πρὸς ἡδονὴν 

τοῦτον φαύλην ἐρεθίζειν πειριίώμενον. 'O δὲ τεννοῖος ἐκεῖνος οὐκ ἔχων ὅπως ἂν ἀπώσαιτο τὴν μιαρὰν 

καὶ ἀναίσχυντον, ἀλλὰ τοὺς μὲν ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ μύσας, τὴν δὲ ὄσφρησιν καὶ ἀκοὴν μὴ δυνάμενος 

συστεῖλαι τῷ κωλύματι τῶν δεσμῶν, ναὶ μὴν καὶ ταῖς ἁφαῖς τυραννούμενος, τί ποιεῖ καὶ οἵαν μηχανὴν 

αἱ οὕτω μυσαρᾶς ἐπινοίας; Τὴν ἰδίαν γλῶσσαν τοῖς 
ἐφευρίσκει πρὸς ἀποσόβησιν τοσούτου κακοῦ κι 

καὶ οὕτω τοῖς αἵμασι τὸ 
ὀδοῦσι κόψας καὶ διαμασσησάμενος, τῇ ὄψει τῆς μαινάδος προσπτύει" 

πρόσωπον αὐτῆς καὶ τοὺς χιτῶνας καταβρέξας καὶ ἀχρειώσας ἀπεκρούσατο τὴν ἀκόλαστον. Οὕτως οὖν 

γενναιοτάτως πάνυ καὶ θαυμαστῶς ἀγωνισάμενος ὁ ἀοίδιμος καὶ μὴ ἡττηθεὶς τῇ ἐπινοίῳ τῶν δυσσεβῶν, 

ἀπετμήθη τέλος τὴν κεφαλὴν καὶ πρὸς τὴν ἐν οὐρανοῖς εὐφροσύνην καὶ ἀπόλαυσιν μεταβέβηκε. — Ἡ 

ὁσία Ἰσιδώρα ἐν εἰρήνη τ. — 3. --- Ὁ ὅσιος Σάβας ἐν συκῇ κρεμασθεὶς ἀπὸ τῶν χειρῶν 7..— Mv : 1. 

2, — Mr: 1. . 

SYNAXARIA SELECTA. H:1.2. — P: 2.1. — D: 1: ᾿Αθανασίου ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξαν- 

δρείας. Οὗτος ὁ ἅγιος πατρίδα μὲν ἔσχε τὴν Αἴγυπτον ἤτοι τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν, πατέρας δὲ πλούτῳ 

κομῶντας καὶ ἀρετῇ" παρ᾽ οἷς ἐκτρεφόμενος παῖς ὧν ἔτι κομιδῆ, ὅμα παισὶν ἀθύρουσιν ἐπί τινα τῆς 

θαλάσσης ἀκτὴν παρατίνεται. Des. : καὶ οὕτω μετὰ τοὺς πολλοὺς ἄθλους καὶ τὰς μακρὰς ὑπερορίας 

ἐπὶ δύο κοὶ σαράκοντα χρόνους τοῖς διωγμοῖς ἐτκαρτερήσας ἐν τήρᾳ καλῷ καταλύει τὸν βίον. — 

— ? τοῦ ὥνει στοὺς λομβοὺ add.,, et rursus alia manu τοῦ τ χα ἔτει Cg. 
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2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Ἕ σπέρου καὶ Ζωῆς τῆς συμβίου αὐτοῦ καὶ τῶν 

τέκνων αὐτοῦ Κυριακοῦ καὶ Θεοδούλου. Οὗτοι 

οἱ ἅγιοι Ἕσπερος καὶ Ζωὴ ὑπῆρχον ἐπὶ Ἀδριανοῦ 

τοῦ βασιλέως ἐκ τῆς χώρας Ἰταλίας, δοῦλοι δὲ 

πλουσίου τινὸς Κατάλου καὶ Τετραδίας τῆς τυναι- 

κὸς αὐτοῦ. Ἀνατραφέντες οὖν χριστιανικῶς Κυρια- 

κὸς καὶ Θεόδουλος ὑπὸ τῶν γονέων αὐτιῶν, ἐν μιᾷ 

εἶπον αὐτοῖς" « Διὰ τί δουλεύομεν τοῖς ἀσεβέσι 

» τούτοις καὶ οὐ τῷ Χριστῷ, μήποτε συναπολώ- 

» μεθα αὐτοῖς;» Οὕτως ἀκούσασα fi μήτηρ αὐτῶν 

εἶπεν" « ᾿Αντίστητε τῷ ἀγοράσαντι ἡμῶν τὰ σώ- 

» μᾶτα, καὶ μαρτυρήσωμεν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ.» 

Τότε παραγενόμενοι πρὸς τὸν Κάταλον, τὸν μὲν 

κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν δεσπότην τῶν ἑαυτῶν 

ψυχῶν εἶπον, τύχῃ δέ τινι τὴν τῶν σωμάτων ἔχειν 

αὐτὸν κυριότητα, εἶναι δὲ προτιμοτέραν ἐπ᾽ αὐτοῖς 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Τιμοθέου 

ἀνατνώστου ! καὶ Μαύρας τῆς συζύγου αὐτοῦ. 

Οὗτος ἦν ἐν τῷ, τῶν κληρικῶν τάγματι; τῶν ἱερῶν 

βίβλων ὑφηγητής, ἐκ κώμης ΤΤεναπέων, Ἄρτι πρὸς 

κοινωνίαν γάμου τὴν Μαύραν ἀτόμενος, οὔπω δια- 

9. — ! supplevi, om. S. 
1.— ! om. D. — ὃ σχήματι D, — ? δὲ add. D. 
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τὴν τοῦ “Χριστοῦ ἐξουσίαν᾽ πειθαρχεῖν δεῖ φασιν 

Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. Ἐκπλαγέντος οὖν ἐπὶ 

τοῦτο τοῦ Κοτάλου, τέως μὲν πέμπονται μετὰ τῆς 

μητρὸς ἐν τῷ Τριτωνίῳ πρὸς Ἕσπερον τὸν πατέρα 

αὐτῶν- ὕστερον δὲ ἀγαγὼν. τόν τε πατέρα καὶ τὴν 

μητέρᾶ σὺν τοῖς τέκνοις, τυφθῆναι xoi βασανισθῆ- 

vot σφοδρῶς, διὰ τὸ μὴ εἰσακοῦσαι τελεῖν τὰ τοῦ 

χενεθλίου τοῦ παιδὸς Κατάλου καὶ ἅψασθαι οἴνων 

καὶ κρεῶν ὧν αὐτὸς μετέσχεν, «ἐκέλευσε TI» καὶ 

προστάξας ἐκκαυθῆναι κλίβανον καὶ τοὺς ἁγίους 

ἐμβληθῆναι, ἐν ᾧ γενόμενοι τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἀπέ- 

buxav τῷ Κυρίῳ. Ἕωθεν δὲ ἀνοίξαντες εὗρον τοὺς 

ἁγίους ἐν σχήματι καθευδόντων κατὰ ἀνατολὰς 

τετραμμένους. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

ἁγιωτάτῳ αὐτῶν μαρτυρείῳ τῷ ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ. ὁσίου πατρὸς 
ἡμῶν Σάβα ἐπισκόπου Δαφνουσίας. 

ΑΥ̓ΤΩ Γ΄. 

γενομένων εἴκοσιν ἡμερῶν, διαβληθεὶς ἄγεται 8 

πρὸς τὸν ἡγεμόνα Θηβαΐδος ᾿Αρριανόν ** οὗ προσ- 

τάξαντος ἐνεγκεῖν αὐτῷ τὰς βίβλους | εἰς τὸ 

κατακαῦσαι, τοῦ δὲ ἁγίου μὴ εἴξαντος ὅ, σίδηρα 

πεπυρωμένα ἐνέβαλον αὐτοῦ τοῖς ὠσίν: ὑφ᾽ ὧν αἱ 

* 'Apeuxvóv D. — * (elc - εἴξαντος) ἃς τοῖς χριστιανοῖς ὑπαναγινώσκει᾽ 

τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησεν, ἀντέφη δὲ τῷ ἡτεμόνι τὰς βίβλους τέκνα ἡγεῖσθαι αὐτοῦ, ὑφ᾽ ὧν στηρίξεσθαι καὶ ὑπὸ τῶν 

ἀττέλων φρουρεῖσθαι τῆς τῶν γεγραμμμένων δυνάμεις καλούσης αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, μηδένα δὲ ἕκοντα τὰ ἴδια τέκνα 
ἐκδιδόναι εἰς θάνατον΄ ὅθεν D. 

8: Ἑσπέρου καὶ Ζωῆς τῆς συμβίου αὐτοῦ, ἀποίκιυν ὄντων Ῥωμαίων, oi ἐκ ΤΤαμφυλίας τούτους 

ὠνήσαντο, ἐλεύθεροι δὲ τὰς ψυχὰς «ἦσαν t»: ὅθεν οὐδὲ τῷ σώματι ἐπὶ πολὺ δουλεύειν ἠνέσχοντο 

ἀσεβέσι δεσπόταις καὶ ἀντὶ τοῦ ποιητοῦ καὶ πάντων δημιουργοῦ τιμῶσι καὶ προσκυνοῦσι τὰ εἴδωλα. 

Τοῦ γὰρ Κυριακοῦ καὶ Θεοδούλου τῶν τέκνων αὐτῶν πρὸς τὴν ἰδίαν μητέρα μηκέτι συνοικεῖν τοῖς 

ἀσεβέσιν ἀλλ᾽ ἐξ αὐτῶν χωρίζεσθαι, ἵνα μὴ αὐτοῖς συναπόλωνται, διεξελθόντων, τῆς δὲ ὅτι « ΟἱἨ κύριοι 

» ἡμῶν «εἰσιν "»», εἰπούσης, τῶν δὲ τῷ τοῦ Χριστοῦ οἵματι ἐλευθερωθῆναι Aeróvruv, ἤδη τῆς μητρὸς 

συνειπούσης αὐτοῖς ἐπιρρωσθέντες, παραγενόμενοι πρὸς τὸν Κάταλον, τὸν μὲν κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν 

δεσπότην τῶν ἑαυτῶν εἶπον ψυχῶν, τύχῃ δέ τινι τὴν vv σωμάτων αὐτὸν ἔχειν κυριότητα - εἶναι δὲ 

προτιμοτέραν ἐπ᾽ αὐτοῖς τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐξουσίαν" « ΤΕειθαρχεῖν γὰρ δεῖ, φησίν, μᾶλλον Θεῷ ἢ 

» ἀνθρώποις. » ᾿Εκπλαγέντος οὖν ἐπὶ τοῦτο τὸῦ Κατάλου, τέως μὲν πέμπονται μετὰ τῆς μητρὸς ἐν τῷ 

Τριτωνίῳ πρὸς “Ἕσπερον τὸν πατέρα αὐτῶν. Ὕστερον δὲ γενέθλια τεχθέντος παιδὸς τελιῶν ὁ Κάταλος, 

ἐκ τῶν παρεσκευασμένων οἶνον καὶ κρέας αὐτοῖς ἔγνωκεν ἀποστεῖλαι, πειρώμενος εἰ μεταλήψονται τῶν 

εἰδωλοθύτων " ἀντὶ δὲ τοῦ μεταλαβεῖν αὐτῶν, τοῖς κυσὶ βαλούσης ταῦτα τῆς μητρὸς αὐτῶν Ζωῆς, ὡς ὁ 

Κάταλος ἐπύθετο, τὴν ὀργὴν ἀνάψας πρῶτον μὲν τὰ νήπια κρεμασθῆναι κελεύει καὶ σιδηροῖς ὄνυξι 

ξέεσθαι, οἷς ὑπεφώνουν xoi παρεθάρσυνον oi μὲν γεννήτορες μὴ ἐνδοῦναι, “ἀλλὰ καρτερεῖν μέχρι 

τέλους καὶ πρὸς τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἀποβλέπειν. Ἔπειτα δὲ κατενεχθῆναι καὶ μετὰ τῆς 
μητρὸς τυφθῆναι σφοδρῶς, εἶτα ἐκκαυθῆναι κλίβανον, καὶ τοὺς ἁγίους ἐμβληθῆναι" ἐν ᾧ τενόμενοι τὰς 
ἑαυτῶν ψυχὰς ἀπέδωκαν τῷ Oe. Ἕωθεν δὲ φωνῶν ἐν τῷ κλιβάνῳ ἐξηχουμένων ? ὥσπερ ψαλλόντων 

τινῶν, ἀνοίξαντες οὐδένα εὗρον εἰ μὴ τοὺς ἁγίους ἐν σχήματι καθευδόντων ὁ κατ᾽ ἀνατολὰς τετραμμέ- 

νους, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ, αὐτῶν μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. — D& : 
1.2.— Db:1.2. —X:1.2.— N : 1.2. — Bb : 9. 1. — Τιμοθέου καὶ Μαύρας (Mai 81). -- Βα: 9. 1. — 
€ : 2 (Ἑσπερίου...). — 1. — Ge : 2. 1, — Cg : 3 ('Eonépov..). — 1. — Τῆς ἁγίας μάρτυρος Οὐλίβας (alia 
manu) — R : 1. — Ra:1.— Rb: 1. 2. — Re: 2. — Tiérpou τοῦ θαυματουργοῦ (Mai 39). — Me: 1. 
2, — ZiMlavoO (Mai 45). --- Οἱ ἅγιοι u' μάρτυρες E. r. — 'O ὅσιος Ιορδάνης ὁ θαυματουργὸς ἐν εἰρήνῃ 
T.— Mv :Ἴ. 2. — Mr 1: μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Αθανασίου. 
SYNAXARIA SELECTA. H: 1. — P:1.— D: 1.2: ἸΤέτρου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου 

Ἄργους. Οὗτος τὴν Κωνσταντινούπολιν πατρίδα ἔσχεν, πατέρων δὲ ἔφυ θεοφιλῶν καὶ τὸν. μονήρη βίον 
ἑλομένων πανοικεσίᾳ. Καὶ τῶν μὲν ἀδελφῶν προαποκειραμένων ΤΤαύλου τε καὶ Διονυσίου, κατὰ ζῆλον 
ἐκείνων xoi μίμησιν καὶ αὐτὸς ἅμα TIAáruvi τῷ ἀδελφῷ ὑπέδυ τὸν ἀσκητικὸν ἀγῶνα καὶ τοσοῦτον 
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τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ κόραι διατακεῖσαι éEÉme- 

σον 5, Εἶτα δεσμοῦσιν ἐπὶ τροχοῦ τοὺς ἀστραγά- 

λους αὐτοῦ καὶ κημὸν ὑποβαλόντες τῷ στόματι 

αὐτοῦ ", κρεμοῦσι 5 κατὰ κεφαλῆς λίθον αὐτοῦ τῷ 

τραχήλῳ προσδήσαντες. Ὡς δὲ τούτοις οὐκ ἐνεδί- 

δου, τὴν γαμετὴν αὐτοῦ Μαύραν ἀπατήσας ὁ ἧτγε- 

μὼν ἔπεισε " διὰ κολακείας τῇ θεραπείᾳ τῶν εἰδώ- 

λῶν προσαγαγεῖν αὐτὸν 10: ἥτις οὐ μόνον οὐκ 

ἔπεισεν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἐπείσθη ταῖς παραινέσεσι 

τοῦ ἁγίου, καὶ τοῦ ἡγεμόνος ἐνώπιον χριστιανὴν 

ἑαυτὴν ὡμολόγησεν. Τίλλεται οὖν τὰς τρίχας τῆς 

κεφαλῆς καὶ τοὺς δακτύλους τέμνεται καὶ βαπτίζε- 

ται 11 θερμῷ ὕδατι, ἐν ᾧ μείνασα ἄφλεκτος ὑπό- 

νοῖαν παρέσχε τῷ ἡγεμόνι, ὡς οὐ θερμὸν ἀλλὰ 

ψυχρὸν ἦν τὸ ὕδωρ, ἔνθα ἐβλήθη ὅθεν ἐξ αὐτοῦ 

ἐπιρραντισθῆναι κατὰ τῆς ἑαυτοῦ χειρὸς ἐκέλευ- 

σεν 12, Τῆς δὲ ἁγίας τῇ χειρὶ λαβούσης ἀπὸ τοῦ 

λέβητος xoi ἐπιβαλλούσης αὐτῷ, ἀπερρύη 13 τὸ 

δέρμα ἀπὸ τῆς χειρὸς τοῦ ἡγεμόνος, ἔνθα τὸ θερ- 

μὸν émeyér| 4. Σταυροῦνται οὖν μετὰ ταῦτα ἀμφό- 

τεροι" καὶ ἐπιμείναντες ἡμέρας ἐννέα τῇ ἀναρτήσει, 

ἐν αἷς ἐκ διαδοχῆς ἀλλήλοις ᾽5 παραινοῦντες érkap- 

τερεῖν καὶ μὴ ἐνδοῦναι συνεβούλευον, τῷ Κυρίῳ τὰ 

ἑαυτῶν παρέδωκαν πνεύματα, Λέγεται δὲ ὡς ἐν 

ἐκστάσει ἐλθεῖν 16 τὸν διάβολον τῇ ἁγίᾳ μάρτυρι 

ἐπὶ 11 τῷ σταυρῷ ἠρτημένῃ 18 καὶ ὀρέγειν ποτήριον 

μέλιτος καὶ γάλακτος ἔμπλεων 19, πιεῖν προτρεπό- 

μένον, τὴν δὲ δι᾽ εὐχῆς ἀπώσασθαι " καὶ πάλιν ἐπὶ 

ποταμὸν ἀγατεῖν, ῥέοντα τοὺς προοφθέντας 19 

χυμούς, καὶ πιεῖν ἐπιτρέπειν 39, τὴν δὲ ἀντειπεῖν" 

« Οὐκ ἐξ αὐτῶν πίομαι, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ποτηρίου οὗ 51 

» uot Ó Χριστὸς καὶ Θεός μου 53 éxepácaro », 

ΐ 

καὶ τὸν μὲν διάβολον ἡττημένον ἀπελθεῖν, ἄγγελον 

δὲ τοῦ Θεοῦ δόξαι τὴν ἁγίαν παραστάντα 33 εἰς τὸν 

οὐρανὸν ἀγαγεῖν τῆς χειρὸς λαβόμενον xoi ὗὑπο- 

δεῖξαι ?* αὐτῇ θρόνον καὶ λευκὴν στολὴν 35 ἐπ᾽ 

αὐτῷ καὶ στέφανον καὶ εἰπεῖν ἑτοιμασθῆναι ταῦτα ὅ 

αὐτῇ 36. εἶτὰ πρὸς ὑψηλότερον τόπον ἀγατεῖν 37 

καὶ πάλιν ὑποδεῖξαι θρόνον ἕτερον καὶ διαπρεπῆ 

στολὴν καὶ στέφανον, καὶ προσειπεῖν ὅτι" « Ταῦτα 

» τῷ ἀνδρί Gov ἀπεκληρώθησαν᾽ τὴν δὲ κατὰ τὸν 

» τόπον διαφορὰν τοῦτο δηλοῦν ὅτι πρόξενός σοι 10 

» τῆς σωτηρίας καὶ τοῦ στεφάνου ἐκεῖνος 38 γεγέ- 

» vnrot. » Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

ἁγιωτάτῃ αὐτῶν μαρτυρείψ, τῷ ὄντι πέραν ἐν 

᾿ἸΙουστινιαναῖς. M 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 15 

ἡμῶν ἸΤέτρου ἐπισκόπου "Apyoug τοῦ θαυμα- 

τουρτοῦ. Θῦτος τὴν Κωνσταντινούπολιν πατρίδα᾽ 

ἔσχε" πατέρων δὲ ἔφυ θεοφιλῶν καὶ -τὸν μονήρη 

βίον ἑλομένων πανοικεσίᾳ. Καὶ τῶν. ἀδελφῶν 

προαποκειραμένων Παύλου τε καὶ Διονυσίου, κατὰ 20 

ζῆλον ἐκείνων καὶ μίμησιν καὶ αὐτὸς ἅμα Πλάτωνι 

τῷ ἀδελφῷ ὑπέδυ τὸν ἀσκητικὸν ἀγῶνα καὶ τοσοῦ- 

10v ἠγωνίσατο, ὅσον οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. Οὐ μόνον 

ἀγρυπνίᾳ καὶ μελέτῃ τῶν θείων γραφιῶν πάντας 

ἐνίκησεν ἀλλὰ καὶ ἐλεημοσύνῃ τῇ πρὸς τοὺς πένη- 95 

τας καὶ συμπαθείῳ, Διὰ δὲ τὴν εἰς ἄκραν ἀρετὴν 

αὐτοῦ καταναγκασθεὶς γενέσθαι Κορίνθου ἀρχιεπί- 

σκοπος, οὐκ ἐπείσθη διὰ ταπείνωσιν καὶ εὐλά- 

βειαν, καὶ χειροτονηθέντι Παύλῳ τῷ ἀδελφῷ 

αὐτοῦ συτκατῆλθε καὶ παρακλήσει τῶν Ἀργείων 80 

καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἐχειροτονήθη "Ἄργους ἐπί- 

σκοπος. Καὶ οὕτως ἐσπούδασεν εἰς ἐλεημοσύνην, 

— * ἐξέπεσαν D. — * ὑποβάλλοντες τῶ σ. a, S, ὑπ. τ. αὐτοῦ c. D. — ὅ κρεμνοῦσι D. — ? κοσμησαμένην add. D. — 1? αὐτῷ 
Bom, D, — " ἐν add, D, — 1? ὅθεν ἐπ, αὐτῷ κατὰ τῆς X. κελεύσας D. — ?? συναπερρύει D. — 14 ἐπεχύθη D. — 5 ἀλλή- 

λους D. — !5 προσελθεῖν D. — ! ἔτι D, — 15 ἠρτημένην D. — 13 προσφθέντα D, — 30 ἐπιτρέπτειν S, ἐπιτρέπων D. — 33 
ΕἾ ὃν D, — *? (δ X. κ᾿ O. μου) Χριστὸς D. — 33 δόξας v. &, «t. S, παραστάντα δόξαι τὴν ἁγίαν D. — 5} D, AaBouéviv καὶ 

ὑποδείξας S. -- στ. À. D. — ** αὐτὴν D. — 5ἴ ἀναγεῖν D. 38 ἐκείνου D. 

ἐφιλονείκησεν ὑπερβαλέσθαι τῷ φερεπόνῳ τοὺς ἥλικας, ὡς ἀρχετύπῳ τούτῳ χρήσασθαι αὐτούς τε καὶ 

τοὺς ἄλλους καὶ πᾶν εἴ τι τῶν ἐκείνῳ προσόντων καλῶν μετεγγράφειν καὶ μεθαρμόζειν τὸν οἰκεῖον 

βίον ὃν καὶ τῆς ἀρετῆς καὶ λογιότητος ἀγασθεὶς ὁ τότε ἀρχιερεὺς --- Νικόλαος δὲ ἦν ὁ Ἰταλός — διὰ 40 

σπουδῆς εἶχεν ἀρχιερωσύνῃ τιμῆσαι. 'O δὲ τοῖς τότε τελουμένοις ἀπαρεσκόμενος ἀνένδοτος ἦν᾽ 

Παῦλον δὲ τὸν ἀδελφὸν ὑπελθὼν παραινέσεσι πείθει καὶ ἀρχιερέα καθίστησι τῇ ἐκκλησίᾳ Κορίνθου. 

Πέτρος δὲ τὴν βίαν ἀποδιδράσκων συγκατήει τῷ ἀδελφῷ ἐν Κορίνθῳ καὶ ἡσύχως χρόνον διῆγε συχνόν. 

Ἀλλ᾽ οὐκ εἰς τέλος ἀπώνατο τοῦ σκοποῦ" τῷ yàp ἀποβιῶναι τὸν τῶν ᾿Αργείων πρόεδρον ἧκον αὐτοί τε 

᾿Αργεῖοι καὶ Ναύπλιοι, μακρὰν ἱκετηρίαν πρὸς Παῦλὸν ποιούμενοι δοθῆναι αὐτοῖς ἀρχιερέα τὸν 45 

ἀδελφόν ὃς καταναγκαζόμενος ἐπὶ τοσοῦτον ἀνένευσεν, ὡς καὶ φυγῇ χρήσασθαι χρόνῳ ἐφ᾽ ἱκανῷ. Ὡς. 

δ᾽ ἐπανῆκεν, ἐπὶ μᾶλλον διενοχλεῖτο, κατὰ μικρὸν δὲ τοῖς ἐκείνων δάκρυσι καὶ δεήσεσιν ὑπενδούς, τὴν 

προστασίαν αὐτῶν ἀνεδέξατο: Ὥς δὲ πιστῶν ἔργων ἐγένετο, ἐπεμελήθη μὲν τῆς εὐταξίας τοῦ ἱεροῦ, 

ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῆς ὑπ᾽ αὐτὸν ἐφορείας, ἐπὶ τοσοῦτον δ᾽ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα πρὸς ἔλεον, ὡς μηδ᾽ 

αὐτοῦ φείδεσθαι τοῦ χιτῶνος, ὀρφανοὺς ἀποτρέφων, χήρας ἐπαρκῶν, πτωχοῖς καὶ ἀναπήροις τὸ σῶμα 50 

χορηγῶν καὶ πᾶσι τοῖς ἐλέου χρήζουσι ἱλαρῶς κατακενῶν τὸν ἔλεον, ὡς καί ποτε λιμοῦ τὴν ? Πέλοπος 

κατατρύχοντος πολλὰς διαθρέψαι μυριάδας, τῇ δὲ ἀφειδείᾳ τῆς χειρὸς ὑπολειφθέντος ὃ ἐν πίθῳ ἀλεύρου 

ὀλίτου, εὑρεθῆναι πλήρη τὸν πίθον καὶ ἐφ᾽ ἱκανῷ ἐπαρκέσαι χρόνῳ τοῖς δεομένοις καὶ αὐτοῖς τοῖς περὶ 

αὐτόν͵ αἰχμαλώτους τε λύτρῳ 4 ἀναρρύεσθαι' καὶ τοὺς ὑπὸ στερεωτέρας ἑλκομένους χειρὸς τῆς ἐκείνων 

βίας ἐλευθερῶν, κόρην re παρθένον δαιμονῶσαν ἰάσασθαι καὶ τὸ τῆς 9 Πέλοπος πάθος προειπεῖν br 55 

αἰνίγματος " καὶ αὐτὸ δὲ γνῶναι τὸ πέρας τῆς ἑαυτοῦ τελευτῆς. Ἤδη γὰρ γεγονὼς ἔτη o'" μετὰ μυρίους - 

ἱδρῶτας τῆς ἀρετῆς τὴν μακαρίαν ψυχὴν ὃ διαθείς, καὶ μετὰ τέλος δήλους δείκνυσι τὰς ἐνεργείας, μύρα 

προχέων ἐκ τῆς ἁγίας σοροῦ καὶ δαίμονας ἀπελαύνων καὶ νόσους παντοίας ἰώμενος καὶ ὑποφαίνων τὴν 

μακαριότητα τῶν " ἐκεῖθεν αὐτὸν ἐκδεξαμένων "" γερῶν ἐκ Θεοῦ. --- Da: 1.3. -- Db: 1.2. —K: 1.2. — 

1 ἐκείνων D. — * τὴν τν D. — * ὑπολειφθέντι D. — * λύτρον D. — ὃ τοῦ D. — 5 αἰνίματος D. — Τ ὃς xüiadd, D. — 60 
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ὡς μηδὲν καθεκάστην συγχωρεῖν εὑρίσκεσθαι ἐν 

τῷ κελλίῳ αὐτοῦ πλὴν τοῦ χιτῶνος ὃν ἐφόρει, καὶ 

μηδ᾽ ἐκείνου φείδεσθαι πτωχοῦ προσελθόντος" ὡς 

xot ποτε λιμοῦ τὴν Πέλοπος κατατρύχοντος, πολ- 

5 λὰς διαθρέψαι μυριάδας, τῇ δε ἀφειδείᾳ τῆς χειρὸς 

ὑπολειφθέντος ἐν πίθῳ ὀλεύρου ὀλίγου, εὑρεθῆναι 

πλήρη τὸν πίθον καὶ ἐφ᾽ ἱκανὸν. ἐπαρκέσαι χρόνον 

τοῖς δεομένοις καὶ αὐτοῖς τοῖς περὶ αὐτόν" αἰχμα- 

λώτους δὲ λύτρῳ 1 ἀναρρύεσθαι καὶ τοὺς ὑπὸ στε- 

10 ρεωτέρας ἑλκομένους χειρὸς τῆς ἐκείνων βίας 

MHNI TQ 

1."A0hncig τῆς ἁγίας uáprupoc? Εἰρήνης. 

Αὕτη θυγάτηρ ἦν μονογενὴς 2. Λικινίου βασιλί- 

σκοὺυ καὶ Λικινίας ὃ μητρός, ἐκ πόλεως Μαγεδών, 

15 ΤΤηνελόπη παρὰ τῶν γονέων πρότερον ὀνομα- 

σθεῖσα. Οὖσα δὲ τῷ σώματι διαπρεπὴς καὶ τῷ 

κάλλει τὰς κατ᾽ αὐτὴν ὑπερβάλλουσα, ἐφ᾽ ὑψηλοῦ 

πύργου διῆγεν, ὃν ὁ πατὴρ αὐτῇ ὁ ζκοδόμησε, μετὰ 

ποιδισκαρίων εὐμόρφων δεκατριῶν, πολὺν καὶ 

20 ἄφθονον εἰς ὑπηρεσίαν ἔχουσα πλοῦτον καὶ θρό- 

νον καὶ τράπεζαν καὶ λυχνίαν κατασκευασθέντα 

πάντα χρυσᾶ 9. Ἦν δὲ ὅτε «ἐν» τῷ πύργῳ παρὰ 

τοῦ πατρὸς ἐτέθη, χρόνων ἕξ, ἐν αὐτῷ διαγαγοῦσα 

ἑτέρους χρόνους ἕξ παρὰ ᾿Αμπελιανοῦ γέροντός 

35 τινος παιδαγωγουμένη, ὃν πρὸς αὐτὴν ἔταξεν ὁ 

Λικίνιος ὃ. Ἐν μιᾷ οὖν ὁρᾷ καθ᾽ ὕπνους 19 περιστε- 

ρὰν εἰσελθοῦσαν ἐπιφερομένην κάρφος ἐλαίας, 

καὶ 1: παρὰ τὴν τράπεζαν ἔθηκεν, καὶ ἀετὸν ἐπικο-- 

μιζόμενον 13 στέφανον ἐξ ἀνθέων καὶ ἐπὶ τῆς τρα- 

30 πέζης θέντα αὐτόν" εἶτα αὖθις δι᾽ ἄλλης θυρίδος 

εἰσελθόντα 13 κόρακα καὶ ὄφιν ἐπιθέντα τῇ τρα- 

nén. ᾿Απορούσης δὲ 14 αὐτῆς καὶ διαλογιζομένης, 

τί ἄρα τὰ ὀφθέντα δηλοῦσιν 15, ὁ γέρων Ἀμπελιανὸς 

αὐτῇ διεσάφησε τὴν μὲν περιστερὰν 15 παιδευτή- 

35 piov γνώμης εἶναι, τὸ δὲ κἀρφὸς τῆς ἐλαίας σφρα- 

3. — τ λύτρων S, — ? διὰ add. S. — 3 αὐτῶν S. 

MAIUS 654. 

ἐλευθεροῦν, κόρην re παρθένον δαιμονῶσαν ἰάσα- 

σθαι καὶ τὸ τῆς τοῦ Τ]Ιέλοπος πάθος προειπεῖν or 

αἰνίγματος, καὶ αὐτὸ δὲ γνῶναι τὸ πέρας τῆς ἕαυ- 

τοῦ τελευτῆς. Ἤδη γὰρ γεγονὼς ἐτῶν ἑβδομήκοντα 

καὶ μετὰ μυρίους ἱδρῶτας τῆς ἀρετῆς τὴν μακαρίαν. 

ψυχὴν διαθείς, | καὶ μετὰ τέλος διαδήλους δείκνυσι 

τὰς ἐνεργείας, μύρα προχέων ἐκ τῆς ἁγίας σοροῦ 

καὶ δαίμονας ἀπελαύνων καὶ νόσους παντοίας 

ἰώμενος καὶ ὑποφαίνων τὴν 2 μακαριότητα τῶν 

ἐκεῖθεν αὐτὸν ? διαδεξαμένων τερῶν ἐκ Θεοῦ. 

AYTQ Δ΄. 

γῖδα πραγμάτων καὶ ἀνοικτήριον βαπτίσματος" τὸν 

δὲ ἀετὸν βασιλέα ἐν ὄρνισιν ὄντα 17, διὰ τοῦ στεφά- 

vou τὴν ἐπὶ τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτῇ καὶ καλοῖς 18 προ- 

σημαίνειν νίκην, τὸν δὲ κόρακα διὰ τοῦ ὄφεως 

θλίψιν καὶ ταλαιπωρίαν ὑποφαίνειν 19.- καὶ ὅλως 

αὐτῇ δι᾿ ὧν ἡρμήνευσε τὸν ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου 

παρέστησεν, ὃν διὰ τὸν Θεὸν 39 ἔμελλεν ἐξανύειν. 

Τὰ δὲ ἐντεῦθεν παράδοξα πάντα περὶ αὐτῆς λέγε- 

ται, Τεθῆναι ** γάρ φασιν αὐτῇ ?* ὄνομα καὶ κλη- 

θῆναι 38 ὑπὸ ἀγγέλου ἀντὶ ἸΤηνελόπης Εἰρήνην, καὶ 

τὰ περὶ Χριστοῦ μυηθῆναι" καὶ ὅτι ἔσονται τῶν 
σωθησομένων ὑπ᾽ αὐτῆς ψυχῶν πολλαὶ μυριάδες, 

πρὸς 5 τοῦ ἀγγέλου λεχθῆναι, καὶ ὡς 35 ἐπιστήσεται 

αὐτῇ ὁ τοῦ ΤΤαύλου μαθητὴς Τιμόθεος καὶ βαπτίσει 
αὐτήν. Τούτου δὲ γενομένου 35, τὰ τοῦ πατρὸς συν- 
τρίψασα εἴδωλα κάτω ἔβαλεν " ἐξετάζεται δὲ πρῶ- 
Tov μὲν " ὑπὸ 5. τοῦ ἰδίου πατρός, ὃς ἵπποις 

αὐτὴν συμπατηθῆναι | ἐκέλευσεν. "Qv ἑνὸς 39 ἀντὶ 
τοῦ δρᾶσαι ταύτην 57 τι δεινὸν 89 τὴν δεξιὰν χεῖρα 
τοῦ βασιλέως συντρίψαντος 31 καὶ αὐτὸν θανατῴ- 

σαντος 9* καὶ ἀνθρωπίνῃ φωνῇ τὴν ἁγίαν 88 μάρ- 

Topo?! μακαρίσαντος 9*, αὐτή τε 5 τῶν δεσμῶν. 
ἐλύθη καὶ παρακληθεῖσα ὑπὸ τῶν παρόντων 386. br 
εὐχῆς τὸν πατέρα ἀνέστησεν, ὃς μετὰ τρισχιλίων 

1. — ' μεγαλομάρτυρος Me ad d. Martii 4. — ? μονογεννὴς S. — ἃ Λικιννίου ... ΔΛικιννίας S, — * αὐτῆς Me. —  χρυσῦ 
Me. — 9 Mo, om. S. — * (év ᾧ ita S - €) om. Me. — 9 'Απελλιανοῦ Me. — 9 (Bv - Λικίνιος) om. Mc. — 19 καθ᾽ ὕπνους om. 
Me. — 31 ὃ Me. — 15 ἀκανθῶν add. Mc. — 13 εἶτα εἰσ. δι' ἄλλης 0. Mc. — 14 οὖν Me. — 15 τὰ δραθέντα σημαίνειν βού- 

40 Xovva Me. — 1ὸ λέγων add. Mc. — 11 ὄντα ἐν ὁ. Me. — 15 αὐτῇ add. Me, — 19 ὑπεμφαίνειν Me. — ?? 5, τ᾿ O. om. Mc. — 
3: ὀνομασθῆναι Me. — 9? αὐτὴν Mo. — ?3 ὅ, κ᾿ κλ, om. Me, — 38 (καὶ ὅτι -πρὸς) καὶ ὡς πολλαὶ τῶν δι᾽ αὐτῆς σωθησομέ- 
νῶν ἔσονται χιλιάδες Me. — 58 ὅτι Mc. — 38 τελεσθέντος Mc. ?' om, Mc. — 38 παρὰ Me. — ?? εἷς Me, — 80 τὸν μάρτυρα 
add. Mc. — 51 συνέτριψε Mc, — 33 ἐθανάτωσε Me, — 88 dic φασιν Mc. — ?* ἐμακάρισεν Me, — 85 δὲ Me. — 36 καὶ ὑπὸ 
παρόντων παρακληθεῖσα Me. 

5 N:L2.—Bb:9.— Be:1.2. —6:1.2, Cà : 1. 2. Cg : 1. 2. — R: 1. — XiMavo (Mai 42). — 
ΒΔ: 1 — Eh: 1. — Ἱλαρίου τοῦ θαυματουργοῦ (Mai 45. — Re: 1.— Me: 1: Τιμοθέου καὶ 
Μαύρας. Διωγμοῦ κατὰ χριστιανῶν κινηθέντος, κρατηθεὶς σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ ὁ θεῖος Τιμόθεος καὶ 
τῷ δυσσεβεῖ παραδοθεὶς ἡγεμόνι, παρρησιάζεται λαμπρῶς τὴν εὐσέβειαν καὶ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 
Χριστόν... Des. : σταυρωθέντες οὖν ἐκρέμαντο νυχθήμερα ἐννέα, ἀλλήλους δρῶντες καὶ ὑπαλείφοντες 

50 πρὸς τοὺς στεφάνους τῆς νίκης τῇ δὲ δεκάτῃ ἡμέρᾳ τῷ Θεῷ παρέθεντο τὰς ψυχάς. --- 3. — Oi ἅγιοι 
κζ' μάρτυρες π. τ, --- Ἡ ἐν τῷ Κυρίῳ πάσχα ἀνάληψις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. --- Mv : 1. — 
Διοδώρου καὶ Ῥοδοπιανοῦ διακόνου (April. 395). — Mr: 1. 
SYNAXARIA SELECTA. H :2.3. — Νικηφόρου ἡγουμένου Μηδικίου (Mai 85). --- ὅ. 6. 7. — P: 

2. 5. 3. — ᾿Ανδρέου Κρῆτος. --- D : 4. 9. .8. — Νικηφόρου. --- 6. 7 : συνεορτάζεται δὲ καὶ τὰ ἐγκαίνια 
55 τῆς ἐν τῇ τοιαύτῃ μονῇ ἐκκλησίας. --- Da : Νικήτα πρεσβυτέρου καὶ ἡγουμένου μονῆς τοῦ Μηδικίου 

(April. 31). — 4. 9. 3. — Db : Νικήτα. --- 4 (Ἱλαρίου). --- 2. 3 — Xx : Nudjra, — 4 ("IAaptou). — 2. 3. — 
N: Νικηφόρου, — 2.3. — Bb : 3. 8. — Νικήτα τοῦ Μηδικιώτου. --- 4 ("Ihapíou). — Be: 2. 3. — Νικη- 
φόρου ἡτουμένου. ---᾿ 4 (Ἱλαρίου). — €: 9.3, — Νικήτα. — A (Ἱλαρίου). --- 5.6. — 60:2, 3. — 

Ma 3. 
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ἀνδρῶν καὶ τῆς αὐτοῦ γαμετῆς, τῆς δὲ ἁγίας Εἰρή- 

νῆς μητρός, εἰς τὸν σωτῆρα 57 Χριστὸν ἐπίστευ- 

σεν καὶ τὸ εἰς αὐτὸν ἐδέξατο 9 βάπτισμα" καὶ 

τὴν βασιλείαν. καταλιπὼν ἐν τῷ πύργῳ, ὃν τῇ 

θυγατρὶ ψκοδόμησε, τοῦ λοιποῦ κατεβίωσε. Δια- 

δεξαμένου δὲ τὴν βασιλείαν Σεδεκίου, αὖθις fi 

ἁγία ὑπὲρ τοῦ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις εἰς ἀνάγκην 

καθίσταται καὶ μὴ πεισθεῖσα εἰς λάκκον βαθύτατον 

κατὰ κεφαλῆς ἐξωθεῖται 33, ἐν dp ἰοβόλων ἑρπετῶν 

παντοῖα ἐτύγχανον γένη “5. Ἐκεῖθεν δὲ ἀβλαβὴς 

μετὰ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας ἐξελθοῦσα πρίζε- 

ται € τοὺς πόδας καὶ αὖθις ὑπὸ ἀγτέλου καθίστα- 

ται ὑγιής" εἶτα ἐν τροχῷ δεσμεῖται. Τοῦ δὲ ὕδατος 

κατασταλέντος, ὃ καταφερόμενον τὸν τροχὸν ἐκί- 

va? f ἁγία φυλάττεται ἀβλαβής. Ἐπὶ δὲ τῷ 

τοιούτῳ θαύματι προσῆλθον τῇ πίστει τοῦ 99 Χρι- 

στοῦ χιλιάδες ὀκτὼ ψυχῶν λογικῶν ὁ. ToO δὲ 

βασιλέως .Xebekíou ἐκπεσόντος τῆς βασιλείας, 

Σαβὼρ δὲ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ κατὰ τῶν ἐκβαλόντων 

στρατευσαμένου, ὑπαντήσασα αὐτῷ πρὸ τῆς 

πόλεως ἡ ἁγία Εἰρήνη, αὐτόν τε καὶ τὸν μετ᾽ αὐτοῦ 

πάντα 43 στρατὸν τυφλώσει δι᾽ εὐχῆς καὶ ἀορασίᾳ 

ἐπάταξε- καὶ πάλιν εὐξαμένη βλέπειν ἐποίησε. 

Καθηλοῦται οὖν τὰς πτέρνας ἥλοις, καὶ σάκκος 

αὐτῇ ψάμμου μεστὸς ἐπιτίθεται καὶ ἐπὶ τρισὶ 

μιλίοις ἐλαύνεται. Τῆς δὲ “5 γῆς διχῆ διαιρεθείσης 

καὶ τοῖς 6 λαγόσιν αὐτῆς τοὺς ὑπηρέτας: τοῦ 

τυράννου * καὶ ἐκ τῶν. ἀπίστων ὑποδεξαμένης 

ἄνδρας 48 χιλιάδας δέκα, προσῆλθον 9? ἕτεροι τῇ 

πίστει τῇ εἰς Χριστὸν ἄνδρες ἕτεροι ὡσεὶ τριά- 

κοντα χιλιάδες. Ἔτι δὲ ἐπιμένοντα τὸν βασιλέα τῇ 

ἀπιστίᾳ 9" προσελθὼν ἐπάταξεν ἀγγελος ἐν ἀδείᾳ 

δὲ τῆς μάρτυρος γενομένης καὶ διὰ τῆς πόλεως 

φοιτώσης, πολλαὶ παραδοξοποιῖῖαι ἐνηργοῦντο δι᾿ 

αὐτῆς. ᾿Ελθοῦσα δὲ xarà τὸν πύργον ὅ!, ἐν ᾧ ὁ 

πατὴρ αὐτῆς ἦν μετὰ Τιμοθέου τοῦ πρεσβυτέρου, 

πέντε μυριάδας ψυχῶν λογικῶν τῇ διδασκαλίᾳ 9? 

προσελθεῖν τῷ Χριστῷ παρεσκεύασεν, καὶ σὺν 

αὐτοῖς τοὺς τεταγμένους ἐν τῷ πύρτῳ ἄνδρας 

τριακοντατρεῖς, οἵ πάντες τὴν ἐν Χριστῷ σφραγῖδα 

κατὰ πρόσωπον": ὀφθεῖσα καὶ τῷ Χριστῷ 55 ὅμο- 

λογήσασα, ἐν τρισὶ χαλκοῖς βουσὶν ἐκπυρωθεῖσιν 

ἐμβάλλεται, ἀφ᾽ ἑνὸς πρὸς τὸν δεύτερον, εἶτα πρὸς 

τὸν τρίτον μετατεθεῖσα 99. Τοῦ δὲ τρίτου βοὸς ἐν 

di ἦν ἡ ἁγία δ᾽ παραδόξως κινηθέντος καὶ περιπα- 

τήσαντος, εἶτα διαρραγέντος καὶ τῆς ἁγίας ἀφλέ- 

xrou προελθούσης ὅδ, προσῆλθον τῷ Χριστῷ καὶ 

ἐπίστευσαν μυριάδες δέκα. Εἶτα τοῦ 5? βασιλέως 9? 

τὸν βίον καταστρέψαντος καὶ ἐν τῷ τελευτᾶν évrei- 

λαμένου 9? τῷ ἐπάρχῳ μὴ παριδεῖν αὐτὴν ἀλλὰ 

τιμωρήσασθαι “1, τοῦ δὲ σιδήροις αὐτὴν καταδή- 

σαντος καὶ πυρκαϊὰν ἐκ δϑ ξύλων ὅ9 κάτωθεν αὐτῆς 

ὑφάψαντος 99, διέμεινεν fj ἁγία ἀβλαβής, ἀγγέλου 

τὸ πῦρ κατασβέσαντος καὶ τὰ περικείμενα αὐτῇ 

δεσμὰ διαρρήξαντος, ὥστε θαυμάσαντα τὸν ἔπαρ- 

χον μετὰ τῶν συνόντων αὐτῷ πιστεῦσαι καὶ προσ- 

ελθεῖν τῷ Χριστῷ. Τῆς δὲ περὶ αὐτὴν 55. φήμης 

διαδοθείσης, Σαβὼρ ὁ τῶν ἸΤερσῶν βασιλεὺς ξίφει 

τὸν αὐχένα αὐτῆς τμηθῆναι ἐκέλευσε" καὶ τούτου 

γενομένου, ἐν μνήματι τίθεται καὶ αὖθις ὑπὸ ἀγγέ- 

λου ἀνίσταται, μακαρίσαντος αὐτὴν ἐφ᾽ οἷς ὑπὲρ 

Χριστοῦ ἤθλησεν καὶ τοὺς br αὐτῆς πιστεύσαντας 

καὶ τοὺς εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον μνησθησομένους 

αὐτῆς 9^. Μετὰ δὲ τὴν διὰ ξίφους τομὴν καὶ τὴν ἐκ 

νεκρῶν ἀνάστασιν, λέτεται κλάδον ἐλαίας ἐν τῇ 

χειρὶ κατέχουσα *5 εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν Μεσημ- 

βρίας καὶ ὀφθῆναι τῷ βασιλεῖ" καὶ τὸν βασιλέα 

ἰδόντα 99 πιστεῦσαι. τῷ Χριστῷ καὶ βαπτισθῆναι 

ὑπὸ Τιμοθέου τοῦ πρεσβυτέρου, μετὰ πλήθους 

μυριάδων ἑκατὸν δέκα" εἶτα τὴν ἁγίαν ἀφικέσθαι ἴ 

ἐν τῇ πόλει αὐτῆς Ματεδὼν παρὰ τοὺς γονεῖς 

αὐτῆς καὶ τὸν μὲν πατέρα τὸν βίον ἤδη λιπόντα 

ἀποδακρῦσαι ὅ8, συντάξασθαι δὲ τῇ μητρὶ καὶ ὑπὸ 

γεφέλης ? ἀναληφθεῖσαν καταστῆναι τῷ εἰς Ἔφεσον 

καὶ διάγειν ἐν αὐτῇ, ἐπιτελοῦσαν θαύματα πλεῖστα 

καὶ τιμωμένην ἴσα τῶν ἀποστόλων ἑνός 11: μετὰ 

ταῦτα δὲ καταλαβεῖν ᾿Αμπελιανόν, ὃν ἐπέστησεν 

αὐτῇ διδάσκαλον τῶν ἱερῶν γραμμάτων ὁ πατὴρ 

ἐν τῷ πύρτῳ, τὴν δὲ ἁγίαν 13 τρῖς ἐν Ἐφέσῳ συν- 

ταξαμένην καὶ μόνους ἕξ ἄνδρας παραλαβοῦσαν ** 

καὶ τὸν ᾿Αμπελιανὸν ἐξελθεῖν ἔξιυ τῆς πόλεως" καὶ καὶ τὸ βάπτισμα ἔλαβον. Εἰς δὲ τὴν πόχιν Καλλίνι- 

κὸν ὅ8, ἔνθα Νουμεριανὸς | ἦν ὁ βασιλεὺς συγγενὴς καινὴν εὑροῦσαν λάρνακα, ἐν fj οὔπω οὐδεὶς "* 

ὧν τῶν πρώην βασιλέων, καταντήσασα καὶ αὐτῷ κατετέθη, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσελθοῦσαν Τῦ, προστάξαι 

— 33 (τῆς - σωτῆρα) τῆς μητρὸς τῆς ἁγίας εἰς Me. — 39 ἐπίστευσαν ... ἐδέξαντο Me. — 9? ὠθεῖται Me, — 1 καὶ ἑρπετῶν ἐτ. 

S. παντοῖα Me. — “1 πρίεται Mc. — 128 τ τρ. ἐκίνει x. Mc. — 48 om. Mc, — “' y. X X ὀκτὼ Me, — 1 εἶτα τῆς Me. — 9 ταῖς 

Mc. — *! τῶν τυράννων Me. — 59 ὡσεὶ add. Mc. — *? εὐθὺς add. Mo. — 59 (τῇ εἰς - ἀπιστίᾳ) ἄνδρες ὡσεὶ x. tp, ἔτι δὲ ἐπ. 

τὴ ἀπ, τὸν βασιλέα Me. — 9? ἐν τῷ πύργω Me, — 5? μυριάδες ... διδασκαλία S, μυριάδων πληθὺν διὰ τῆς διδασκαλίας 

Mc. — δὲ ἐλθοῦσα add. Me. — 5 βασιλέων καὶ κατὰ προσ. αὐτῷ Me, — δ παραστᾶσα καὶ τὸν Χριστόν Mc. --- δ μετενε- 

χθεῖσα Me. — "1 ἡ ἁγία fjv. Me. — 58 ἐξελθούσης Mc. — 5? om. Mc. — 9? ἐντειλάμενος S. — 581 ἐπάρχω ποικίλως τιμωρή- 

σασθαι τὴν ἁγίαν Mc. — 9? ὑπανάψαντος Mc. — 9! αὐτῆς Mc. — 9* αὐτῆς τὸν αὐχ. ἀποτμηθῆναι Me. — 95 (ὑπὸ - αὐτῆς) 

θεία νεύσει ἀνίσταται Me, — 9* κατέχουσαν Me. — 51 ὑπὸ τοῦ np. T. σὺν μυριάσι δέκα καὶ ὀνόμασιν ἑκατὸν εἶτα ἀφ. τὴν 

ἁγίαν Me. --- 99 πατέρα εὑρεῖν ἀπολιπόντα τὸν βίον Mc. — 9? νέφους Me. — *? ἀποκαταστῆναι Mo. --- τέ ἴσα - ἑνὸς) ὡς 

ἕνα τῶν ἀπ. Me. — T? ᾿Απελλιανὸν τὸν πάλαι αὐτῆς διδάσκαλον εἶτα Mo. — 79 &E μεθ᾽ ἑαυτῆς συμπαραλαβοῦσαν Me. — 

71 τις Me. — *? εἰσελθοῦσα S. 

Νικήτα, — ἀ(Ἱλαρίωνος). --- 5.6.— Cg : 9: Σιλβανοῦ, Οὗτος ἦν ἐκ τῆς τῶν l'oZaítiv? χώρας πρότερον 

τεζονὼς στρατεώτης,. διὰ δὲ τὸν ἐνάρετον αὐτοῦ βίον ὕστερον ἱερωσύνης καταξιοῦται, γενόμενος 

πρεσβύτερος, εἶτα ἐπίσκοπος ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ γεέγήρακε ἐκκλησίᾳ. Οὕτω διδάσκων τὸν λόγον τοῦ 

Θεοῦ, ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν κρατηθεὶς ἄτεται μέσον τοῦ δήμου τῶν Καισαρέων ?, ὑφ᾽ ὧν μαστίζεται, 

εἶτα ξέεται, ἔπειτα μετάλλοις ὃ καταδικάζεται" καὶ πολλὰ πειρασθεὶς ἐν αὐτοῖς, τέλος ξίφει τὴν κεφαλὴν 

ἐκτέμνεται σὺν ἑτέροις σαράκοντα μάρτυσι" καὶ οὕτως παρέδωκαν τῷ Κυρίῳ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, — 

8: Ὀλβιανοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. Οὗτος ἐπίσκοπος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, 

Ὁ Γαζέων Cg. — * Καισαραίων Cg. — ? μετ᾽ ἄλλοις Cg. 
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μέχρι τεσσάρων ἡμερῶν μηδένα κινῆσαι τὸν ἐπι- 

κείμενον λίθον. “Ὅν ἐπιθεὶς αὐτῇ ᾿Αμπελιανὸς ὁ 

διδάσκαλος καὶ πάλιν ἐλθών, | ἡμερῶν δύο διαγε- 

νομένων, αὐτόν τε τὸν λίθον εὗρεν ἠρμένον καὶ τὸ 

δῶμα τῆς μάρτυρος. Ταῦτα δὲ κατὰ μὲν ἀνθρωπί- 

γους καὶ ταπεινοὺς λογισμοὺς ἴσως τισὶν ** ἄπιστα 

bó£ovoiv: τῷ Θεῷ δὲ πάντα δυνατὰ «τὰ» τοῖς 

ἀνθρώποις ἀνέφικτα. Κατέστη δὲ εἰς ἐξέτασιν fi 

ἁγία πρῶτον ὑπὸ 18 τοῦ πατρὸς αὐτῆς Λικινίου, 

ἔπειτά ὑπὸ 19 Σεδεκίου καὶ Σαβωρίου xoi Νουμε- 

ριανοῦ, υἱοῦ Σεβαστιανοῦ, καὶ ὑπὸ τοῦ ὑπάρχου 

Βαβώδωνος καὶ Σαβωρίου 89 τοῦ ἸΤερσῶν βασι- 

λέως, Ai δὲ πόλεις, ἐν αἷς ἐμαρτύρησεν, εἰσὶ 51 

Ματεδὼν ἡ αὐτῆς πατρίς, καὶ 9? Καλλίνικος καὶ 

Κωνσταντίνα 88 xoi Μεσημβρία“ τὰ δὲ τοῦ μαρτυ- 

ρίου ἀὐτῆς ὑπομνήματα συνεγράψατο ᾿Αμπελιανὸς 

ὁ ταύτης: διδάσκαλος 95. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τύρος Σιλβανοῦ ἐπισκόπου. Οὗτος ἦν ἐκ τῆς 

Γαζαίων χώρας, στρατιώτης τὸ πρότερον vero- 

νὦῷς: ὕστερον δὲ διὰ τὴν ὑψηλὴν αὐτοῦ πολιτείαν 

καὶ τὸν καθαρώτατον βίον ἱερωσύνης καταξιοῦται", 

διὰ τῶν ἀκολούθων βαθμῶν ἐπὶ τὴν ἀρχιερωσύνην 

ἐλθών. Μέχρι δὲ γήρως τῇ διδασκαλίᾳ κατὰ τὴν τοῦ 

Χριστοῦ ὃ ἐκκλησίαν σχολάζων, ὑπὸ τῶν ἀπίστων 

μέσον τοῦ δήμου τῶν Καισαρέων μαστίζεται, εἶτα 

ξέεται καὶ τοῖς μετάλλοις ἐπὶ ὁ χρόνον πολὺν πονεῖν 

καταδικάζεται᾽ μετὰ ταῦτα δὲ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμ- 

verat σὺν ἑτέροις τεσσαράκοντα μάρτυσιν, ὧν οἱ 

μὲν ἐξ Αἰγύπτου, οἱ δὲ ἐκ Παλαιστίνης ὑπῆρχον ὅ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

rupog! Ὀλβιανοῦ ἐπισκόπου καὶ τῶν αὐτοῦ 

μαθητῶν. Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, 

ἡγεμονεύοντος τῆς ᾿Ασίας Ἰουλίου Σέξτου ? Αἰλια- 

$ γοῦ. Ἀγριππίνου «δὲ 3» καὶ Κλημεντίου τῶν veuxó- 

ρῶν θυσίαν ἐπιτελούντων τῇ Ἥρῃ *, ἠναγκάζετο ? 

καὶ ὁ ὁ Ολβιανὸς ὁ ἅγιος ἴ ἐπίσκοπος θῦσαι. Ὁ δὲ 

πολλαῖς ἀντιθέσεσι καὶ λότοις * τὴν κατὰ Χριστὸν 

πίστιν ἐξυμνῶν καὶ ἀποσεμνύνων 3, τὴν δὲ εἰς τὰ 

εἴδωλα ὃ κακίζων καὶ διαβάλλων 19, πρῶτον μὲν 

ὀβελίσκοις πεπυρωμένοις τὸν νῶτον καὶ τὰ 

MAIUS 638 

σπλάγχνα διακαίεται, "Qc δὲ οὐκ ἐνεδίδου οὐδὲ 

θῦσαι τῷ ἡλίῳ ἐπείθετο, ἀνενεχθέντος 1 περὶ αὐτοῦ 

τῷ ἀνθυπάτῳ καὶ προστάξαντος 13, ῥάβδοις ἀφει- 

διῶς " τύπτεται, εἶθ᾽ οὕτως μετ᾽ αὐτῶν διὰ πυρὸς 

τελειοῦται πολλὰ δὲ καὶ ἐν τῷ περιεῖναι τῷ βίῳ ὁ 

ἅγιος ἐπιτελέσας θαύματα, ἔτι καὶ μετὰ τὴν ὁσίαν 

κοίμησιν, ἔνθα κατάκειται τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον 

ἐνεργεῖ, ὡς f] κατ᾽ αὐτὸν ἱστορία δηλοῖ I9. 

4. 1 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἱλαρίωνος 1 τοῦ θαυματουργοῦ. Ὃς ἐκ 

γεότητος ? τὸν σταυρὸν Χριστοῦ 3 ἐπ᾿ ὥμων ἀρά- 

μένος τῷ σταυρωθέντι κατηκολούθησεν καὶ τὰ 

πάθη τῆς σαρκὸς ὑποτάξας τῷ πνεύματι, τοῦ 

ἰατρεύειν παντοῖα νοσήματα καὶ φυγαδεύειν δαί- 

μονὰς ἐξ ἀνθρώπων ἐπλούτησεν᾽ ὅθεν οἰκίσκῳ * 

στενωτάτῳ ἑαυτὸν κατακλείσας καὶ ἔξω παντὸς 

θορύβου τενόμενος καὶ ἀπαθείᾳ λαμπρυνθείς, τὸ 

θεῖον τῆς ἱερωσύνης ἐδέξατο ἀξίωμα". Οὗτος πλη- 

γὴν χαλάζης ἔστησε καὶ τὰ λυμαϊνόμενα ζῷα τὰ 

φυόμενα σπέρματα ὃ διεκώλυσε, καὶ τῆν διψῶσαν 

ὄμβροις κατήρδευσε καὶ ῥοῦν ποτάμιον ὡς Ἐλισ- 

σαῖος διέρρηξε, καὶ ξηρὰν χεῖρα ᾿ ἰάσατο, καὶ 

τυφλοῖς ὃ τὸ βλέπειν ἐχαρίσατο, καὶ χωλῶν καὶ 

παρειμένων τὰς βάσεις διώρθωσε ὃ, καὶ ἕτερα 

πλεῖστα épyacóuevog θαύματα ἀνεπαύσατο ἐν 

Κυρίῳ. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Ἀφροδισίου, MíAba,.Maxpoftou, Οὐαλερια- 

νοῦ, Λεοντίου, Ἀντωνίου καὶ τοῦ πλήθους τῶν 

ἁγίων τῶν σὺν αὐτοῖς ἐν Σκυθοπόλει μαρτυρη- 

σάντων 1. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν " σύναξις ἐν τῷ 

σεπτῷ ? ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ πανευφήμου * 

ἀποστόλου Ἰακώβου ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, τῷ ὄντι 

ἔνδον τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς παναγίας ἀχράν- 

του δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 

Μαρίας ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις 5. 

6. Καὶ f ἀνάμνησις τῆς ἀνακομιδῆς v τιμίων 1 

λειψάνων τοῦ ἁτίου καὶ δικαίου Λαζάρου καὶ 

φίλου τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆς μυροφόρου Μαρίας 

τῆς Ματδαληνῆς ?, γενομένης ἐπὶ Λέοντος τοῦ ἐν 

εὐσεβεῖ τῇ λήξει φιλοχρίστου βασιλέως *. Τελεῖται 

— τὸ τοῖς σὶν S. — 1 ταῦτα x. ἀνθ, μὲν x. v. λοῦ. ἄπιστα ἴσως τισὶ δόξειε v. Θεῶ bé a. δ. τὰ Me, τὰ om. S. — 

τ κατέστη οὖν ἡ ἁγία ἐξ. πρῶτον μὲν παρὰ Mc, --- 79 ἐπὶ Me. — 89 καὶ XoBüip τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἶτα ἐπὶ Νουμεριανοῦ υἱοῦ 
Σεβαστιανοῦ καὶ μετὰ τούτους ἐπὶ Σαβωρίου Me. --- 5! αὐταὶ Me. --- 58 (αὑτῆς - καὶ) πατρὶς αὑτῆς Μς. --- 88 Κωνσταντία 

δ Me. — 8: αὐτῆς Me. -- 88 αἱ δὲ ψυχαὶ αἱ πιστεύσασαι δὲ αὐτῆς εἰσι τὸν ἀριθμὸν χιλιάδες διακοσίαι ἐννενήκοντα δύο 

add. Mc. 
2. — ! Γαζέων S. — ? ἀξιοῦται Mc ad d. Mai 2. — ? (κατὰ - Χριστοῦ) τῆς τοῦ Θεοῦ Mc. — * am. Mc.— ? ἐτύγχανον Mc. 
8. — ! μάρτυρος Me. — ? "I. Σέξστου S, Ἰουλιανοῦ Σ. Mc. — ? om. S, τοῦ b&'A. Me, — * 'Péa Me. — ὃ παρ' αὐτῶν Me, — 

ὁ ἅτιος add. Me. — " om. Me. — 5 θειάζων Me. — ? (elc - εἴδωλα) τῶν εἰδώλων προσανεχόντων Mc, — 15 διαβάλων S, 
Mc. — 3! ἐπύθετο ἀνηνέχθη Mc. — 15 αὐτοῦ add. Me. — 13 (μετ᾽ αὐτῶν - δηλοῖ) τελειοῦται διὰ stupóc πολλὰ καὶ πρὸ τοῦ 
τέχους ἐπιτελέσας θαύματα καὶ μετὰ τὴν ὁσίαν αὖθις κοίμησιν αὐτοῦ ἐνεργῶν Mo. 

4. — 1 Ἰλαρίου Me. — 5 οὗτος éx νεαρᾶς ἡλικίας Me. — 3 κυρίου Me. — * (τοῦ - οἰκίσκῳ) τὴν χάριν τῶν θαυμάτων 
ἀπειλήφει παρὰ Θεοῦ ἐν οἰκίσκω δὲ Me. — ἀξ, δέχεται Me. — 9 (καὶ - σπέρματα) ζῶα λύμην ἐπάγοντα τοῖς φυομένοις 

σπέρμασι Mc. — * χεῖραν S. — 5 τυφλῶ Me. --- 5 (καὶ χωλῶν - διώρθωσε) om. Mc. ᾿ 
5, — 1'Ag. A., ᾿Αντωνίνου, Mikbó, Οὐαλεριανοῦ καὶ Μακροβίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς u. ἐν Σ, Me. --- 5 τούτων Me. — 

8 πανσέπτω Moe. — * καὶ vr. oim. Me, — 9 (ἀδελφοῦ - X.) ἀδελφοθέου v ἐν τοῖς X. Mc. 
6. — τ om. Me. —? ἁγίας Me. — ? Μαγδαλινῆς S. — * A. τοῦ φ. βασιλέως el hie des. Mc. 

ἡγεμονεύοντος τῆς ᾿Ασίας "louMou Σέξτου Αἰλιανοῦ τοῦ δὲ ᾿Αγτριππίνου καὶ Κλημεντίου τῶν veuxó- 

ρῶν θυσίαν ἐπιτελούντων τῇ Ἥρᾳ, κρατηθεὶς καὶ ὁ ᾿λβιανὸς ἠναγκάζετο παρ᾽ αὐτῶν ἐπιθῦσαι τῷ 

βωμῷ ὁ δὲ πολλαῖς ἀντιθέσεσι καὶ λόγοις τὴν κατὰ Χριστὸν πίστιν ἐξετὼν καὶ ἀποσεμνύνων, τὴν δὲ 

εἰς τὰ εἴδωλα κακίζων καὶ διαβάλλων, πρῶτον μὲν ὀβελίσκοις πεπυρωμένοις τὰ σπλάγχνα καὶ τὸν 

νῶτον διακοίεται * ὡς δὲ οὐκ ἐνεδίδου οὐδὲ θῦσαι ἐπείθετο, ἀνενεχϑέντος περὶ αὐτοῦ τῷ ἀνθυπάτῳ καὶ 

προστάξαντος, μετὰ τῶν μαθητῶν ῥάβδοις ἀφειδῶς τύπτεται͵ καὶ μετὰ ταῦτα διὰ πυρὸς τελειοῦνται. --- 

Νικήτα. --- ἢ: (Ἱλαρίου). R: 1.3. Ra: 1. Rb: 1. Re: 3 (Ὀλβιανοῦ). ---- Ἱερομάρτυρος 
SYNAXARIUM. 43 
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δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ εὐαγεστάτῃ μονῇ τῇ 

παρὰ τοῦ αὐτοῦ βασιλέως" ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἁγίου 

συσταθείσῃ 5. e 

9. Συνεορτάζεται δὲ καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ αὐτοῦ 

ναοῦ τοῦ ἁτίου Λαζάρου. 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

4. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Πελατίας τῆς 

ἐκ Ταρσοῦ. Αὕτη ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ ! τοῦ βασι- 

λέως. ᾿Ακούσασα δὲ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως 

καὶ ζητοῦσα μαθεῖν ὁποία τίς ἐστιν, ὄναρ ἐθεάσατο 

τὸν ἐπίσκοπον βαπτίζοντα. ᾿Απολυθεῖσα οὖν παρὰ 

τῆς μητρὸς ἀπελθεῖν πρὸς τὴν τροφόν, πρὸς τὸν 

ἐπίσκοπον παρεγένετο. ὃς ἐκ θείας προνοίας 

προσεδέξατο ? αὐτὴν καὶ ἐβάπτισεν. “Ὅπερ ὁ ἁρμο- 

σάμενος αὐτὴν υἱὸς τοῦ βασιλέως ὡς ἤκουσεν, 

ὅλως ὃ τοῦ πάθους γενόμενος διὰ τὸν ἔρωτα ἑαυτὸν 

ἀνεῖλεν. Ὁ δὲ Διοκλητιανὸς μεταστειλάμενος | τὴν 

παρθένον καὶ μεταθεῖναι αὐτὴν ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν 

πίστεως μὴ δυνηθείς, ταῦρον χαλκοῦν ἐκπυρώσας 

τὴν ἁγίαν ΤΠελαγίαν ἐνέβαλεν *, ἐν ib ἅμα τὸ τέλος 

καὶ τὸν στέφανον τῆς ὁμολογίας ἐδέξατο, Τελεῖ- 

ται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῆς, 

τῷ ὄντι πέραν πλησίον τοῦ᾽ ἁγίου μάρτυρος 

Κόνωνος. 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Νικηφόρου ἡγουμένου ! μονῆς τοῦ Μηδι- 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου kai! δικαίου ? Ἰώβ. Οὗτος 

ὑπῆρχεν ἐκ τῆς Αὐσίτιδος χώρας τῶν δρίων Ἰδου- 

- " συσταθεῖσα S. . 

1. — 1 ἐπὶ Δ. ὧν Mc ad d. Mai 4. — ? ὑπεδέξατο Mc, — ? 

8. Kai ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Νεοφύ- 

του, Γαΐου καὶ Γαϊανῆς. Τελεῖται δὲ f| αὐτῶν 

σύναξις ἐν τῷ σεβασμίῳ ναῷ τῶν ἁγίων ἐνδόξων 

καὶ θαυματουργῶν Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῷ ὄντι ἐν 

τοῖς Δαρείου. 

AYTQ Ε΄. 

κίου, Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῶν χρόνων τῶν δυσσε- 

βῶν βασιλέων kai? εἰκονομάχων. Ἐκ βρέφους δὲ 

ποθήσας τὸν Χριστὸν kai? δρῶν τὴν αἵρεσιν 

αὐξανομένην, καταλιπὼν * κόσμον καὶ τὰ ἐν κόσμῳ 

"καὶ γενόμενος μοναχὸς ἀπῆλθεν εἰς τὴν ἔρημον 5* 

καὶ ἡσύχαζεν προσευχαῖς καὶ νηστείαις σχολάζων 

καὶ Θεῷ ὑπὲρ τῆς οἰκουμενικῆς καταστάσεως 

προσευχόμενος. Γαληνισάσης ἴ δὲ μικρὸν τῆς 

αἱρέσεως 8, ὑπὸ Λέοντος τοῦ θηριωνύμου καὶ δυσ- 

σεβοῦς βασιλέως πάλιν αὐξηθείσης", ἐξωσθεὶς τῆς 

ποίμνης ὡς προσκυνητὴς τῶν ἁγίων 1 εἰκόνων καὶ 

ταῖς τιῦν "πατέρων ἐντολαῖς ἑπόμενος, kai? mikpod 

ἐξορίαις καθυποβληθεὶς 15 ἐν σκοτεινοτάτῃ φυλακῇ 

ἀπεκλείσθη, ἔνθα ὡς στερρὸς ἀθλητὴς τὴν ψυχύώ- 

λεθρον ἀπάτην καταβαλὼν πρὸς Χριστόν, ὃν 

ἐπόθησεν 15, ἐξεδήμησεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Αθανασίου ἐπισκόπου Κορίνθου, ὃς κεκοί- 

μηται ἐπὶ τιῶν βασιλέων Βασιλείου xai Κωνσταντί-- 

vou εὐσεβῶς καὶ ὁσίως. 

AYTQ ς΄. 

μαίας καὶ Ἀραβίας, τῶν Ἠσαὺϑ υἱῶν υἱός, ὡς elvai 

αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ Ἀβραάμ. Ἦν δὲ πατρὸς Ζαρὲθ 

(δρμασάμενος ita S - ὅλως) ὡς ἤκουσεν ὃ μνηστευσάμενος 

αὐτὸν υἱὸς τοῦ βασιλέως ὅλος Me. — * ἁγίαν ἐμβληθῆναι τούτω προσέταξεν Me. — ὅ hic des. Mc. 
2. — τῆς add. Mc ad d. Mai 4. — ? (oüiroc - καὶ) ὁ ὅσιος Ν. ὑπῆρχε μὲν ἐπὶ τιῦν Mc. — ? om. Mc. — * τὸν add. Mc. — 

5 (eic - ἔρημον) ἐν τοῖς ὄρεσι Me. — 9 τῷ Mo. — Τ γαληνιώσης Me. — 3 πολλη παρακλήσει τῶν μοναχῶν προέστη τῆς 
Μηδικίου μονῆς" αὖθις δὲ τοῦ κακοῦ ἀναρριπισθέντος καὶ τῆς αἱρέσεως add. Mc. — ? ὑπὸ τοῦ δυσσεβοῦς A. κρατυνθεί- 
σης Mc. — 15 πανσέπτων Me. — 11 ἁγίων add. Me. — 15 ὑποβληθεὶς Me. — 18 πρὸς ὃν ἐπόθει Χριστὸν Me. ^ 

1. — ! om. D. — ? καὶ προφήτου add. D. — 5 'Icaó D. 

Ὀλβιανοῦ. --- 5. 8. — Mo: Πελαγίας τῆς ἐκ Ταρσοῦ (Mai 51). --- 3. & — Νικηφόρου. --- 5.6. — Mv : 

Πελαγίας. --- Νικήτα. --- Ἰωάννου πρεσβυτέρου (April. 195). — 4. — Mr : Πελαγίας. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Νεοφύτου, Γαΐου. καὶ Γαϊανῆς (Mai 45). — Βαρβάρου (Mai 85). — 

1. — Τὰ ἐγκαίνια τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Κύρου. — Εἰρήνης (Mai 4!). — P: Εἰρήνης. -- 

Νεοφύτου. κτλ. ---- Βαρβάρου. --- 1. — D : Εἰρήνης. — 1. — Νεοφύτου κτλ. — Βαρβάρου. --- Τὰ 

ἐγκαίνια ... ἐν τοῖς Κύρου. --- Da: Εἰρήνης. --- ᾿Αφροδισίόυ, Μέλδου, Μακροβίου, Οὐαλεριανοῦ, Acov- 

τίου, ᾿Αντωνίου κτλ. (Mai 49). — Νεοφύτου ... Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις κτλ. (Mai 45). — 1. --- Βαρ- 

βάρου. --- Db : Εἰρήνης. --- ᾿Αφροδισίου κτλ. --- Νεοφύτου κτλ. — 1. — Βαρβάρου. --- K : Εἰρήνης. — 

᾿Αφροδισίου κτλ. --- 1. — Νεοφύτου κτλ. --- N : Εἰρήνης. — Ἱλαρίου τοῦ θαυματουργοῦ (Mai 44). — 

Νεοφύτου κτλ. -- 1. — Τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ δικαίου Λαζάρου καὶ Μαρίας τῆς Μαγδα- 

ληνῆς καὶ μυροφόρου (Mai 45). --- Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐθυμίου 1 ἐπισκόπου Μαδυτῶν. Οὗτος 

ὑπῆρχεν ἐκ τῆς Εὐρώπης ? τῶν Ἐπιβάτων χώρας, τῶν ὁρίων Σηλυμβρίας ? καὶ Θράκης, γονέων ἐκφὺς 

γεηπόνων καὶ ἐν αὐταρκείᾳ βιούντων * ἐν πᾶσι“ ἦν δὲ ἐκ πατρὸς Νικήτα καὶ μητρὸς ὀνόματι ὃ... — Bb : 

Εἰρήνης. --- Be: Εἰρήνης. — C: Νεοφύτου κτλ. --- Εἰρήνης. --- Ge: Νεοφύτου κτλ. --- Εἰρήνης. — 

Gg : Νεοφύτου κτλ. — Εἰρήνης (et in marg. sup. : ζήτει ἕτερον συναξάριον εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου 
τῆς ἁγίας Εἰρήνης). --- Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Λέοντος τοῦ ᾿Αφρικανοῦ * (alia manu). — R:1. — 

Ἀφροδισίου κτλ. --- Νεοφύτου κτλ. -- 2. — Ra: 1. --- Ὀλβιανοῦ (Mai 49), — Rb : 1. 2. — ᾿Αφροδισίου 

κτλ. — Re: Εἰρήνης." — Moe: Εἰρήνης. — Mv: Εἰρήνης. — Neogoórou .., Teheira δὲ fj αὐτῶν 

σύνοξις κτλ, — Τὰ ἐγκαίνια ... ἐν τοῖς Κύρου. --- Mr : Εἰρήνης. 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1. --- Παχωμίου, Ἱλαρίωνος καὶ Μάμαντος. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν 

σύναξις πέραν (cf, Mai 74). --- 2, — P: 1. 3 (Δημητρίου, Δάναδος, Δανάτου, Θερινοῦ, Νικήτα). --- 

? (τοῦ - Εὐθυμίου) harc. e( quae sequuntur pleraque in vas. Ν, ---  Εὐρόπης Ν', — ὃ Συλλημβρίας N. — ὁ αὐτῶν add. 
N, — 5 des. mutil. N. — δ ᾿Αφρίκ Cg. 
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καὶ μητρὸς Βοσώρας“ koi προῦπῆρχεν αὐτῷ ὄνομα 

Ἰωβάβ. Προεφήτευσε δὲ ἔτη τεσσαράκοντα πέντε, 

προλαβὼν " τὴν ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ ἔτη χίλια 

ἐννακόσια εἴκοσι πέντε. Τοῦτον ἐξητήσατο ó διά- 

βολος μαρτυρηθέντα - ὑπὸ Κυρίου δίκαιον καὶ 

ἄμεμπτον καὶ πάντων τῶν ἐπὶ γῆς ὑπερέχοντα" 

πάντων ὃ τῶν ὑπαρχόντων τυμνώσας καὶ πληγαῖς 

φευὐκταῖϊῖς καὶ ἀπαρηγορήτοις ταλαιπωρήσας, ἀπῆλ- 

θεν κατησχυμμένος ἵ, ἐν τοῖς τῶν πειρασμῶν προσ- 

βολαῖς 5 ἀκάμπτου καὶ ἀνενδότου τοῦ δικαίου 

φανέντος. Τοῦτον ἐπὶ τέλει τῶν ἄθλων ἀνεκή- 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. ᾿Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Ακακίου. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, Καππαδό- 

κης τὸ γένος, ἀριθμοῦ τῶν Μαρτησίων. ἸΤροσαχθεὶς 

δὲ Φίρμῳ 1 τῷ ἄρχοντι, ὡμολόγησε τὸ ὄνομα τοῦ 

Χριστοῦ" πλεῖστα δὲ 5 παρ᾽ αὐτοῦ βασανισθεὶς 

πέμπεται Βιβιανῷ ἑτέρῳ ἄρχοντι, ὃς αὐτὸν ἤγαγεν 

μεθ᾽ ἑτέρων δεσμωτῶν ἐν ὃ Βυζαντίῳ *, δειναῖς δὲ 

μάστιξι καὶ στρέβλαις συγκόψας αὐτὸν ἐν τῇ " 

φυλακῇ κατέθετο", ἔνθα ἐπιστάντες ἄγγελοι κατέ- 

στησαν αὐτὸν ὑγιῆ. Μετὰ τοῦτο πέμπεται Φαλκιλ- 

λίανῷ ἑτέρῳ ἄρχοντι ** οὗ προστάξαντος ξίφει τὴν 

κεφαλὴν ἀφαιρεῖται 8. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις 

ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ 

Ἑπτασκάλῳ. 

2. Καὶ τὰ ἐγκαίντα τοῦ αὐτοῦ ναοῦ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἀνάμνησις τοῦ ἐν οὐρανῷ 

φανέντος σημείου τοῦ τιμίου xol? ζωοποιοῦ 

σταυροῦ 8, ἐπὶ Κωνσταντίου βασιλέως υἱοῦ τοῦ 

μεγάλου Κωνσταντίνου * καὶ Κυρίλλου ἀρχιεπισκό- 

mou Ἱεροσολύμων τοῦ κατηχητοῦ. Ἐν αὐτῇ ὅ τῇ 

ρυξεν ἄνωθεν ὁ Θεός, καὶ ἐν διπλῷ πάντα " ἀφαι- 

ρεθέντα αὐτῷ ἀπέδωκε 19. τὰ δὲ κατὰ μέρος διεξο- 

δικῶς fj κατ᾽ αὐτὸν ἱστορία δηλοῖ. Ἔζησε δὲ μετὰ 

τὴν πληγὴν ἔτη ἑκατὸν ἑβδομήκοντα, ὡς εἶναι τὸν 

ἅπαντα 1: χρόνον αὐτοῦ ἔτη διακόσια τεσσαρά- 

κοντα "5 ὀκτώ. 

2.| Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρ- 

τύρων Δημητρίου, Δάνακτος, Δονάτου, 

Θερίνου, Μεσερεήρα! καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 

αὐτῶν, τῷ ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. ᾿ 

ΑὙΤΩ Z' 

ἁγίᾳ πόλει 5 ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἁγίας mevrn- 

κοστῆς, μηνὶ μαΐῳ ἑβδόμῃ ἴ, ὥρᾳ τρίτῃ τῆς ἧμέ- 

ρας, ἐφάνη ὁ τίμιος xoi? ζωοποιὸς 2 σταυρὸς 

συνεστὼς ἐκ φωτός, δρῶντος παντὸς τοῦ λαοῦ, 

ὑπεράνω τοῦ ἁγίου Γολγοθᾶ, ἐκτεταμένος μέχρι 

τοῦ ἁγίου 5 ὄρους τῶν ἐλαιῶν - ὅστις 8 τῇ λαμπρό- 

Tn" τῶν μαρμαρυγῶν τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας ἐκά- 

λυψεν, ὅθεν πᾶσα ἡλικία νέων τὲ καὶ γερόντων 

σὺν νηπίοις τε καὶ OnÀóZouciv εἰς τὴν ἁγίαν 

ἐκκλησίαν κατέλαβον ὃ καὶ ἐν ἀμέτρῳ χαρᾷ δόξαν 

καὶ εὐχαριστίαν μετὰ κατανύξεως τῷ Θεῷ ἀνέ- 

πέμψαν ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τούτῳ θαύματι 19, TTepi 

τούτου δὲ καὶ ὃ ἅγιος Κύριλλος πρὸς Κωνστάντιον 

ἔγραψεν ὑποστηρίζων αὐτὸν ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ 

πίστει. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 
Παχωμίου. Οὗτος συλληφθεὶς ἐν τῷ σφοδρο- 
τάτῳ καιρῷ τοῦ διωγμοῦ ἀπεκλείσθη ἐν τῇ 
φρουρᾷ. Μήπω δὲ ἐπιστάμενος ἀκριβῶς τὸ τῆς 
πίστεως δότμα, καλῶς παρεκάλει τὸν Θεὸν διδάξαι 

— * Bocóppac D. — 5 προέλαβεν δὲ D. — 5 δὲ add. D. — ? κατησχυμένος S. — 8 πρὸς βαλαῖς D. — ? τὰ add. D. — τὸ ἀπέ. 
δωκεν αὐτῶ D. — σύμπαντα D. — 13 καὶ add. D. 

2; — ὃ Oepivob, Mecepénpa D, Θ. Μεσηρᾶ Da. 
1. — ! Φήρμῳ S. — ? καὶ πλεῖστα ὑπὲρ τούτου Mc. — ὃ τῶ add. Mc: — * καὶ add. Mc, — ὃ τῇ oin, Mc. — 5 κατέ- 

8evro S, ἔτεθο Mc. — 7? διαπέμπεται πρὸς Φαλκιανὸν ἕτερον ἄρχοντα Mc. — 8 hic des. Mc. 
8. — ! ὀφθέντος Me. 

$ Ἱερουσαλὴμ add. Me. 
3 0m. Mc. — * ἐν τῇ ἁγία πόλει add. Mc, — * (υἱοῦ - .) omi. Me, — Ὁ (τοῦ - αὐτῇ) om. Mc. — 
* éfb. μαίου Mc, — 8 ὃς Me. — 9 εἰσῆλθον Me. — 109 θεάματι et hic de. Me; 

* 

ἸΠαχωμίου καὶ Ἱλαρίωνος xoi τοῦ ὁσίου ἹΜΜάμαντος πέραν ἐν Ὀχείαις". -- D : 1. — ΤΤαχωμίου, Ἱλαρίωνος 
καὶ Μάμαντος. --- 9, — Da : 1. — ΤΠαχωμίου κτλ. --- 2, — Db : 1. --- ΤΙαχωμίου κτλ. --- 2. — πα : 1.— 
Ἰαχωμίου κτλ. --- 9. — N 11,9. -- Bb : 1. — ἸΤοχωμίου. --- Bo : 1. ΤΙαχωμίου. --- C : 1;.— Τῶν ὁσίων 
πατέρων ἡμῶν ΤΤαχωμίου, Ἱλαρίωνος καὶ Μάμοντος. --- 9. Cd : 1. — Cg : 1. — Tloxuptou κτλ. — 
2, — R:1. — Ra : 1. — ΠΠαχωμίου κτλ... πέραν ἐν "Oxeíoug. — 9 (... Oeptvou, Nikita). — ΒΡ :1.9 
(.. Θερίνου, Νικήτα, Μεσερεήρα). --- Τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἐπισκόπου καὶ Γορδιανοῦ. Οὗτοι ... διὰ τὸ 
τὸν Χριστὸν ὁμολοτεῖν κατεσχέθησαν, «καὶ 3» ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν (cf. Mai 958). --- Re: 1.— 
Πελαγίας (Mai 51). --- Me: 1. — ΤΙαχώμιος καὶ Ἱλαρίων ἐν εἰρήνη τ. — 2 : Δημητρίων τοξευόμενος τ... 
Δάναξ, Θηριανὸς καὶ Μεσῖρος £. τ... Δονάτος τοξευόμενος τ. --- Βάρβαρος £. τ. (Mai 83). --- Mv : 1, — 
Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου TTapuevà ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων. --- Εὐθολίας. --- Koivrou τοῦ θαυματουρ- 
γοῦ, — Τρωαδίου. — Ἡ κοίμησις τῶν ἁγίων ᾿Ανδρονίκου καὶ ᾿Αθανασίας (Mart. 35). — Θεοδωρήτου 
᾿Αντιοχείας. --- Θεοδότου τοῦ ἐπισκόπου Κυρηνίας τῆς Κύπρου. --- Με: 1. 
SYNAXARIA SELECTA. 8: 8. 9..--- P :3,.—'H μετάθεσις τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου. --- D:3.9. —Da:3. — 98 - 8. 9, -- K : 8. 9. -Ν :3, — ΒΡ: 8. --- Be:3. 
1.— ὦ: 8. -- σα : 8. --- 08:3. —&:3. 1. — Βα: 8. 1.-- ΒΡ: 8. 1. Τρυφαίνης (Mai 95). --- Καὶ ὁ 
ῥοδισμὸς τοῦ ἁγίου Τιμοθέου τοῦ πατριάρχου (Mai 95), --- Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἡσυχίου 
τοῦ ὁμολογητοῦ. Οὗτος ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πρᾷος καὶ φερωνύμως ὄντως κληθεὶς Ἡσύχιος. --- Ἀλεξάν- 
bpou καὶ Κολούθου xoi Βαρβάρου (Mai 149). — Re : 8. --- Μάρκου τοῦ ἐρημίτου. — Τοῦ ὁσίου Θαλατ- 
τίου. --- Τοῦ ἁγίου Νικοστράτου καὶ Ἀντιόχου συναθλητοῦ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου. --- Μελετίου 

1 αἰνοχίαις P. — ? om. Rb. 
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αὐτόν. Καὶ πρὸς αὐτὸν πεμφθεὶς ἄγγελος Κυρίου 

ἐδίδαξεν αὐτὸν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸ εὐσεβὲς 

δόγμα. ΤΤαυσαμένου τοίνυν τοῦ διωγμοῦ. καὶ τῆς 

εἱρκτῆς λυθείς, ἀναχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἡσύχαζε, 

καὶ τοσοῦτον ὑψώθη, ὥστε ἀγγέλους ' προσομιλῆ- 

σαι καὶ παρ᾽ ἐκείνου μαθεῖν τὸ σχῆμα τῶν μοναχῶν 

ΜΗ͂ΝΙ Τῷ 

i. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὔατγε- 

λιστοῦ ἐπιστηθίου ἠγαπημένου παρθένου Ἰωάν- 

νοῦ τοῦ θεολόγου, ἤγουν ὃ ῥοδισμὸς καὶ f] τρύγη- 

σις τοῦ μάννα. "Ek τοῦ ἐγκωμίου Σωφρονίου 

Ἱεροσολύμων. εἰς τὸν θεολόγον μανθάνομεν, ὅτι ὁ 

πατὴρ τοῦ θεολόγου ὁ Ζεβεδαῖος ἦν, fj δὲ μήτηρ * 

Σαλώμη, θυγάτηρ Ἰωσὴφ ? τοῦ μνηστευσαμένου 

τὴν παναγίαν ὃ Θεοτόκον. Ὃ τὰρ Ἰωσὴφ υἱοὺς 

εἶχες τέσσαρας, Ἰάκωβον, Συμεών, Ἰούδαν καὶ 

Ἰωσῆν ὅ, καὶ θυγατέρας τρεῖς, τήν τε Ἐσθὴρ καὶ δ 

τὴν Μάρθαν καὶ τὴν Σαλώμην, ἥτις ἦν γυνὴ Ζεβε- 

δαίου, μήτηρ δὲ Ἰωάννου. Ἐντεῦθεν: ὃ σωτὴρ 

ἡμῶν * θεῖος ἦν ᾿Ιωάννου, ὡς ἀδελφὸς Σαλώμης 

τῆς θυγατρὸς Ἰωσήφ. "On μὲν ἴ τὸν ἅγιον Πέτρον 

ὁ Κύριος ἐβάπτισεν οἰκείαις χερσί, kai? Tlérpoc 

Ἀνδρέαν καὶ "Avbpéag. Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, 

Ἰωάννης δὲ καὶ Ἰάκωβος τοὺς λοιποὺς ἀποστό- 

λους. Ὅτι πάντων φυγόντων, Ἰωάννης ὡς ἀγζαπη- 

τὸς ὃ ἐν τῇ παραδόσει καὶ ἐν τῷ σταυρῷ παρῆν, 

καὶ εἰς τὸν τάφον πρῶτον τοῦ Πέτρου ?? ἦλθεν, 

καὶ 5 ὅτι τὴν παναγίαν Θεοτόκον ἔλαβεν εἰς τὰ ἴδια 

ὁ θεολόγος. Ὅτι οὗτος ἐπὶ τῆς γῆς τρεῖς μητέρας 

ἔσχηκε᾽ πρώτην τὴν Σαλώμην, ἐξ ἧς καὶ τεγέννῃ- 

ται" δευτέραν, ὅτι βροντῆς υἱὸς ἐχρημάτισε παρὰ 

4, — ὃ ἀγτέλου S. ͵ 

1. — τ εὐαγγελιστοῦ Ἰ. τ. θ. ὅτε fj τοῦ ἱεροῦ χοὸς ἤτοι voi 

πατριάρχης Ἵερ. E. ἐγκωμιαστικὸν λόγον εἰς τὸν μέγιστον 

μήτηρ δὲ Νο. --- " οὖσα add. Mc. — 3 παρθένον καὶ add. Me. 

μόνον Me. — ? οἰκείαις x. ὁ κύριος ἐβάπτισεν, 

φύσιν ἐξ ἧς ἐγεννήθη ἤτοι τὴν Σαλιίύμην τὴν Bpove 

πανάτιαν O. κατὰ v. p. αὐτῷ παρὰ τ᾿ Κ. ἐν τῶ σταυρῷ 

vae Me. — 15 Ἠλίβατον Me, Λιβάτον D. — 16 ἠγαπημένου Me. — 

στῶν δ' προφητίδων 0. τ. ἁγίου ἀποστόλου Φιλίππου τοῦ ἑνὸς τῶν 

καὶ τοὺς τύπους. Ἐξ ἐκείνου yàp ἐδόθη καὶ ἐτυ- . 

πώθη τὸ ἀττελικὸν ἐπάγγελμα τῆς μοναδικῆς πολι- 

τείας καὶ πολλὰ μοναστήρια μετὰ ταῦτα ἀνετείρας 

εἰς δοξολογίαν Θεοῦ καὶ θαυματοποιήσας καὶ τὸν 

Θεὸν ἐν ἅπασι μέχρι γήρως ὁσίως καὶ εὐαρέστως 

θεραπεύσας, χαίρων πρὸς αὐτὸν ἐξεδήμησε, 

AYTQ H'. 

τοῦ Κυρίου" τρίτην τὴν παναγίαν Μαρίαν τὴν θεο- 

τόκον, κατὰ τὸ ῥηθὲν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Κυρίου 11" 

« Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.» Ὅτι τὴν ἁτίαν Θεοτόκον 

ἸΤέτρος καὶ. Ἰωάννης ἐβάπτισαν, xol? μέχρι τῆς 

᾿κοιμήσεως τῆς παναγίας Θεοτόκου συνῆν αὐτῇ ὁ 

᾿θεόλότος καὶ μετὰ τὴν κοίμησιν αὐτῆς ἦλθεν εἰς 

Ἔφεσον καὶ 12 τὸν ναὸν τῆς Ἀρτέμιδος 18. διὰ 

προσευχῆς κατέβαλεν, καὶ τεσσαράκοντα μυριάδας 

ψυχῶν 5 ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν λατρευόντων τῇ 

Ἀρτέμιδι τῆς πλάνης ἀπήλλαξε καὶ μετήγαγε πρὸς 

τὸ φῶς" τῆς δεογνωσίας. Ὅτι Λίβατον καλεῖται 

τὸ ὄρος, ἐν ᾧ ἵσταται ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου 5 Ἰωάννου 

τοῦ θεολότου, ἐκ δὲ δύσεως Τ΄ ὁ ὅγιος Τιμόθεος, 

Μαρία δὲ fj Μαγδαληνὴ 18 καὶ οἱ ἑπτὰ παῖδες ἐν τῷ 

πλησίον Χειλετιὼν 5 ὄρει" f δὲ ἁτία Ἑρμιόνη θυγά- 

inp Φιλίππου, μία οὖσα τῶν προφητίδων τῶν 

τεσσάρων θυγατέρων αὐτοῦ, κεῖται εἰς τὸ πλησίον 

ὄρος᾽ Φίλιππος δὲ ὁ εἷς τῶν ἑπτὰ διακόνων 19 καὶ 

Ἄδαυκτος "Ὁ ὁ μάρτυς καὶ ἡ τούτου θυγάτηρ Καλ- 

λισθένη καὶ ἕτεροι μάρτυρες ἐπίσκοποι γετονότες, 

Ἀρίστων τύραννος, καὶ Ἀριστόβουλος, καὶ Ποαῦ- 

λος, ó τῆς ἐρήμου πολίτης, ἐκεῖσε κατάκεινται. 

τελεῖται δὲ fj αὐτρῦ σύναξις 51 ἐν τῷ σεπτῷ αὐτοῦ 

ἀποστολείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Ἑβδόμῳ. 

ὃ μάννα ἀνάδοσις τίνεται ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ. Ὁ ἐν ἁγίοις 

0."l. συγγραψόμενος διέξεισι ὅτι πατὴρ μὲν fiv αὐτῶ ὃ Z. 

5 ἔσχε Me. — ὃ Ἰωσὴ Me. — 9 om. Mc. 7 Ecc τέφησιν ὡς 

5 δὲ Mc. — ? xat add. Mc. — 19 τάφον TT. πρῶτος Me, — 11 ἔσχηκε τὴν κατὰ 

ἣν ὡς υἱὸς βροντῆς ὀνομασθεὶς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ τρίτην τὴν 

Me, — 18 ὅτι Mc, — 13 ὃ θεολόγος add. Μο. --- 16 π᾿ τ᾿ q. μετή- 

τῇ κεῖται add. Mc. — 13 Μαγδαλινῆς S. — μία οὖσα 

ἑπτὰ διακόνων καὶ μὴν Me. — 9" Abauroc S. — 51 fi 

δὲ c. τοῦ ἀποστόλου τελεῖται Me. 

τοῦ στρατηλάτου κτλ. (Mai 24). — Me: 8. 1. — Γαϊανός, Γάϊος xoi Νεόφυτος £ τ. (Mai 45). — Ἢ ἐν τῷ 

Κυρίῳ πάσχα μνήμη τῶν ἁγίων rm πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ. --- Mv : 3. 1. — Κοδράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 

(Mai 9*). — Ἰωάννου τοῦ Ψυχοΐτου (Mai 245). — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μαξίμου (Mai 149). — Mr: 3. 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — "Akoxíou.. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ 

μαρτυρείῳ τῷ ὄντι ἐν τῷ Ἑπτασκάλῳ (Mai 7)). — P: »Ἀκακίου. --- 1. — D : 1. — ᾿Ακακίου... Ted 

δὲ κτλ, — 8: Ἀρσενίου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μετάλου, τῷ γένει Ῥωμαῖος, πατὴρ γενόμενος 

νωρίου * καὶ ᾿Αρκαδίου τῶν βασιλέων. Καταλιπὼν δὲ τὴν Ῥώμην --- πολλαὶ δὲ λέγονται αἰτίαι τῆς 

ἀναχωρήσεως αὐτοῦ" ἀληθεστέρα δὲ πασῶν f δι εὐχῆς αὐτῷ ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐνεχθεῖσα φωνή, -- 

ὥρμησεν εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν καὶ ἀπετάξατο ἐν τῇ Σκήτει 2, πολλοὺς ἀσκητικοὺς ἀτῶνας ἐπιδειξάμενος ̓  

τὸν δὲ τῆς ἀναχωρήσεως χρόνον ἐν ἡσυχίᾳ καὶ προσευχῇ καὶ κλαυθμῷ διετέλεσεν. Ἐν oic καὶ τοῦτο 

λέγεται περὶ αὐτοῦ, ταῖς χερσὶν ἐργαζόμενον ῥάκος ἔχειν ἐπὶ τῶν 

δάκρυον᾽ αἵ τε τὰρ τρίχες τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ἐξέπεσον ἀπὸ τοῦ κλαυθμοῦ. Μακρὸς δὲ ἦν, ἀλλ᾽ 

ἐκυρτώθη ἀπὸ τοῦ γήρους" τὸ δὲ εἶδος ἀγτελικόν, πολιὸς τὴν τρίχα, ἀστεῖος τῷ σώματι, ξηρὸς. δὲ ἦν" 

εἶχεν δὲ τὸν πώτωνα βαθὺν. ἕως τῆς κοιλίας φθάνοντα. Ὃ δὲ πᾶς τῆς ζωῆς αὐτοῦ χρόνος ἔτη ἐνενή- 

κοντα πέντε ἐποίησεν' δὲ εἰς τὸ παλάτιον ἔτη σαράκοντα, καὶ ἐν Σκήτει ἔτη σαράκοντα, καὶ δέκα εἰς 

Τρώην, καὶ τρία εἰς τὸν Κάνωπον " καὶ αὖθις δπέστρεψεν εἰς Tpáriv ποιήσας ἔτη δύο. Καὶ ἐκοιμήθη ἐν 

εἰρήνῃ, εἰκόνα ἀρχέτυπον τὸν ἑαυτοῦ βίον καταλιπὼν ἡσυχίας ὃ ἀκριβοῦς καὶ προσευχῆς κἀθαρᾶς καὶ 

᾿ἀπερισπάστου. --- Ἑτέρου ποιητοῦ διήγησις εἰς τὸν αὐτὸν ἅγιον. Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἀρσέ- 

γονάτων διὰ τὸ ἀκατάπαυστον 

1 Ovopiou D. — 5 Σκήτη D. — ? ἡσυχίους D. 

To. 19, 27. 
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. 9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ σύναξις τῆς ἁγίας κόνεως, 

ἥτις ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἀναπέμπεται. Ὃ φιλάν- 

θρώπος καὶ πανάγαθος Θεὸς ἡμῶν οὐ μόνον τοὺς 

ὑπὲρ αὐτοῦ προθύμως ἀγωνισαμένους ἁγίους 

αὐτοῦ μαθητὰς καὶ ἀποστόλους, προφήτας τε καὶ 

μάρτυρας καὶ πάντας τοὺς εὐαρεστήσαντας αὐτῷ 

βασιλείας οὐρανῶν καὶ τῶν αἰιυνίων ἠξίωσεν ἀγα- 

θῶν, ἀλλὰ καὶ τόπους, ἐν οἷς ἢ διέτριψαν ἢ ἐτάφη- 

σαν, πλήρεις χαρίτων ἀποδείξας πολλοῖς ἐλάμπρυνε 

θαύμασι. Καὶ γὰρ καὶ ὁ τάφος, ἐν dj ὁ μέγας 

ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μέλλων 

μετατεθῆναι ἐτάφη, κόνθν ἁγίαν, ἣν οἱ ἐγχώριοι 

μάννα προσατορεύουσιν, ἐπινεύσει Πνεύματος 

ἁγίου κατὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν τοῦ μαΐου μηνὸς 

ἐτησίως ἐξαίφνης ἀναβρύει καὶ ἀναδίδιυσιν᾽ ἣν οἱ 

προσερχόμενοι λαμβάνοντες χρῶνται αὐτῇ εἰς παν- 

τοίων παθῶν ἀπολύτρωσιν, εἰς θεράπειαν ψυχῶν, 

εἰς ῥῶσιν σώματος, Θεὸν δοξολογοῦντες καὶ τὸν 

αὐτοῦ θεράποντα καὶ 8eoAórov Ἰωάννην γεραί- 

ροντες. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ μεγάλου ἀναχωρητοῦ τῆς 

ἐρήμου. Ἀρσένιος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν ἦν μὲν 

ἐκ τῆς παλαιᾶς Ρώμης, διάκονος τῆς ἁγιωτάτης 

MHNI ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου προφήτου Ἡσαΐου. Ὁ 

ἅπιος Ἡσαΐας ὁ μεγαλοφωνότατος προφήτης 

ἦν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, θεῖος δὲ ὑπῆρχε τοῦ βασι- 

λέως Μανασσῆ υἱοῦ ᾿Εζεκίου. Ἐλέγχων δὲ αὐτὸν 

ἐπὶ ταῖς ἀνομίαις αὐτοῦ, ἐπρίσθη εἰς δύο μετὰ 

ξυλίνου πρίονος καὶ ἐτέθη ὑποκάτω δρυὸς Ἀρωὴλ 

ἐχόμενα 3 τῆς διαβάσεως τῶν ὑδάτων, ὧν ἀπώ- 

8. — 1 ἐτιμεῖτο S. 
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τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας. Διὰ δὲ τὸ τῆς: ἀρετῆς ἀπαρά- 

μῖλλον καὶ τὸ τῆς γνώσεως ὑπερβάλλον ἐξελέγη 

παρὰ. Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου βασιλέως ἐπὶ τὸ 

ἐκδιδάσκειν τοὺς παῖδας αὐτοῦ, τόν τε ᾿Αρκάδιον 

καὶ 'Ovdpiov, οὐ μόνον τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν 

ἀλλὰ καὶ ἀρετὴν τὴν κατὰ Θεόν. Οὕτω δὲ ἐτιμᾶτο ! 

παρὰ τοῦ βασιλέως, ὡς καὶ βασιλοπάτωρ᾽ καλεῖ- 

σθαι. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνος τοὺς θορύβους μισῶν καὶ τὸ 

μετὰ τῶν κάτω κρατούντων συναναστρέφεσθαι, 

τὴν δὲ ἡσυχίαν ἀγαπῶν καὶ τὸν ἄνω βασιλέα 

ποθῶν, παρεκάλει ὁδηγηθῆναι εἰς ὁδὸν τὴν σωτή- 

ριον. Ἦλθεν οὖν αὐτῷ φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

λέγουσα ἐκ τρίτου᾽ « Ἀρσένιε, φεῦγε τοὺς ἀνθρώ- 

» ποὺς Kol σώζου,» καὶ παραυτίκα τὰ λαμπρὰ 

ἱμάτια μεταμφιασάμενος καὶ πενιχρὰ περιβαλόμε: 

voc, ἀπῆλθεν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἡσύχαζεν’ καὶ ἀζω- 

νισάμενος εἰς ἀρετήν, ὡς οὐδεὶς ἄλλος, ἐν βαθεῖ 

γήρᾳ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, ἐτῶν ὑπάρχων 

ἑκατὸν πέντε. ΄ 

4; Tfj αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος | 

βάρου. 

B. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικομᾶ. 

8. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυ- 

ματουρτοῦ Ταρασίου τοῦ ἐν Λυκαονίᾳ. 

ΑΥ̓ΤΩ Θ΄. 

λεσεν Ἐζεκίας ὁ βασιλεὺς χώσας αὐτὰ διὰ τοὺς 

πολεμίους. Καὶ ὁ Θεὸς τὸ σημεῖον τοῦ Σιλωὰμ 

ἐποίησε διὰ τὸν προφήτην, ὅτε’ πρὸ τοῦ ἀπο- 

θανεῖν ὀλιγωρήσας ηὔξατο πιεῖν ὕδωρ, καὶ εὐθέως 

ἀπέστόλη αὐτῷ ἐξ αὐτοῦ ζῶν ὕδωρ᾽ διὰ τοῦτο 

ἐκλήθη Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. 

Ἔστι δὲ ὃ τάφος Ἡσαΐου τοῦ προφήτου ἐχό- 

1. — τ al, Ῥωγὴλ Νεδτιε, Vitae proph;, pp. 16, 17. — ὃ πλησίον add. S. 

νιος ἦν τῆς μετάλης πόλεως Ρωμαίων γέννημα xol θρέμμα, ἐξ ἁπαλῶν τῶν ὀνύχων καθαρὸν τηρηθὲν τῷ 

Θεῷ ἐνδιαίτημα᾽ καὶ πάσῃ ἀρετῇ καὶ σοφίᾳ θείᾳ τε καὶ ἀνθρωπίνῃ πλήρης ὑπάρχων᾽ ὅθεν καὶ. τὴν τοῦ 

διακόνου ψήφῳ Θεοῦ χειροτονίαν δέχεται. Τοῦ δὲ μεγάλου Θεοδοσίου τὴν τῶν Ρωμαίων βασιλείαν 

τότε ἰθύνοντος καὶ ἐπιζητοῦντος ἄνδρα πνευματικὸν καὶ λόγιον καὶ ἱκανὸν ῥυθμίσαι καὶ διδάξαι ᾿Αρκά- 

διον καὶ “ονώριον τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ " καὶ μαθὼν περὶ τούτου μόλις ἴσχυσεν αὐτοῦ ἐγκρατὴς γενέσθαι. 

Ἐπεὶ δὲ ὑπερβαλλούσαις τιμαῖς ἐν τοῖς βασιλείοις ἐτιμᾶτό τε καὶ ἐδοξάζετο, ὑπερβαλλόντως ἠνιᾶτο 

μισόδοξος ὦν. Καὶ δὴ θείας ἀκούει φωνῆς προτρεπούσης αὐτὸν τοὺς ἀνθρώπους φεύγειν. Ὁ δὲ μὴ 

μελλήσας, ἔξεισι τῶν βασιλείων, τὴν ἐσθῆτα ἀλλαξάμενος καὶ τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν καταλαμβάνει" ἐκεῖθεν 

εἰς Σκῆτιν ὁ ἔρχεται, ἔνθα πολλοὺς ἱδρῶτας ἀσκητικοὺς κατεβάλετο. Ἐξαιρέτως δὲ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν 

ταπεινοφροσύνην μετήρχετο, παρ᾽ ὅλον δὲ τὸν τῆς ζωῆς αὐτοῦ χρόνον ἐργαζόμενος καὶ δακρύων ἑνὶ 

ῥακίῳ τὰ ἑαυτοῦ ἀπέματτε δάκρυα «καὶ ὅ» τοῦ ὕπνου κατεκράτησεν, «καὶ ὅ» μεγάλας ἑτέρας ἀρετὰς 

κατειργάσατο. Οὗτος ἐγγύς που τῶν ἑκατὸν -ἐτῶν γενόμενος, μετὰ μεγάλου τῶν ἀρετιῦν σωροῦ πρὸς 

τὸν Θεὸν διαβαίνει, πάμπολλα διδάξας καὶ νουθετήσας τοὺς περὶ αὐτόν. --- Da 21. — ̓Ἀκακίου. — 3. 

5:1. --- Ἀκακίου, --- 3. — K : 1. WN:1.3. — Bb: Ἀκακίου. --- 1.2.8. — Bo :1 οἱ 

3,8. — ὦ: Akaktov. — 1. 3. — Ge : Ἀκακίου. --- 1. 8. — Gg : Axoktou. — 1. 3. — 'H ἀνακομιδὴ τῶν 

λεμιμάνων τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικολάου (alia manu). — R:1.3. — Ra: 1.3. — Rb:1.3. — Re: 

1. — ᾿Ακακίου. --- 3. — Me : 1. 9. 8..--- Ὁλόκληρος σπεῖρα στρατιωτικὴ E. r. — Mv: 1. 2. 8. — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. 9, 8 des. : τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου 

Στρατονίκονυ. --- 4. 5.6. — Ῥ: 1.9, 8.4. — D:1: Ἡσαΐου. Ὁ ἅγιος Ἡσαΐας ὁ μετοαλοφωνότατος 

Ἀκακίου. — 8, 

προφήτης ἦν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ... Des. : διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς ἐπηράσατο εἰς δουλείαν ἔσεσθαι τὸ σπέρμα 

αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ καὶ ἄκαρπον αὐτὸν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Τελεῖται δὲ fi 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λαυρεντίου. --- 9, 3, des. : τὸ δὲ λείψανον τοῦ 

ἁγίου Ἐπιμάχου ὁ φιλόχριστος βασιλεὺς Κωνσταντῖνος. ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰσαγαγὼν μετὰ τιμῆς 

— 3 Κήτην D. — ὅ supplevi, om. D. 

Mar 8, 

f. 212". 
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peva τοῦ τάφου τῶν βασιλέων Δαβὶδ xoi Σολο- 

μῶντος, ὄπισθεν τοῦ τάφου τῶν ἱερέων ἐπὶ τὸ 

μέρος τὸ πρὸς. νῶτον. Σολομὼν γὰρ ἐποίησε: 

᾿ τοὺς τάφους, τοῦ Δαβὶδ διαγράψαντος, κατὰ ἀνα- 

τολὰς Σιών, ἥτις ἔχει εἴσοδον ἀπὸ Γαβαὼν μήκοθεν 

τῆς πόλεως σταδίους εἴκοσι: καὶ ἐποίησε σκολιὰν 

σύνθετον ἀνυπονόητον τὴν εἴσοδον τοῖς πολλοῖς 

καὶ ἔστιν ἕως σήμερον τοῖς πολλοῖς ἀγνοουμένη 

τῶν ἱερέων καὶ ὅλῳ τῷ λαῷ, Ἐκεῖ εἶχεν ὁ βασιλεὺς 

τὸ χρυσίον τὸ ἐξ Αἰθιοπίας καὶ τὰ ἀρώματα καὶ 

ἐπειδὴ ὁ βασιλεὺς Ἐζεκίας ἔδειξε τὸ μυστήριον 

τοῦ Δαβὶδ καὶ τοῦ Σολομῶντος τοῖς ἔθνεσιν τοῖς 

Βαβυλωνίοις καὶ ἐμίανεν ὀστᾶ τοῦ τόπου τῶν 

πατέρων αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ὁ Θεὸς ἐπηράσατο εἰς 

δουλείαν ἔσεσθαι τὸ σπέρμα αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς 

αὐτοῦ καὶ ἄκαρπον αὐτὸν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἀπὸ ; 

τῆς ἡμέρας ἐκείνης. Ἦν δὲ κατὰ τὸν τύπον τοῦ 

σώματος μακρὰν ἔχων τὴν ὑπήνην καὶ εἰς ὀξὺ 

καταλήγουσαν ἄρτι παρεγτίσας ἐν γέρουσι" ὕστε- 

ρον δὲ μετακομισθὲν τὸ ἅγιον λείψανον αὐτοῦ 

ἐτέθη ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν τῷ vo) τοῦ ἁγίου 

Λαυρεντίου πλησίον Βλαχερνῶν, ἐν di καὶ ἡ σύναξις 

αὐτοῦ ἐπιτελεῖται. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τ 

Χριστοφόρου. llepi τούτου τοῦ ἐνδόξου καὶ 

μεταλομάρτυρος 5 τερατώδη «λέγεταί 8» τινα καὶ 

παράδοξα, ὅτι ve * κυνοπρόσωπος ἦν ἐκ τῆς 

χώρας τῶν τοὺς ἀνθρώπους κατεσθιόντων ̂  καὶ 

ὅτι πρότερον ἀνθρώπους ἤσθιεν, ὕστερον δὲ μετὰ 

τὸ πιστεῦσαι Χριστῷ μετεμορφώθη. Οὐκ ἔστι δὲ 

τοῦτο, οὐκ ἔστιν’ ἀλλά τινες αὐτὸν οὕτως ὑπενόη- 

σαν διὰ τὸ ἐθνικὸν καὶ ἄγριον καὶ φοβερόν. “Ὅμως 

δὲ ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Δεκίου " koi" κατασχεθεὶς 

ἐν πολέμῳ ὑπὸ κόμητός τινος | καὶ ἀνθρωπίνως 

φθέγξασθαι μὴ δυνάμενος, προσηύξατο τῷ Θεῷ 

καὶ ἐπέμφθη αὐτῷ ἄγγελος παρὰ Κυρίου λέγων 

« Ῥέπρεβεβ, ἀνδρίζου» τοῦτο γὰρ ἦν αὐτῷ πρό- 

Tépov ὄνομα, --- καὶ ὃ ἁψάμενος αὐτοῦ τῶν χειλέων 

ὁ ἄγγελος λαλεῖν αὐτὸν παρεσκεύασεν' xoi? εἰσελ- 

θὼν ἐν τῇ πόλει διήλεγχε τοὺς τῶν χριστιανῶν ᾿ 

διώκτας καὶ τὸν Χριστὸν μεγαλοφώνως ἐκή- ὅ 

ρυττε 11, Τύπτεται οὖν ὑπὸ Βακχείου τινός, πρὸς 

ὃν ἀποκριθεὶς εἶπεν, ὡς ὑπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ 

ἐντολῆς ταπεινούμενος καταδέχεται 13 εἰ γὰρ δοίη 

κίνησιν τῷ θυμῷ, οὔτε τὸν Βακχεῖον αὐτὸν * ὑπο- 

στήσεσθαι οὔθ᾽ ὅλως τὴν τοῦ βασιλέως ἰσχὺν 10 

μηδὲν οὖσαν καὶ διεφθαρμένην 9. Διακοσίων τὰρ 

στρατιωτῶν πεμφθέντων ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ τοὺς σὺν 

αὐτῷ 15, διά τε τὸ φοβερὸν καὶ ἐξηλλαγμένον !5 

τοῦ εἴδους τῆς θέας καὶ τὴν αὐτοῦ ἰσχὺν ἀνυπέρ- 

βλῆτον καταλαβόντων αὐτὸν τῇ χειρὶ ῥάβδον 15. 15 

κατέχοντα, ἥτις παραδόξως ξηρὰ οὖσα ἐβλάστη- 

σεν, καὶ πρὸς τὸν βασιλέα ἀγόντων, ἐπεὶ ἄγγελος 

ὀφθεὶς καὶ 11 ἄρτων ἐπιλειπόντων τοῖς στρατιώταις 

εἰς πλῆθος αὐτοὺς αὖθις 15. κατέστησεν, τῷ παρα- ἡ 

δόξῳ τοῦ θαύματος 19 ἐκπλαγέντες οἱ στρατιῶται 20 

ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ ?? καὶ βαπτίζονται ἅμα τῷ 

ἁγίῳ ?! Χριστοφόρῳ ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος 5 

Βαβύλα ἐν Ἀντιοχείᾳ γενόμενοι, ἔνθα ἀντὶ Ρεπρέ- 

βου Χριστοφόρος ἐκλήθη" εἶτα προσαχθεὶς τῷ 

βασιλεῖ, καὶ κατιδιὺν αὐτὸν καὶ ἐκπλαγεὶς 38 ὕπτιος 35 

εἰς τὰ ὀπίσω κατέπεσε «διὰ τὸ ?*». μὴ δύνασθαι 

ἀτενίσαι πρὸς αὐτόν’ καὶ πάλιν ἀνενέγκας δόλῳ 

μετελθεῖν αὐτὸν καὶ κολακείαις μαλάξαι 35 «ἐπει- 

ρᾶτο ?*», ὅθεν καὶ προσκαλεσάμενος δύο γυναῖκας 

τὴν ὄψιν διαπρεπεῖς, ἀκολάστους δὲ καὶ πρὸς μίξιν 80 

ἑτοίμους καὶ δεινὰς 35 ὑποθερμᾶναι καὶ ἐρεθίσαϊ καὶ 

ἀνεγεῖραι ἀγδρῶν νέων ἀκαθέκτους καὶ λυσσώδεις 

ὁρμάς, ὄνομα δὲ τῇ μὲν Καλλινίκη τῇ δὲ Ἀκυλίνα, 

ἵνα ἀποστήσωσι τὸν μάρτυρα τῆς πίστεως" αὐτὸς 

μὲν αὐτὰς κατηχήσας τῆς θρησκείας τῶν εἰδώλων 85 

μετέστησεν “7 αἱ 8. τοῦ βασιλέως ἐνώπιον τὸν 

8. — ᾿ μεταλομάρτυρος Mc, — ? καὶ περὶ τούτου τοῦ ἐνδοξοτάτου μάρτυρος Me. — ὃ Me, om. S. — * om. Mc. — 5 καὶ 

add. Mc. — ὃ δρμώμενος add. Me. — Ἰ (πρότερον - καὶ) om. Mc. — 9 Ῥέπρεζε Aic S. ? ὅτι add, Me, — 1? ὅτι add. S. 
τι (καὶ τὸν - ἐκήρυττε» om. Mc. — 183 κατέχεται Me. — 13 ὑποσταλήσεται ... διεφθ, x. pi. οὖσαν ὅθεν καὶ Me, — 1* ax, στρ. 

ἐπ᾽ αὐτὸν σταλέντων Me, — 19 ἐξηλαγμένον S, — 39 (τῆς θέας - ῥάβδον) καὶ τὸ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ἀνυπέρβλητον καὶ 40 

καταλαβόντων αὐτὸν ῥάβδον τῇ χειρὶ Me, — 11 (ἄγγελος - καὶ) πρὸ τοῦ τῷ βασιλεῖ παραστῆναι ἥδη τῶν Mc, — 19 πλῆθος 

αὐτοῖς αὐτοὺς Me. — 19 (1. 6.) θαύματι Me, — 30 ἐπ, τ᾿ X. οἱ στρ. Me. — ?* om, Me. — ?? μάρτυρος Mc, — 38 (εἶτα - 

ἐκπλαγεὶς) ὁ γοῦν B. ἰδιὺν αὐτὸν καὶ καταπλαγεὶς Me. — ?* supplevi, om. S. — ?* (μὴ - μαλάξαι) καὶ πάλιν ἀνενεγκὼν 

5. p. αἰ K. X. μι καὶ κατ᾽ ὀλίγον τοῦ Χριστοῦ ἀποστῆσαι ἀλλὰ μὴ φανερῶς καὶ ἰταμῶς ἐδοκίμαζεν Me. — 58 δεινῶς S, — 

1 (δὲ καὶ - μετέστησεν) σφόδρα τὸν τρόπον καὶ δεινὰς πρὸς μίξιν διερεθίσαι ἀνδρῶν μαλακωτέρων καὶ φιληδόνων 45 

ἀκαθέκτους ὁρμὰς ὧν τῇ μὲν πρῴτη ὄνομα Κ. τὴ δευτέρα δὲ A. εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὸν κελεύει καὶ παντοίαις χρήσασθαι 

μηχαναῖς ὥστε τοῦτον ὑπαγαγεῖν τῶ ἑαυτῶν ἔρωτι ὡς ἂν ἐν συνηθεία πρὸς ταῦτας καὶ ἀγάπη γενόμενος πεισθείη 

ἀποστῆναι μὲν τοῦ Χριστοῦ θυσίας δὲ elbtbAotg προσενεγκεῖν ἃς ὁ ἅγιος x. τ. θ. τι e. ἀπέστησεν Mo, — 5 δὴ καὶ add. Mc. 

ἐν τῷ αὐτοῦ παλατίῳ κατέθηκεν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Στρατονί- 

κου. — 4: Κοδράτου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. Οὗτος ἦν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ κατὰ τοὺς χρόνους Δεκίου 50 

καὶ Οὐαλεριανοῦ ! τῶν βασιλέων ἐν τῇ Νικομηδέων πόλει. Διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν πρὸς 

ΤΙερίνιον τὸν ἀνθύπατον ἤχθησαν. Πατρίδα οὖν καὶ γένος καὶ ὄνομα ἐρωτηθέντες, ὑπὲρ πάντων ὁ ἅγιος 

Κοδράτος ἀπεκρίνατο « Χριστιανοὶ λεγόμεθα, τοῦτό ἐστιν ἡμῖν τὸ θαυμαστὸν ὄνομα. εἰ δὲ βούλει τὴν 

» περικειμένην ἡμῖν ἀξίαν γνῶναι, δοῦλοί ἐσμεν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ πόλιν ἔχομεν τὴν 

» ἄνω Ἱερουσαλήιι.» Ὥς δὲ οὔτε ἀπειλαῖς οὔτε ὑποσχέσεσι χαυνούμενον τὸν ἅγιον ὁ ἀνθύπατος ἑώρα 55 

ἀλλὰ δυνάμει λόγων αὐτὸν καταπολαίοντα καὶ τὰ εἴδωλα στηλιτεύοντα, θυμοῦ πλησθεὶς ἁπλωθῆναι 

αὐτὸν ἐν σανίσιν ἐκέλευσεν καὶ τυφθῆναι βουνεύροις, καὶ ἔτι ἐπιμένοντα τῇ ἐνστάσει ? τύπτεσθαι καὶ ἐν 

τῷ δεσμωτηρίψ ἁπλωθῆναι ἐπὶ ὀστράκου καὶ λίθον ἐπιτεθῆναι τῷ στήθει αὐτοῦ, εἶτα ἀχθῆναι ἐν τῇ 

Νικαιέωνϑ πόλει, ἐν fj γενόμενος ὁ ἀνθύπατος παρέστησε τὸν ἅτιον αὖθις εἰς ἐξέτασιν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ 

καὶ πάλιν τὰς ὑπὲρ πάντων ἀποκρίσεις ὁ Κοδράτος ἐποιεῖτο" ἔνϑα πολλοὺς τῶν χριστιανῶν φόβῳ τῶν 60 

τιμωριῶν. αὐτομολήσαντας ἰδὼν καὶ ἐπιθύσαντας τοῖς εἰδώλοις αὐτούς τε πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

μετέστρεψεν; τῆς φοβερᾶς ἀναμνήσας ἡμέρας καὶ παραινέσας ἐπιστραφῆναι καὶ μὴ ἐναπομεῖναι τῇ 

τ΄ Οὐαλλεριανοῦ D. — * ἐν {|| στάσει Ὁ. --- ? Νικαέων D. — ? corr. prima nutku., primns παραινέσεις, 

E 
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| 
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Ed 
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Χριστὸν ὡμολόγουν καί, δεινῶς ταύτας τιμωρήσας, τυρείψ αὐτοῦ, τῷ ὄντι πλησίον τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

τὸν ἀγῶνα ἐτελειώθησαν καὶ ?? τὸν τοῦ μαρτυρίου — TTokueükrou, καὶ ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου μετα- 

στέφανον ἐκομίσαντο. Ἐπὶ τούτοις εἰς ὀργὴν λομάρτυρος ὅδ Γεωρτίου. ἐν τῷ Κυπαρισσίῳ. 

ἐξαφθέντος τοῦ βασιλέως 85, κατὰ ῖ τῶν διακοσίων 3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

5 στρατιωτῶν τῶν * πιστευσάντων καὶ βαπτισθέν: Ἐπιμάχου xoi Γορδιανοῦ ᾿. Οὗτοι Ῥωμαῖοι 

τῶν ὅμα τῷ 88. ἁγίῳ 9* τὴν ἀπόφασιν. ἔδωκεν" καὶ ὄντες διὰ «τὸ2» τὸν Χριστὸν ὁμολογεῖν κατεσχέ- 

εἰσελθόντος τοῦ ἁγίου, ἅπαντες πρὸς αὐτὸν ὅδ᾽ θησαν, καὶ ἀναγκασθέντες παρὰ τοῦ ἄρχοντος 

προσεκύνησαν, εἶθ᾽ οὕτως τὰς αὐχένας ἐτμήθη- ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν οὐκ ἐπείσθησαν: ὅθεν ἡ 

σαν καὶ πυρὶ παρεδόθησαν ?*, Τὸν δὲ ἅγιον Χρι- πολλαῖς βασάνοις ὑποβληθέντες ὕστερον τὰς 

10 στοφόρον ἐν ὀργάνῳ 51 χαλκῷ κελεύει καθηχωθῆναι κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. . 
καὶ πυρκαϊὰν γενέσθαι κάτωθεν 88: καὶ τούτου Tevo- 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

μένου, διέμεινεν 39 ὁ ἅγιος ἀβλαβής, ἐξ οὗ dvbpa Κοδράτου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ, Οὗτος ἦν καὶ 

τινὰ λέγων καθορᾶν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ οἱ σὺν αὐτῷ κατὰ τοὺς χρόνους Δεκίου καὶ Οὐαλε- 

ἡλίου 41 μήκει μέγιστον καὶ κάλλει κάλλιστον περι- ριονοῦ τῶν βασιλέων ἐν τῇ Νικομηδέων πόλει' 

15 βεβλημένον λευκὰ 45. | ἱμάτιὰ 48, οὗ ὑπὲρ κεφαλῆς διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν ἤχθη πρὸς ΤΤερί- 

ἀκτινολαμπροφεγγοφωτοστόλιστος ὁ“ ἔκειτο 5 στέ- νιον τὸν ἀνθύπατον᾽ καὶ ἐρωτηθεὶς ὡμολόγησε τὸν 

φανος᾿ περιπόλους “ὁ δὲ κύκλῳ 9? καὶ στρατιώτας Χριστὸν καὶ ἁπλωθεὶς ἐτύφθη βουνεύροις ἐφ᾽ ἵκα- 
ἐξηρτημένον" πρὸς οὖς μέλανές τινες καὶ δυσειδεῖς νόν, ὥστε αἱμάτων. πληρῶσαι 1 τὴν γῆν. «Εἶτα 2» 
συμβαλόντες t! κρατεῖν ἔδοξαν αὐτῶν Kai κατατρο- κατεῖχε τοῦτον f| φυλακή, γυμνὸν ἐπ᾽ ὀστράκου 

30 ποῦσθαι 48" ἐπιστραφῆναι δὲ τὸν ἀκτινολαμπῆ καὶ τεθῆναι «roO ἀνθυπάτου κελεύσαντος καὶ *» λίθον 
φοβερὸν ὄντως f? ἐκεῖνον ἄρχοντα ἐν θυμῷ καὶ ἐπιτεθῆναι τῷ στήθει αὐτοῦ, εἶτα ἀχθῆναι ἐν τῇ 
συνταράξαι καὶ 38. συντρῖψαι 88. καὶ συμπατῆσαι Νικαιέων“ πόλει καὶ τιμωρηθῆναι σφοδρῶς" ἐν fj καὶ 
πᾶσαν ? τὴν τῶν ἐναντίων 9 δύναμιν: τὴν 38. πολλοὺς ποιήσας πιστεῦσαι τῷ Χριστῷ, ὧν οἵ μὲν ὅ 
νίκην 58. καὶ 88 τὸ κράτος λαβεῖν. Οἱ ὄχλοι δὲ τοῦτα καὶ τὰς κεφαλὰς ἐτμήθησαν, ἕτεροι δὲ τῷ πυρὶ 

35 ἀκούσαντες ἅμα τὸν ἅγιον ἀβλαβῆ ἐξελθόντα τοῦ παρεδόθησαν. 'O δὲ ἅγιος αἰτήσας εἰσελθεῖν ἐν τῷ 
πυρός, ἐπίστευσαν καὶ προσῆλθον τῷ Χριστῷ καὶ — vou τῶν εἰδώλων τὰ ἐν αὐτῷ ἅπαντα συνέτριψε 
τὰ βραβεῖα τῆς νίκης μετείληφαν ξιφοκοπτόμενοι! “ξόανα: ὅθεν κρεμασθεὶς ξέεται καὶ μαστιζόμενος 
ὑπὸ τῶν τοῦ βασιλέως ὑπηρετῶν ". Ὃ δὲ ὅγιος ἀπὸ πόλεως ὃ εἰς πόλιν εἰς τὴν ᾿Απαμέων Τ πόλιν 
Χριστοφόρος 38 δεσμεῖται λίθον ? ἐπὶ τοῦ τραχή- εἰσέρχεται" καὶ βληθεὶς ἐν σάκκῳ ἐτύφθη σφο- 

80 Àou καὶ ἐν φρέατι ῥίπτεται ἐκεῖθεν δὲ ὑπὸ ἀγγέ- δρῶς. Εἶτα ἀχθεὶς εἰς Καισάρειαν, ὡς ἐκεῖσε τοῦ 
λων * ἀνελκυσθεὶς χαλκοῦν ἱμάτιον πεπυρωμένον ἀνθυπάτου τὴν πορείαν ποιουμένου, πάλιν τύπτε- 
ἐνδύεται καὶ τελευταῖον ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀφαι- ται βουνεύροις᾽ ἔνθα Σατορνίλος καὶ Ῥουφῖ- 
ρεῖται. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις 5^ ἐν τῷ μαρ: νος τὸν Χριστὸν ὁμολοτήσαντες | ξεσθέντες τὰς 

-- 39 (τὸν Χριστὸν - καὶ) χριστιανὰς ἑαυτὰς ἀνειποῦσαι δειναῖς μάστιξιν ὑπεβλήθησαν καὶ ταῖς βασάνοις ἐγκαρτεροῦσαι 
95 Me. — 89 (εἰς - βασιλέως) τοῦ p. εἰς ὀργὴν ἐξαφθέντος Me. — 81 καὶ τὸν ἅγιον εἰς τὸ τοῦ προσώπου σχῆμα ἀλλόκοτα ἐξυ- 

βρίσαντος τοῦ δὲ δεκτικὸν αὐτὸν τῆς ἐνερτείας τοῦ διαβόλου καλέσαντος, τοῦτο γὰρ ἔφη σημαίνειν τὸ Δέκιος ὄνομα 6 
βασιλεὺς κατὰ Me. — 53 ἐπὶ συλλήψει τοῦ ἁγίου ἀποσταλέντων καὶ add. Mc. — 93 om. Me. — 9* αὐτῷ Me, — 35 (ἔδωκεν - 
αὐτὸν) δέδιυκε καὶ ἐπεὶ προσῆλθον ἐνύπιον αὐτοῦ πάντες καὶ τὸν ἅγιον Me, — 38 (εἴθ᾽ - παρεδόθησαν) ξίφει τὸς κεφα- 
λὰς ἀπετμήθησαν Mc. — ὅ1 τινι add. Mc. — 95 κελεύει καυθῆναι Me, — 9? ἔμεινεν Mc. — 9? (ἐξ οὔ) μὴ μόνον μηδὲν ἐκ 

40 τοῦ πυρὸς πάσχων καὶ τῆς καθηλῴσεως ἀλλὰ καὶ ὡς ἐν ἀνέσει ξένα καὶ παράδοξά τινα διηγούμενος Mc. — “ (καθορᾶν - 
ἡλίου) δρᾶν τῷ Me. — "5 λευκὰ περιβ, Mc. — 95 καὶ ταῖς αὐτοῦ μαρμαρυγαῖς τὸν ἥλιον ἀποκρύπτοντα add. Mc. — 
?! λαμπρὸς Me. — ἐ ἐπέκειτο Mc, — ** προσπόλους Me, — 41 συμβαλλόντες S, — 15 ὑπερισχύειν Me, — 3? εἶτα ἐπιστρα- 
qévra τὸν φοβερὸν Me. --ῦ ἐκείνων αὐι.. Me, — 5! (οἵ- ξιφοκοπτόμενοι) τοὺς δὲ ὄχλους ταῦτα ἀκούσαντας καὶ dua 
ἰδόντας τὸν ἅτιον ἀλώβητον παντάπασι διαφυλαχθέντα πιστεῦσαι καὶ προσελθεῖν τῷ Χριστῶ καὶ τὸν ἅγιον ἐξελκῦσαι 

45 τοῦ πυρὸς καὶ τῆς καθηλώσεως᾽ ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν Mc, — 9? κατεκόπησαν add. Mc, — 9? λίθω Me, — 9 ἀγγέλου Me. — 
355 ἡ bé τούτου σύναξις τ. Me. — 99 μάρτυρος Mc. 

8. — ! hic des. Mc. — ? supplevi, om. S. . 
4. — ! πληρώσας S.— ?suppl. , om. S.— Ξιτοῦ - καὶ om. S.—t Νικααίων S.—5 (dv -uév) ἐν fj S.— ὅπόλιν S.— δ᾽ Ἀπαμαίων S. 

ἀπωλείᾳ: οἵ διὰ πυρὸς τὸν τοῦ uapruptov στέφανον ἐκομίσαντο, Καὶ αἰτήσας εἰσελθεῖν ἐν τῷ ναῷ τῶν 
$0 εἰδώλων, τὰ ἐν αὐτῷ πάντα συνέτριψε ξόανα" ὅθεν κρεμασϑεὶς ξέεται καὶ ἀχθεὶς ἐν τῇ ᾿Απαμέων πόλει 

καὶ ἐν σάκκῳ βληθεὶς τύπτεται σφοδρῶς εἶτα ἀχθεὶς εἰς Καισάρειαν, διὰ. τῶν τοιούτων πόλεων 
πορείαν ὅ ποιουμένου τοῦ ἀνθυπάτου, πάλιν τύπτεται βουνεύροις ἔνθα Σατορνίλός καὶ Ῥουφῖνος τὸν 
Χριστὸν ὁμολογήσαντες, κρεμασθέντες ξέονται καὶ τὰς κεφαλὰς ἀφαιροῦνται. Εἰς δὲ τὴν Ἀπολλωνιάδα 
ἐλθὼν ὁ ἀνθύπατος συνεπαγόμενος καὶ τὸν ἅγιον, θύειν αὐτὸν τοῖς εἰδώλοις κατηνάγκαζεν 5, Τοῦ δὲ μὴ 

556 πεισθέντος, ἅλμην ὄξει συγκραθεῖσαν καταχέει αὐτοῦ ταῖς πληταῖς καὶ τριχίνοις ὑφάσμασι κατατρίβει 
καὶ σίδηρα πυρωθέντα ἐπάτει αὐτοῦ ταῖς πλευραῖς. Διαβὰς δὲ τὸν "Póvbokov καὶ τὴν Ἑρμούπολιν 
καταλαβών, τοῦ ἁγίου μηκέτι τοῖς ποσὶ χρήσασθαι δυναμένου ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἁμάξης Τ φερομένου, καὶ εἰ 
ἔγνωκεν ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν ἐρωτηθέντος,, ἐπεὶ τῇ πίστει ὠχύρωτο καὶ τὸν Χριστὸν ὡμολόγησεν, 
ἐπὶ ἐσχάρας πυρὸς ἁπλιυθῆναι κατεδικάσθη, ἄνωθεν πίσσης καὶ ἐλαίου ἐπισταζομένων. Τοῦ δὲ τρυφὴν 

60 καὶ. ἀνάπαυσιν: τὴν τοιαύτην τιμωρίαν ἡγεῖσθαι λέγοντος, ὁρῶν ὁ ἀνθύπατος τὸ müp μὴ ἁπτόμενον, 
ἐξήνεγκε κατ᾽ αὐτοῦ τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν. καὶ τμηθεὶς τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἀνεδήσατο. 
Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ τῷ ὄντι πλησίον τῆς Ξηροκίρκου. — 5. 6. — Da : 
L2.3.4.5.6 -- Ὁ : 1. 3. 8. 4. δ, 6, --- πὶ : 1. 9, 3. 4. δ. 6. — N :1.2,3. 45.6. — Bb:1.2. 34. — 
τσ“ eorr, vec. in marg. D. —— ὃ κατηνάκαζεν ila corr. prima manu, prius κατέναζεν D. — 7 ἐπαμάξης D. 

Mai. 9. 

fan. 

Mai 9, 



Mar 9. 

Mai 10. 

Mar ἢ, 

Mat d. 

κεφαλὰς. ἀφαιροῦνται. Ἔπειτα τὴν ᾿Απολλωνιάδα 

τοῦ δυσσεβοῦς διερχομένου, κατήρχετο δέσμιος 

καὶ ὁ ἅγιος΄ ὡς δὲ ἀνένδοτον εἶδεν αὐτὸν ὀξάλμῃ 

ἐγχέας αὐτοῦ ταῖς πληγαῖς τριχίνοις ῥάκεσι κατα- 

τρίβει, καὶ σίδηρα πυρωθέντα ἐπάγει αὐτοῦ ταῖς 

πλευραῖς. Διαβὰς δὲ τὸν Póvboxa καὶ τὴν Ἑρμού- 

πολιν καταλαβὼν καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσαι, ἐπὶ ἐσχά- 

pog πεπυρακτωμένης ἁπλοῦται, «Καὶ ὃ» ἄνωθεν 

πίσσης καὶ ἐλαίου ἐπισταζομένου, ὁρῶν ὁ δυσ- 

ΜΗΝΙ Τῷ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Σίμωνος 

τοῦ ζηλωτοῦ. Οὗτός ἐστι Σίμων, ὁ καὶ Ναθαναὴλ 

ὀνομαζόμενος καὶ χρηματίσας νυμφίος ἐν τῷ γενο- 

μένῳ τάμῳ * ἐν Κανᾷ, παρ᾽ o0? προσκληθεὶς ὁ 

Χριστὸς ἅμα τοῖς αὐτοῦ μαθηταῖς " τὸ ὕδωρ εἰς 

οἶνον μετέβαλεν" ὅθεν ὁ νυμφίος τὰν γάμον καὶ 

τὸν οἶκον ὁ καταλιπιὼὼν τῷ φίλῳ καὶ Θαυματοποιῷ 

xoi? νυμφαγωγῷ καὶ νυμφίῳ ὃ τῶν καθαρῶν 

ὄψυχῶν Χριστῷ ἠκολούθησεν. Ἐἷς δὲ τῶν ἑβδομή- 

κοντα ὑπάρχων καὶ τοῖς ἀποστόλοις ἐν τῷ ὑπερῴῳ 

συνών, ὅτε πυρίνων ἐν εἴδει γλωσσῶν τὸ ἅγιον ἴ 

ΤΙνεῦμα. ἐπεφοίτησε, καὶ τούτου πλησθεὶς ὃ τὴν 

γῆν ἅπασαν σχεδὸν εἰπεῖν διαδραμὼν πᾶσαν ἴ 

κατέφλεξε τῆς πολυθεΐας ἀπάτην ὃ. Μαυρφιτανίαν 

γὰρ πᾶσαν xoi τὴν τῶν "Agpuv χώραν καὶ τ' 

Λιβύην * διελθὼν ἐκήρυξε τὸν Χριστόν" ὕστερον 

δὲ ἐν Bperravig i? γενόμενος xol πολλοὺς τῷ λόγῳ 

τοῦ εὐαγγελίου φωτίσας, ὑπὸ τῶν ἀπίστων orau- 

ρωθεὶς 1" καὶ τελειωθεὶς θάπτεται ἐκεῖ, “ὥς δὲ ζῆλον 

διάπυρον ζηλῶν Θεῷ παντοκράτορι, κλῆσιν τὸν 

τρόπον ἐκτήσατο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρῳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv ᾿Αλφειοῦ, Φιλαδέλφου, Κυρίνου 1 καὶ 

— τ Ρούνδακα S. — 5 supplevi, om. S 
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σεβὴς ἀνθύπατος τὸ πῦρ αὐτὸν μὴ ἁπτόμενον, 

ἐξήνεγκε κατ᾽ αὐτοῦ τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν' 

καὶ τμηθεὶς τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἀνεδή- 

σατο. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις πλησίον τῆς 

Ξηροκίρκου. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας Tpu- 

φαίνης. ᾿ 
8. Καὶ ὁ ῥοδισμὸς τοῦ ἁγίου Τιμοθέου τοῦ 

πατριάρχου. 

AYTQ Ι΄. 

τῶν σὺν αὐτοῖς. Οὗτοι ὑπῆρχον τῆς τῶν Βασκά- 

vuv? yüpag: πόλεως Τρεφεκτῶν, εὐγενεῖς καὶ 

περιουσίᾳ λαμπροί, υἱοὶ Βιταλίου ἄρχοντος, Μαθόν- 

τες δὲ τὴν εὐσέβειαν παρὰ ᾿Ονησίμου τινὸς ἁγιω- 

τάτου ἀνδρὸς καὶ βαπτισθέντες ἐκήρυττον τὸν 

Χριστόν. Ἐρωτῶνται δὲ πρῶτον παρὰ ᾿Ανηγγε- 

λίωνος 8, ἐκ Ῥώμης μετὰ τραμμάτων. βασιλικῶν 

κατὰ τῶν χριστιανῶν ἐκπεμφθέντος, καὶ παρ᾽ 

αὐτοῦ | ἀποστέλλονται ἐν Ρώμῃ πρὸς Λικίνιον *. 

Ὁ δὲ τούτους Βαλλεριανῷ εἰς ἐξέτασιν δίδωσιν, 

παρ᾽ οὗ ἐν ΤΤοτιόλοις πρὸς τὸν ἡγεμόνα Διομήδην 

ἐκπέμπονται, ὃς αὐτοὺς πρὸς Τέρτυλλον ἀποστέλ- 

λει, τὴν τῆς Σικελίας ἀρχὴν διέποντα, Καὶ βασάνων 

πλείστων πεῖραν καὶ καρτερίαν ἐνεγκόντες, τέλος 

ἐπὶ τοῦ Τερτύλλου τὸν μακάριον στέφανον ἐκομί- 

σαντο: ὁ μὲν ᾿Αλφειὸς τὴν γλῶτταν τμηθείς, ἐν 

ἐσχάρᾳ δὲ ὁ Φιλάδελφος ὀπτηθείς, ὁ δὲ Κυρῖνος 

τητάνῳ πυρωθέντι βληθείς. Ὁ δὲ Ὀνήσιμος καὶ 

Ἔρασμος σὺν ἑτέροις τεσσαρεσκαίδεκα, βασάνων 

πολλῶν καὶ αὐτοὺς * τιμωρησάντων, ὁ μὲν ἅγιος 2 

᾿ὈὈνήσιμος λίθον μέγιστον κατὰ τοῦ στήθους δεξά- 

μενος ἀφῆκε τὸ πνεῦμα, ὁ δὲ Ἔρασμος καὶ οἱ σὺν 

αὐτῷ 15 τοὺς αὐχένας αὐτῶν ἐτμήθησαν. 

1. — 1 τῷ τ. τῷ γενομένω Me. — "ἔνθα Mc. — "(ἅμα - μαθηταῖς) van. Me. — * x. τ᾿ οἶκον om. Me. —* 9. * 9. kan. Mc. — 

9 Χριστῶ add. Mc. — * o. Mc, — ὃ καὶ add. Me, — ὃ τὴν τῆς π. ἀπάτην κατέφλετε Me, — 16 Βρετανία 5. -- !! óTau- 

ροῦται Mc. 
. Ν 

2. — 1 αἱ. Κυπρίνου cf. Synaxaria selecta, — ? Βασκόνων in Pessione, Act. S& Mai t. H, p. 274. — 

S, Νιγελλίωνος in. Passione, p. 773. τ Λικίννιον S. — 9 Ὀνίσημος S. — 9 αὐτῶν S. 

Be: 1.2. 9.3.4, — 'H ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικολάου (in 

marg.). 

Οὗτος ὁ μεταλοφωνότατος προφήτης ἦν υἱὸς Ἀμὼς ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, 

ἔτη ἕκατον τρισκαίδεκα .... Des. : καὶ ἐμίανεν ὀστᾶ τῶν πατέρων᾽ διὰ τὸ 

ἀπελθεῖν τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ ἄκαρπον αὐτὸν ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης. --- 

γ.-- (6: 1. 3. 3. 4. — Qg : 1. 2. 3. 4. -- Νικολάου (alia manu). — & : 1. 9. — Ra:1: Ἡσαΐα. 

καὶ προεφήτευσε μετὰ τοῦ "Qoné 

Qro ὁ Θεὸς ἐποίησεν εἰς δουλείαν 

3. 3 (Γορ- 

διανοῦ). --- Rb: 1.3. — Re: 1. — Me: 1. 3. 8, — *Pougivog xoi Xoropvivoc & T. — Αἱ διὸ τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Χριστοφόρου πιστεύσασαι δύο γυναῖκες Καλλινίκη καὶ 'AxuAMvi α σούβλαις ἀπὸ ποδῶν ἕως 

τῶν dinuv διαπαρεῖσαι τ."--- τᾶν : 1. 3. 8. 4. — Mr: 1.2. . 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. 2. & 3.,— Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Διοσκορίδους (Mal 11). — P :2. 

3.1. — D: 1.2. 4: Ἡσυχίου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως πρῶτος τοῦ παλατίου 

νων. Προστάξαντος δὲ τοῦ Μαξιμιανοῦ τοὺς ἐν στρατείᾳ χριστιανοὺς λύ 

καὶ πολλῶν τῶν ἀκλεῆ μᾶλλον ἑλομένων βίον ἢ τὴν ἐν ἀπωλείᾳ τιμήν, 

ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀποδυθῆναι τὰ ἱμάτια, ἃ περιεβέβλητο ὄντα πολυ- 
καὶ τούτου μὴ λαθόντος τὸν βασιλέα, 

τελῆ, ἐνουθῆναι δὲ κολόβιον ἐξ ἐρίου καὶ μετὰ τῶν γυναικῶν συνδιάγειν. Καὶ τούτου TevO 

προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ βασιλεύς, εἰ οὐκ αἰσχύνεται ἐπυνθάνετο, ἐκ τῆς 

1 τοὺς χριστιανοὺς ἐπὶ ταῖς πρότερον μεγίσταις 3 
ἄτιμον. ταύτην κατενεχθεὶς ἀγωγήν, μηδὲ γὰρ δύνασθαι! ᾿ 

Τοῦ δὲ τὴν παροῦσαν τιμὴν πρόσκαιρον εἰναι εἰπόντος, viv! 
οὕτω τιμαῖς καὶ ἀρχαῖς καταστῆσαι αὐτόν. 

δὲ Χριστοῦ αἰωνίαν καὶ ἀπέραντον, λίθον " αυλικὸν δεθῆναι τῷ τραχήλῳ Οἱ 

! 500 D. — ὁ δὲ adif, D. 

τυτχά- 

σαντας τὰς ζώνας ἰδιωτεύειν 

μεθ᾽ ὧν ἦν καὶ ὁ ἅγιος Ἡσύχιος, 

μένου, 

τῶν ματίστρων τιμῆς εἰς τὴν 

ὑτοῦ ὁ βασιλεὺς προσέταξεν 
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8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Ἡσυχίου 

τοῦ ὁμολογητοῦ. Οὗτος ὥρμητο ἐκ τῆς ᾿Αδραπη- 

νῶν πόλεως, χώρας τῶν ᾿Αρμενιακῶν. Ἦν δὲ ἀνὴρ 

ἀγαθὸς καὶ πρᾶος καὶ φερωνύμως ἔχων τὸν τρό- 

πὸν τῇ κλήσει κατάλληλον, Δεηθεὶς οὖν τοῦ Κυρίου 

ὑποδεῖξαι αὐτῷ τόπον, ἐν ᾧ καταμόνας γενόμενος 

δουλεύσει καὶ εὐαρεστήσει αὐτῷ, ἀπεκαλύφθη 

αὐτῷ ἐλθεῖν τὰ πρὸς θάλασσαν μέρη εἰς τὸ ὄρος 

τὸ ἐπιλεγόμενον Μαιῶνος" ἔνθα γενόμενος ἐπὶ ὄρει 

ὑψηλῷ, δαίμονες εἰσελθόντες εἰς δύο ἀνθρώπους 

Ἰωάννην καὶ Ἱλαρίωνα, παρεσκεύασαν ἀπαντῆσαι 

καὶ ἐρωτῆσαι αὐτόν, ποῦ πορεύεται καὶ μαθόντες 

εἶπον γέμειν τὸν τόπον θηρίων koi λῃστῶν. Ὁ δὲ 

εἶπεν’ « Ἐγὼ θανάτου ἄξια ἔπραξα καὶ φεύγων τὸν 

» θάνατον ἀπέρχομαι. » Καὶ ἀποκριθέντες εἶπον᾽ 

« Τῶν ἀνθρῴπων τὸν θάνατον φοβῇ καὶ τῶν 

» θηρίων οὐ φοβῇ.» Τότε γνοὺς τὴν τῶν δοιμό- 

vuv. ἐπίθεσιν, σφρατίσας αὐτοὺς ἐδίωξεν ἐκ τῶν 

ἀνθρώπων. Αὐτὸς δὲ ἀπελθὼν ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸ ὕδωρ 

καὶ πλησίον εὐκτήριον τοῦ ἁγίου ᾿Ανδρέου κατα- 

MHNI TQ 

1. Ἢ ἀνάμνησις εὐδοκίᾳ Θεοῦ πνευματικῶς 

ἐπιτελεῖται τοῦ τενεθλίου ταύτῃς τῆς θεοφυ- 

λάκτου xoi? βασιλίδος Σ πόλεως τῆς ἐξαιρέτως 

ἀνακειμένης tfj προστασίᾳ ? τῆς παναγίας ἀχράν- 

του δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 

Μαρίας καὶ ὑπ΄ αὐτῆς διὰ παντὸς σωζομένης ὅ, 

ὅτε τὴν τοῦ Βύζαντος πόλιν ὁ μέγας ἐν βασιλεῦσι 

καὶ ! χριστιανικώτατος Κωνσταντῖνος  παρολαβιὼν 

καὶ κτίσας πολλῷ ὃ μείζονα καὶ εἰς τὸ αὐτοῦ 9 

ὄνομα τὴν κλῆσιν αὐτῆς μεταμείψας ὃ, ἀντὶ Βυζαν- 

τίου Κωνσταντινούπολιν ὠνόμασε ?. Μετὰ τὸ συμ- 

πληρῶσαι τό τε τεῖχος 7? καὶ τὰς ἐν αὐτῇ οἰκήσεις 

καὶ τὰς ̓  ἱερὰς ἐκκλησίας, ἀναθεὶς τούτην τῇ 

ὑπερενδόξῳ δεσποίνῃ ἡμῶν Θεοτόκῳ καὶ ἀειπαρ- 

θένῳ "3, κατεξαίρετον εὐχαριστῶν ἅμα 15 τῷ épu- 

τάτῳ πατριάρχῃ καὶ τῷ κλήρῳ καὶ τῷ λαῷ λιτα- 

νεύσας ἀνῆλθεν ἐν τῷ φόρῳ, ἐν ᾧ τὴν αὐτοῦ 

στήλην οἱ πολῖται ἀνέστησαν φέρουσαν τοὺς 

ἁγίους τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν ἥλους 18 ἐν τῇ 

κεφαλῇ, οὗ κάτωθεν 1* κεῖνται οἱ δώδεκα κόφινοι 

τῶν περισσευσάντων κλασμάτων τῶν ἄρτων 15’ 
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σκευάσας καὶ τὸ λειπόμενον τῆς ζωῆς ἐν ἀσκήσει 

καὶ καρτερίᾳ καλῶς διανύσας καὶ πολλὰς θαυμά- 

τῶν ἐνεργείας πεποιηκὼς πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. 

Τὸ δὲ τίμιον καὶ ἅγιον λείψανον αὐτοῦ ἀνακομισθὲν 

ἐτέθη ἐν ᾿Αμασείᾳ τῇ πόλει. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἡσυχίου 1. Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασι- 

λέως, πρῶτος τοῦ παλατίου. καὶ τὴν ἀξίαν μάγι- 

στρος. Ἐν ᾿Αντιοχείᾳ δὲ διατρίβων ὁ Μαξιμιανὸς 

προσέταξε χριστιανοὺς μὴ στρατεύεσθαι, ἀλλὰ 

λύειν τὰς ζώνας καὶ ἰδιωτεύειν. Εἷς τούτων γεγο- 

νὼς καὶ ὃ μέτας Ἡσύχιος, καὶ τοῦτο γνοὺς ὁ βασι- 

λεὺς ἐτύμνωσεν αὐτὸν τὰ πολυτελῆ ἱμάτια, καὶ 

ἐνδύσας κολόβιον τρίχινον μετὰ τῶν τυναικῶν 

κατέκρινε διάγειν. Ὃ δὲ εἶπεν | ὅτι΄ « Ἡ παροῦσα 

» τιμὴ πρόσκαιρός ἐστιν, ὦ βασιλεῦ,» Τότε λίθον 

μυλικὸν. προσδήσας αὐτοῦ τῷ τροχήλῳ, ἠκόντισεν 

ἐν τῷ ᾿Ορόντῃ 3 ποταμῷ, ἔνθα τὸ μακάριον τέλος 

ἐδέξατο «μηνὶ μαρτίῳ τετάρτῃ 5.» ἐν di καὶ προε- 

γράφη διεξοδικίυτερον, 

AYTQ ΙΑ΄. 

ἔκτοτε οὖν παραλαβοῦσα ἡ ἐκκλησία ἑορτάζει ἕως 

τοῦ νῦν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

tupoc Μωκίου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ 

βασιλέως ἐξ Εὐρώπης, πρεσβύτερος ὑπάρχων ἐν 

᾿Αμφιπόλει τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας“ γεννή- 

τορες δὲ αὐτῷ Εὐφράτιος καὶ Εὐσταθία εὐγενεῖς 

πάνυ καὶ πλούσιοι ἐκ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης 

ὁρμώμενοι. Ὃ δὲ ἅγιος Μώκιος ἀεὶ τῇ διδασκαλίᾳ 

πρὸσέχων καὶ τὸν Χριστὸν καταγγέλλων καὶ ἀπέ- 

χεσθαι τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων παρετγυῶν, ἐπεὶ 

θυσίας τελουμένης παρὰ Λαοδικίου : ἀνθυπάτου 

τῷ Διονύσῳϑ καὶ τῶν εἰδωλολατρῶν συνηγμένων ὃ 

προσελθὼν ἀνέτρεψε τὸν βωμόν“, κατασχεθεὶς τὸν 

Χριστὸν ὡμολόγησε᾽ καὶ ? πρῶτον μὲν κρεμασθεὶς 

ξέεται ἀπὸ τῶν κροτάφιυν τάς τε σιαγόνας καὶ 

τὰς πλευράς" ἔπειτα δὲ ἐξαφθείσης καμίνου καὶ ? 

πίσσης καὶ στυπείου καὶ κληματίδων, ὡς ἐπὶ ἑπτὰ 

πήχεις * ὑψοῦσθαι τὴν φλόγα, μέσον ἐμβάλλεται δ᾽ 

ἡ δὲ φλὸξ τοῦτον ὑπολαβοῦσαϑ σῶον ἐφύλαξε, καὶ 

ὡράτο 15 μέσον αὐτῆς ἐμπεριπατῶν μεθ᾽ ἑτέρων 

4. — Vin marg. ἕτερος S.— ? Ορῶντι S. — ? (p. p. τι} supplevi, om. S. 
i.— um. Mc. — ? qp. ἀνακειμένης Me. — ὃ (τῆς - σωζομένης) τῆς ὑπεραγίας 5. fii, θεοτόκου Mc, — ὁ K. à χριστιανι- 

κώτατος Me, — ? παρ. ἔκτισε πολλῶ πλέον Me. — ὃ αὐτῆς 5. — Τ- αὐτοῦ S. —  μετήμειψει τὴν κλ. αὐτῆς Me. —  ὀνομά- 

σας Mc. — 19 τά τε τείχη αὐτῆς Me. --- 11 τῇ ἀειπαρθ. Θ. Mc. 
Θ. ἡμῶν Mc, — Ξε κάτω Me. — τὸ τῶν ἄρτων om. Mc. 

2, — ! Λαοδικείου S, A. τοῦ Mc, — 5 τοῦ Διονύσου S. --- 5 

— 15 διετέλεσεν ἅμα τε Me. — 18 τοὺς ἅγ. ἥλους τοῦ X. καὶ 

ζήλου πλησθεὶς add. Me. — καὶ add. Me. — ? om. Me. 

$ (τᾶς τε - kai) μέχρι καὶ τῶν πλευρῶν εἶτα καμίνου ἐξ. ἐκ Mc, — ? ἐπὶ μέγα Mc. — 5 ἐμβάλεται S, βάλλεται Me. — ? αὐτὸν 
δεξαμένη Mc. — !* ἑωρᾶτο Me. 

xai μέσον τοῦ ποταμοῦ τοῦ οὕτω λεγομένου "Opóvrou ῥιφῆναι, ἐν ᾧ τὸ μακάριον ἐδέξατο τέλος, --- 

8.-- Da:1.2.4.— Db:1.2.4. — πὶ :1.9.4. — N :1.2. 4.3. — ΒΡ: 4. 3.1.9. — Βο: 4.3.1.2, — 

€:43,1.2,.— 06:431, —0g:4.3, 1.9, — 
αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείψ τοῦ ἁγίου Xrparovixov. 

R: 1. ---- Ἐπιμάχου xoi Γορδιανοῦ ... τελεῖται δὲ ἡ 

Ra: 1.9, Rb: 1.2. — Τοῦ ἁγίου, 

μάρτυρος ᾿Αβδᾶ. — Re: 1. -- Moe:1.— Κοδράτου (Mai 95). — ὃ (Ἀλφειοῦ, Φιλαδέλφου καὶ Κυπρί- 

νου). --- 3. ἃ : ὁ ἅγιος Ἡσύχιος ὁ συγκλητικὸς ἐν ποταμῷ ῥιφεὶς τ.--- Ὁ ὅσιος Λαυρέντίος ἐν εἰρήνῃ τ. -- 

My : 1.3 ΟΑλφεϊοῦ; 

Db:12.3.— K:1.3. —O N :1.2.3. — ΒΡ :1. 
BYNAXARIUM. 

Φιλαδέλφου xoi Κυρίλλου). --- 4. 3. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. E : deest. — P :2.3. 1. — D: 1. 2. 3 (Διοσκορίδους). --- Da: 1.2. 3. — 

2.83. — Be:1.2.3. — 6:1.3. — Ce:1.2. 3. τὸ 
ἀξ 

Mar 10. 

Mar 11. 

Mar 10, 

Mar 11. 



Mar 11. 

ten». 

Mar 12. 

Ma 11. 

Mai 12. 
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ἀνδρῶν ἐνδόξων τριῶν, ὧν "1 ἑνὸς τὸ πρόσωπον 

ὑπὲρ τὰς αὐγὰς ἤστραπτε τοῦ πυρός "2, καὶ ἐξῆλ- 

θεν ὁ ἅγιος. ὑγιής, μηδὲ μέχρι τριχὸς [ ἁψομένης 

αὐτοῦ τῆς φλογός" ἥτις ἐπιχυθεῖσα τὸν 15 ἀνθύ- 

πατον καὶ ἐκ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ ἄνδρας ἐννέα κατέ- 

φλεξεν, ὡς μηδὲ βραχύ τι μέρος τοῦ σώματος 15 

αὐτῶν μαρανθείσης τῆς φλοτὸς εὑρεθῆναι. Καὶ 

τότε μὲν ἐβλήθη ἐν τῇ εἱρκτῇ 15 ὑπὸ τοῦ πρίγκι- 

πος 15 Θαλασσίου ὃ μακάριος μάρτυς 17, ὕστερον 

δὲ Μαξίμου τοῦ ἀνθυπάτου καταλαβόντος, κατέστη 

ὁ ἅτιος 18 εἰς ἐξέτασιν καὶ μὴ πεισθεὶς ἀρνήσασθαι 

τὸν Χριστὸν ἀλλὰ μᾶλλον 13 κηρύξας λαμπρῶς, ἐν 

δυσὶ τροχοῖς δεσμεῖται 39, ὑφ᾽ ὧν συμπατεῖται καὶ 

κατατέμνεται. Παραδόξως δὲ ἐκ τούτων ῥυσθεὶς 

θηρίοις ἀφίεται ?*- ἀβλαβὴς bà? ἐξ αὐτῶν διαμεί- 

νας, τοῦ δήμου émfoüUvrog αὐτὸν ἀπολύεσθαι, 

πέμπεται πρὸς Φιλιππήσιον 38 ἐν ΤΙερίνθῳ πόλει 35 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου 

τοῦ ἐν τῷ Μαλαιῶν ! ὄρει". 

9. Τῇ αὐτῆ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Ἐπιφανίου ἀρχιεπισκόπου. Κωνσταντίας 

τῆς Kümpou. Οὗτος ὁ μέγας καὶ θαυματουρτγὸς 

Ἐπιφάνιος 1. χῴρας γέγονε τῆς 5. Φοινίκης ἐκ 

περιοικίδος Ἐλευθεροπόλεως ?, ἐξ αὐτουργῶν καὶ 

τὰ ταπεινὰ πραττόντων τονέων, Τραφεὶς δὲ ἐν 

οἰκίᾳ μικρᾷ, οἵαν εἰκὸς πενήτων ἀνθρώπων καὶ 

γεαρτῶν ὁ ὑπάρχειν, αὐτὸς τῇ κατὰ Θεὸν ἐξέ- 

λαμψεν ἀρετῇ καὶ εἰς τὸ ἀκρότατον ὕψος τῆς κατ᾽ 

εὐσέβειαν πολιτείας προήχθη. Τῶν yàp γεννητό- 

ρῶν αὐτοῦ τῇ τοῦ νόμου ἐναπομεινάντων ὅ λατρείᾳ 

καὶ τῇ σκιᾷ, κατιδεῖν δὲ τὸ τῆς χάριτος φῶς μὴ 

δυνηθέντων ὃ, αὐτὸς πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ ἀλήθειαν 

ἔδραμε μικρᾶς δραξάμενος ἀφορμῆς, Κλεοβίου 

τῆς Θράκης, fj νῦν Ἡράκλεια λέγεται 5, κἀκεῖθεν ἐπὶ 

τὸ Βυζάντιον στέλλεται, ἔνθα τὴν διὰ ξίφους 

λαβὼν ἀπόφασιν τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. Καὶ 

τότε μὲν πρὸ μιλίου ἑνὸς τῆς πόλεως τίθεται" 

ὕστερον δὲ ἀνοικοδομηθέντος αὐτῷ ναοῦ παρὰ 5 

τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, τῷ μεγέθει τῆς κατα- 

σκευῆς καὶ τῷ βάρει τῆς οἰκοδομῆς πολυτελοῦς 

καὶ ὑπερηφάνου 5, ἐν αὐτῷ μετετέθη. Τελεῖ- 

ται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ 

μαρτυρείῳ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Διοσκορίδου Ἡ Οὗτος ὥρμητο ἀπὸ τῆς Σμυρ- 

γαίων μητροπόλεως καὶ mpogoy8dc τῷ ταύ- 

της ἄρχοντι καὶ χριστιανὸν ἑαυτὸν ἀνακηρύξας, 

δέσμιος ἐν τῇ φυλακῇ τίθεται καὶ πάλιν ἐρωτηθεὶς 

καὶ τῇ εἰς Χριστὸν ἐπιμένων πίστει, προστάξαντος 

τοῦ ἄρχοντος, ἀναιρεῖται. 

AYTQ IB. 

τινὸς ἰασαμένου αὐτοῦ τὴν συντριβὴν τοῦ μηροῦ, | 

ἣν ὑπέστη --- ἀτάκτως τοῦ ὑποζυγίου ἐν ip ἔπω- 

χεῖτο σκιρτήσαντος --- καὶ αὐτὸ τὸ ὑποζύτιον θανα- 

τώσαντος ἴ, Λουκιανῷ τινι μονάζοντι ἐντυχών, ὃν 

κατεῖδε τῷ αἰτήσαντι πένητι τὸ τριβώνιον ἐπι- 

δόντα, αὐτὸν δὲ ἄνωθεν λευκὴν ἀμφιασθέντα στο- 

λήν, εὐθὺς τῇ τῶν χριστιανῶν προσέρχεται πίστει 

καὶ τὸ ἅγιον βάπτισμα παρὰ τοῦ ἐπισκόπου δέχε- 

ται’ ἔπειτα γέγονε μοναχός 3. Τὰ δὲ ἐντεῦθεν δυσέ- 

qukrov ἐν ἐπιτόμῳ πάντα περιλαβεῖν, ἀφεῖναι δὲ 

τὰς ἡνίας τῷ μήκει τοῦ λόγου καὶ τῷ πλάτει τῆς 

κατ᾽ αὐτὸν ἱστορίας, ἶσόν ἐστιν τῷ κοτύλῃ μικρᾷ 

τὴν θάλασσαν ἐξαντλεῖν καὶ πειρᾶσθαι μετρεῖν 3 

Τῆς δὲ ἀρχιερατικῆς τάξεως ἐπιβὰς πολλοὺς πει- 

ρασμοὺς ὑπὸ τῶν κακοδόξων ὑπέστη τὴν δὲ 

ἀλήθειαν ἐν τοῖς λόγοις κρατύνας, τοὺς αἱρετικοὺς 

— τ τριῶν ἐνδ. ἀνδρῶν ὧν τοῦ Me. — 13 ὑπὲρ αὖγ. τ, T. st. ἤστραπτε Mc. — 18 (ἁψαμένης - τὸν) ἁψαμένου αὐτοῦ τοῦ 

πυρὸς ἐπιχυθεῖσα δὲ ἀθρόον fj φλὸξ τόν τε Mc. — 1* τῶν σωμάτων Me, — 15 ἐνεβλήθη τῇ φυλακὴ ὃ ἅγιος Me. — 

τὸ ὑπὸ m. Me, πρίγκυπος S. — 1*6 μι μι om. Me. — 15 ὃ dy. om. Me, — 19 μᾶλον S, — 3. παρρησία ἀνακηρύξας ἐν δυσὶ 

δεσμεῖται τ. Mc. - 31 εἰς βορὰν add. Mc. — ?* καὶ add. Me. — 33 Φιλυππίσιον S. — 84. πόλιν S, — 95 καλεῖται Me. — 

96 Κωνστ, πάνυ μεγίστου καὶ περιφανεστάτου Mo. 

8. -- ! Διοσκορίδους D. 

1. — ! Μαλεῶ Me, Μαλεῶν S ad d. April. δ. --- 5 6 ἅγιος Γ. ὁ ἐν τῷ M, ἐν εἰρήνη τ. Me. 

2. — τ υἱὸς Ἰούδα in marg. S. — ? om. D, — ὃ Ἐλευθερουπόλεως S. — ὁ γεοπόνων D.— * ἀπομεινάντων D.— 9 δυνη- 

θέντες D. — ? τοῦτο γὰρ vevouévou ἀμφιδοξίαι τινὲς xoi διαλογισμοὶ ἔσχον αὐτὸν καὶ οὐ πάνυ τῇ τοῦ νόμου προσῆχε 

δουλεία ὅστερον δὲ add. D. — ἔπ, y. μι om. D. —9 quae abhinc habet D fege inter Synaxaria selecta. 

Cg:1.2.3. —R:1.2. — Ba :1.9. Re:2. — Me : 2. 1. 9 (Aióokopoc). — Mv: 1. 

3 (Διοσκορίδους). --- Mr : 1. 2. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 2. — Γλυκερίας (Mai 137. -- Νικηφόρου πρεσβυτέρου μονῆς 

᾿Αφάψεωις (Mai 182). — P : 9. — Γλυκερίας. — Ὁ : 2, 465,: Τοσοῦτον δὲ μόνον εἰπεῖν ἀνατκοῖον, ὅτι 

ἐν κομιδῇ νέᾳ τῇ ἡλικίᾳ τῇ κατὰ Χριστὸν πίστει ἐκ τῆς Ἰουδαϊκῆς θρησκείας ἄρτι παραγγείλας Tv! 

χρόνῳ ταύτην καταδεξαμένων εὐθὺς εἰς φυλακὴν ἀσφαλέστερος ἦν᾽ καὶ μονᾶσας ὁσίως πάντας τοὺς 

κατ᾽ αὐτὸν ὑπερήλασεν ἐγκρατείᾳ καὶ ἀγῶσι καὶ πόνοις ἀσκητικοῖς. Εἰς δὲ τὸ τέλειον τῆς ἀρχιεριυσύνης 

γενόμενος, κατάλληλον ἔσχε τοῖς προβεβιωμένοις τὴν πρᾶξιν, ἀναλόγως ἐφ᾽ ἑκάστου τοῦ βίου τοῖς οὖσι 

προστιθέντος τὸ ἁρμόζονϑ τῇ τάξει καὶ πρόσφορον, ἐν μὲν τοῖς φθάσασιν ἀσκητικὴν ἀτωγὴν καὶ πλῆθος 

θαυμάτων xoi bí αὐτῶν τῶν προσερχομένων οὐχ ἧττον ψυχῶν ἢ θεραπείαν σωμάτων, ἐν δὲ τοῖς 

ἔμπροσθεν αὐτά τε ταῦτα καὶ διδασκαλίαν ὀρθὴν καὶ συγγραμμάτων πλῆθος, br ὧν πολλοὺς πειρασ- 

μοὺς παρὰ τῶν κακοδόξων ὑπέστη, δι’ ὧν πᾶσα τλῶσσα πονηρὰ κατὰ Θεοῦ λαλήσασα βλάσφημα 

ἐξεκόπη καὶ ἐκκλησία πᾶσα τὴν ὀρθόδοξον περὶ Θεοῦ κηρύττει πίστιν καὶ ὑπὸ τῆς ἀληθείας κρατύνεται. 

Rb:1.2. 

Ζήσας δὲ ἔτη πρὸς τοῖς ἑκατὸν πέντε xal δέκα, τριῦινν δὲ ὄντων μηνῶν, ὡς αὐτὸς ᾿Αρκαδίῳ τῷ βασιλεῖ 

πυθομένῳ εἶπεν, ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως ἐπανιὼν κατὰ τὸν ἐκπλοῦν τῷ Κυρίῳ τὸ πνεῦμα παρέθετο, 

ὡς ὁ μέτας αὐτῷ Ἰωάννης ἔγραψεν ὁ Χρυσόστομος, μηκέτι αὐτὸν τὸν οἰκεῖον θρόνον ἰδεῖν, ὅτι δὴ τῇ 

ib Ὁ. 3 Κωνσταντινούπολιν D. ? τὸν βίον D. — ὃ ἀρμάζων D. 
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τῆς ἐκκλησίας ἀπήλασξ." «Καὶ 155. ἐπεδήμησε τῇ 

Κωνσταντινουπόλει᾽ καὶ καταναγκασθεὶς ὑπὸ τῆς 

Εὐδοξίας ὑπογράψαι εἰς τὴν ἐξορίαν τοῦ Χρυσο- 

στόμου, οὐκ ἐπείσθη" ἀπειλούσης, δὲ αὐτῆς ὡς, 

εἰ μὴ τοῦτο ποιήσει, τὰ εἰδωλεῖα ἀνοίξει, πεισθεὶς 

ὑπέγραψε. Καὶ μαθὼν τοῦτο ὁ Χρυσόστομος 

ἔγραψε πρὸς αὐτόν᾽ « Ἀδελφὲ Ἐπιφάνιε, ἀκήκοα, 

» ὡς τῇ ἐμῇ συνήνεσας ἐξορίᾳ" ἴσθι δὲ καὶ αὐτός, 

» ὡς οὐ μὴ καθίσῃς ἔτι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.» Ὁ 

δὲ ἀντέγραψε πρὸς αὐτόν’ « Ἀθλητὰ Ἰωάννης, 

» παίου καὶ νίκα" » ὅπερ καὶ τέγονεν. ᾿Απὸ 

Κωνσταντινουπόλεως «γὰρ 15» ἐπανιὼν ἐπὶ τὴν 

Κύπρον, κατὰ τὸν πλοῦν τὸ πνεῦμα τῷ, Θεῷ παρέ- 

θετο, ὡς ὁ μέγας αὐτῷ Ἰωάννης ἔγραψεν" τὸν δέ 

φασιν ἀντιγράψαι καὶ αὐτὸς ἐκείνῳ 15 τὰ ὅμοια. 

Ζήσας δὲ ἔτη πρὸς τοὺς ἑκατὸν δεκαπέντε μῆνας 

τρεῖς «πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν 13.» Τελεῖται δὲ fi 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ οἴκῳ τῷ 

ὄντι ἔνδον τοῦ ἁγίου Φιλήμονος 18, . 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- 

πόλεως. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἧρα- 

κλείου, υἱὸς Ἰουστινιανοῦ πατρικίου, ἀνδρὸς 

περιφανοῦς καὶ περιβοήτου 1, πλείστας ἀρχὰς 

πράξαντος δημοσίας, ὃν ἐθαύμασε μὲν καὶ ἠγάσθη 

διὰ τὴν εὐσέβειαν πᾶς ὁ τῶν ἐν τέλει κατάλογος. 

MAIUS . 678 

A αὐτὸ δὲ τοῦτο ὁ τοῦ Ἡρακλείου ἔγγονος ζηλο- 

τυπήσας ἀπέκτεινεν, ὅτι δή φησιν ἐπιθέσθαι τῇ 

βασιλείᾳ βεβούλευται" τὸν δὲ μακάριον Γερμανὸν 

εὐνούχισε, καὶ τῷ κλήρῳ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας 

ἐνέταξε. Καὶ ἐπιδοὺς ἑαυτὸν τῇ μελέτῃ τῶν θείων 

γραφῶν ὀξύτητι φύσεως καὶ πόνοις ἐνδελεχέσιν 

ἐπὶ πλεῖστον προελθὼν σοφίας καὶ γνώσεως, | καὶ 

τὸν βίον ῥυθμίσας καλῶς, πρῶτον μὲν χειροτο- 

νεῖται τῆς ἐν Κυζίκῳ ἐκκλησίας ἐπίσκοπος, οὐ 

σχεδιάσας τοὺς βαθμοὺς ἀλλ᾽ ἀκολουθίᾳ καὶ τάξει 

ἐπὶ τὸ τέλειον προελθών ἔπειτα δὲ τῶν ἐκκλησιῶν 

ἔμφρονος ἐπιστασίας δεομένων καὶ ἀνδρὸς λόγῳ 

καὶ πράξει κατηρτισμένου, ἀπὸ τῆς Κυζίκου πρὸς 

τὴν μεγάλην τῆς Κωνσταντινουπόλεως καθέδραν 

ἀνάγεται’ ἔνθα ἀπείρους λαοὺς τῇ διδασκαλίᾳ 

φωτίσας καὶ τὰ βαθύτερα καὶ ἀσαφῆ τῆς γραφῆς 

ἑρμηνεύσος καὶ πονητυρικοῖς καὶ ἐγκωμιαστικοῖς 

λόγοις τὴν ἐκκλησίαν φαιδρύνας καὶ μελῳδίαις καὶ 

ἄσμασι τὸ ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις σκληρόν τε καὶ σύν- 

τονον καταθέλξας. Διήρκεσε δὲ μέχρι τῆς βασι- 

λείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου: ὃν ἰδὼν τὰς ἁγίας 

εἰκόνας ἀποστρεφόμενον καὶ λυττῶντα καὶ μήτε 

λόγοις τραφικαῖς μήτε παραινέσεσι δυνηθεὶς πεῖ- 

σαι αὐτὸν ἀποστῆναι τῆς αἱρέσεως, ἀλλὰ βλασφη- 

μεῖν κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων καὶ ἱερῶν 

εἰκόνων ἐνυβρίζειν, θεὶς τὸ ὠμοφόριον αὐτοῦ ἐπὶ 

— 3 suppleci, om. S. — 11 ἐκεῖνον S, — 15 qr. K. ἐξ, supplevi, om.'S. — ? corr., prts Φηλήμονος S. 

8. — ! ὃς add; B. 

κατ᾽ αὐτοῦ ὑπερορίᾳ συνήνεσεν. Τὸν δέ φασιν ἀντιγράψαι, μηδὲ αὐτὸν τὸν τόπον, πρὸς ὃν ἀπέσταλται 

ὑπερόριος, φθάσαι κατιδεῖν. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ οἴκῳ τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ 

ἁγίου Φιλήμονος δ, — 3: Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν 

Γερμανὸς υἱὸς ὑπῆρχεν Ἰουστινιανοῦ πατρικίου, ἀνδρὸς περιφανοῦς καὶ περιβοήτου καὶ κατὰ τοὺς 

᾿ χρόνους Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως πλείστας ἀρχὰς πράξαντος δημοσίας. Ὃν ἐθαύμασε μὲν καὶ ἠγάσθη 

40 

4 

50 

60 

διὰ τὴν εὐσέβειαν ὁ τῶν ἐν τέλει κατάλογος. Δι’ αὐτὸ δὲ τοῦτο ὁ τοῦ Ἡρακλείου ἔγγονος ζηλοτυπήσας 

ἀπέκτεινεν ὡς ἐπιθέσθαι τῇ βασιλείᾳ βουλόμενον καὶ Γερμανὸν τὸν αὐτοῦ υἱόν, ἐν ᾧ καθῆκεν τὰ σπερ- 

μοτόνα τεμέσθαι μόρια, ἤδη τὴν ἡλικίαν ἀλλάξαντα καὶ τραχύτερον ὄντα εὐνούχισεν καὶ τῷ κλήρῳ τῆς 

ἁγιωτάτης ἐκκλησίας κατέλεξεν. Ὃ δὲ ὡς ἑρμαίῳ χρησάμενος τῷ συμβάντι ὑπέθηκεν ἑαυτὸν τῇ τῶν 

θείων γραφῶν ἀσχολίᾳ τε καὶ μελέτῃ, τάχει δὲ φύσεως καὶ πόνοις ἐνδελεχέσιν ἐπὶ πλεῖστον προελθὼν 

γνώσεως καὶ τὸν βίον ῥυθμίσας 5 καλῶς πρῶτον μὲν χειροτονεῖται τῆς ἐν Κυζίκῳ ̓  ἐκκλησίας ἐπίσκοπος, 

οὐ σχεδιάσας ὃ τοὺς βαθμοὺς ἀλλ᾽ ἀκολουθίᾳ καὶ τάξει ἐπὶ τὸ τέλειον προελθών, ἔπειτα δὲ τῶν ἐκκλη- 

σιῶν ἔμφρονος ἐπιστασίας δεομένων καὶ ἀνδρὸς λόγῳ καὶ πράξει κατηρτισμένου, ἀπὸ τῆς Κυζίκου 

πρὸς τὴν μεγάλην τῆς Κωνσταντινουπόλεως καθέδραν ἀνάγεται. Ἔνθα πολλαῖς διδασκαλίαις τὸν λαὸν 

καταρτίσας καὶ τὰ βαθύτερα καὶ ἀσαφῆ 15 τῆς τραφῆς ἑρμηνεύσας καὶ πανηγυρικοῖς καὶ ἐγκωμιαστικοῖς 

λόγοις τὰς τῶν πιστῶν ἐκκλησίας φαιδρύνας καὶ μελῳδίαις καὶ ᾷσμασι τὸ ἐν ταῖς ἀγρυπνίαις σκληρόν. 

τε καὶ σύντονον καταθέλξας. Ἐπεὶ Λέων ὁ Ἴσαυρος — μέχρι τοῦτον "1 γὰρ ὁ ὅσιος παρέτεινεν — τὴν 

ἔννομον μοναρχίαν εἰς τυραννικὴν ἐξουσίαν μεταγαγὼν κατὰ Θεοῦ πρῶτον ὑβρίζειν 13 ἤρξατο καὶ τὰς 

ἱερὰς εἰκόνας, oi τὸν ἐν σαρκὶ Θεὸν ὑπογράφουσιν, τῆς ἐκκλησίας καθελεῖν ἐπεχείρησεν, καὶ οὔτε νου- 

θεσίαϊς 133. οὔτέ κρείττοσιν ἀποδείξεσιν ὡς δεῖν προσκυνεῖσθαι ταύτας καὶ τιμᾶσθαι ἐπείθετο, ἀλλὰ καὶ 

τὰς συνταχθεῖσας βίβλους ὑπὸ τοῦ ἁγίου, bv ὧν τὸ κράτος τῆς ὀρθοδοξίας ἐδείκνυτο καὶ τῶν κακο- 

δόξων fj ματαιότης ἐστηλιτεύετο, κατέκαυσεν, συνειδὼς ὁ ἅγιος Γερμανός, ὅτι κωφῷ τινι καὶ ἀνοήτῳ 

παραινῶν καὶ τῇ μέθῃ τῆς ἀσεβείας βακχεύοντι καὶ ἀνανῆψαι μὴ βουλομένῳ μάταια πονεῖ καὶ ávivuta, . 

θεὶς ἐπὶ τῆς ἱερᾶς τραπέζης τὸ ὠμοφόριον αὐτοῦ, ἐν τῷ ἰδίῳ γενόμενος οἴκῳ τὴν ἡσυχίαν ἠσπάσατο 

καὶ ἐν γήρει καλῷ τὸν βίον ἐτέλεσεν, τοῖς ἐνενήκοντα χρόνοις vipooeriBóg καὶ παρ᾽ αὐτὴν τὴν ἐκφορὰν 

τοὺς προσεγγίσαντας αὐτοῦ τῷ λειψάνῳ παντοίων ἀπαλλάξας παθῶν καὶ μετὰ τὴν τούτου κατάθεσιν 

τοῖς πιστοῖς ἰάματα βρύων κατετέθη 15 δὲ ἐν τῷ εὐαγεῖ μοναστηρίῳ τῆς Χώρας. Τελεῖται δὲ f] αὐτοῦ 

σύνοξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μετάλῃ ἐκκλησίᾳ. --- Νικηφόρου. --- Da: 2.3. — Τοῦ ὁσίου Νικηφόρου 

πρεσβυτέρου καὶ Μιχαὴλ 15 τῆς ᾿Αφάψεως. --- 95 : 1. 8. — Τοῦ ὁσίου Νικηφόρου πρεσβυτέρου καὶ 

μοναχοῦ τῆς ᾿Αφάψεως. --- K : 2. 3. — Νικηφόρου. --- N : 2. 3. — ΒΡ: 2, 8. — Βο: 8. 3. — 0:2.3. 

—5 Φιλίμωνος D. — * BuoOurjoac D. — Τ Κυζήκω D. 8 χεδιάσας D. — ὃ ἀνδρῶν λόγου D. — 9 corr., prius σαφῆ 
D. — 11. cori, prius τούτω D. — 1? corr., prius ὑβρίζει D. — 18 νουθεσίας D. — ? κατέθη D. — !5 lrge μοναχοῦ. 
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τῆς ἁγίας τραπέζης xoi ἐν τῷ ἰδίῳ γενόμενος 

οἴκῳ τὴν ἡσυχίαν ἠσπάσατο. Καὶ ἐν γήρᾳ καλῷ 

τὸν βίον κατέλυσε, τοῖς ἐνενήκοντα χρόνοις 

προσεπιβὰς καὶ παρ᾽ αὐτὴν τὴν ἐκφορὰν προσεγ- 

γίσαντας αὐτοῦ τῷ λειψάνῳ παντοίων ἀπαλ- 

MHNI TQ 

4: Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Γλυκερίας. 

Αὕτη ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Ἀντωνίνου τοῦ βασιλέως 

καὶ Σαβίνου ἡγεμόνος ἐν Τραϊανουπόλει. Θύοντος 

οὖν. τοῦ ἡγεμόνος τοῖς εἰδώλοις, αὕτη ἐπὶ τοῦ 

μετώπου αὐτῆς τὸν τίμιον σταυρὸν ἐπιγράψασα 

ἦλθε πρὸς τὸν ἡγεμόνα, χριστιανὴν ἑαυτὴν καὶ 

δούλην τοῦ Χριστοῦ ὀνομόσασα. Καὶ τοῦ ἧγεμό- 

γος παραινοῦντος αὐτὴν θῦσαι, εἰσελθοῦσα εἰς 

τὸν βωμὸν τῶν ξοάνων συνέτριψεν αὐτὰ εὐξαμένη 

τῷ Χριστῷ. Διὰ τοῦτο κρεμασθεῖσα ἐκ τριχῶν 

ἐξέσθη σιδήροις καὶ ταύτην éyéiyev f| φυλακή. 

Καμίνου δὲ ἐξαφθείσης ἐβλήθη ἐν αὐτῆ" καὶ τοῦ 

πυρὸς ὑπὸ θείας δρόσου σβεσθέντος ἐξῆλθεν 

ἀβλαβής, εἶτα ἐξεδάρῃ τὴν κεφαλήν. Εἰσαχϑεῖσα 

πάλιν ἐν τῇ φρουρᾷ, ὑπὸ θείου ἀτγέλου᾽ ὑγιὴς 

καθίσταται: ἥτις καὶ παρασκευάσασα. τῷ δεσμο- 

ook πιστεῦσαι 1 τῷ Χριστῷ, αὐτίκα τὴν xepa- 

Av μαρτυρικῶς ἀφηρέθη. | Καὶ πρὸς τὸν ἡγεμόνα 

1. — ᾿ ἐπίστευσαι S. — 
2, — 1 D, C et ceteri, om. 

λάξας παθῶν xol μετὰ τὴν τούτου ἀπόθεσιν τοῖς 

πιστοῖς καθεκάστην ἰάματα βρύων. Κατετέθη δὲ 

ἐν τῷ εὐατεῖ μοναστηρίῳ τῆς Χώρας, καὶ 

τελεῖται & αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁτιωτάτῃ μετάλῃ 

ἐκκλησίᾳ. 

AYTQ Γ΄. 

ἀχθεῖσα θηρίοις ἐκδίδοται: ὧν ἑνὸς ἁψαμένου 

αὐτῆς, ὡς μικρόν τι δεῖγμα" γενέσθαι οὐ πληγὴν ὃ 

οὐδὲ μώλωπα, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκεν᾽ καὶ 

κατετέθη ἐν Ἡρακλείᾳ τῆς Θράκης. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου «Νικὴφ ό- 

pov 1» πρεσβυτέρου μονῆς τῆς Ἀφάψεως 

8. Καὶ μνήμη τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου ἐν τοῖς Διακονίσσης. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

᾿Αλεξάνδρου. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξι- 

μιανοῦ ἐκ Ῥώμης στρατιώτης ὑπὸ τὴν τάξιν Τιβε- 

ριανοῦ κόμητος. Τοῦ οὖν κόμητος σὺν τῷ οἰκείῳ 

αὐτοῦ τάγματι θύοντος τοῖς εἰδώλοις, οὐ κατε- 

δέξατο θῦσαι ὁ ἅγιος ᾿Αλέξανδρος, ἀλλὰ καὶ τὸν 

κόμητα καὶ τοὺς τοῦτο ποιοῦντας ὡς ἐξεστηκότας 

καὶ μαινομένους καὶ πεπλανημένους καὶ τῶν κατὰ 

φύσιν ἐκπεπτιυκότας φρενῶν καὶ δαιμόνων λατρευ- 

τὰς καὶ οὐχὶ τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ «τοῦ κυρίου 

qm ., pris δήγματι S, — ὃ πληγὴ S. 

— δ ὅσιος N. ἐπίσκοπος Ἐφάψεως ἐν εἰρήνη τ᾿ Mc. 

Τοῦ ὁσίου Φιλίππου (in marg. et add. : τήτει τὸ συναξάριον εἰς τὸ τέλος τοῦ «βιβλίου;). --- Ge:2. 8. — 

Γλυκερίας. --- Cg : 2. 8. --- Γλυκερίας. --- Νικηφόρου. --- Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Φιλίππου τοῦ Ἄργυ- 

ρίου (ilia manu). — R : 2. — δ: 9. 9. — Rb:2. — Re: 2. — Mo: 9,8. 1. — Mv : 2. 3. — ΤΤαρμενᾶ 

ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων, --- Εὐθαλίας. — Koivrou τοῦ θαυματουρτοῦ. --- Touabíou. — ᾿Ανδριυνίκου 

καὶ ᾿Αθανασίας (Mart. 92). — Θεοδωρήτου πρεσβυτέρου ᾿Αντιοχείας (Mart. 27). --- Θεοδότου ἐπισκόπου 

Κυρηνίας τῆς Κύπρου. --- Mr : 2. 8. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 8. 4, — P : & — Μεθοδίου ἐπισκόπου ἸΤατάρων (Iun. 205), .— 3. — 

TloAuffou μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου. --- D : 1 :-Γλυκερίας. Αὕτη ἦν ἐπὶ τοῖς χρόνοις ᾿Αντωνίνου 

τοῦ βασιλέως καὶ Σαβίνου ἡγεμόνος ἐν Τραϊανουπόλει. Θύοντος οὖν τοῦ ἡγεμόνος τοῖς εἰδώλοις αὕτη 

ἐπιγράψασα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτῆς τὸν τίμιον σταυρόν, ἦλθεν πρὸς τὸν ἡγεμόνα χριστιανὴν ἑαυτὴν 

καὶ δούλην Χριστοῦ ὀνομάζουσα᾽ τοῦ δὲ ἡγεμόνος παραινοῦντος αὐτῇ θῦσαι, εἰσελθοῦσα ἐν τῷ ναῷ καὶ 

εὐξαμένη τῷ Χριστῷ, κατέβαλεν τὸ τοῦ Διὸς εἴδωλον καὶ συνέτριψεν. Οἱ δὲ συνόντες ἕλληνες λίθοις 

ἀφιέντες οὐκ ἐξικνοῦντο αὐτῆς. Κρεμᾶται οὖν ἐκ τριχῶν καὶ ξέεται, εἶτα ἐν εἱρκτῇ βληθεῖσα ἀπόσιτος 

διαμένειν κελεύεται ἐπὶ ἡμέρας πολλάς, ἔνθα δι᾽ ἀγγέλου δεχομένη τροφήν, οὐδὲν ἔπασχεν ὧν ὑπενόει ó 

ἡγεμὼν διὰ λιμοῦ αὐτὴν ὑποστῆναι" καὶ θαῦμα ἔλαβεν τόν τε ἡγεμόνα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, εὑρόντες 

πίνακα καὶ ἄρτους καὶ γάλα καὶ ὕδωρ, ἀκριβῶς τοῦ δεσμωτηρίου ἠσφαλισμένου. Μετὰ ταῦτα ἐμβάλλεται 

καμίνιυ πυρός " κατενεχθείσης δὲ ἄνωθεν δρόσου, τὸ πῦρ ἐσβέσθη καὶ τῆς καμίνου ἐξέρχεται ἀβλαβής" 

ἐπὶ τούτοις λωροτομεῖται" τὴν κεφαλὴν μέχρι τοῦ μετώπου καὶ δεσμεῖται χεῖρας καὶ πόδας.. Καὶ ὑπο- 

στρωθέντων λίθων ἐν τῇ φυλακῇ ἐπιτίθεται" ἔνθα ἐπιστασίᾳ ἀγγέλου λυθεῖσα τῶν δεσμῶν καὶ ὑγιασθεῖσα 

τὴν κεφαλὴν τόν τε δεσμοφύλακα ἐξέπληξε Λαοδίκιον, ὃς ὁμολογήσας τὸν Χριστὸν ἐτμήθη τὴν κεφαλήν, 

καὶ πρὸς τὸν ἡγεμόνα ἀχθεῖσα θηρίοις ἐκδίδοται, ὧν ἑνὸς ἁψαμένου αὐτῆς, ὡς μικρόν τι δεῖγμα 

γενέσθαι οὐ πληγὴν οὐδὲ μώλωπα, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκεν καὶ κατετέθη ἐν Ἡρακλείᾳ τῆς 

Θράκης. — 3 : μνήμη τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἐν τοῖς Διακονίσσης ὅ. — 4 : Ἀλεξάν- 

δρου, Οὗτος ἣν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐν "Pur στρατιώτης ὑπὸ τὴν τάξιν Τιβεριανοῦ κόμητος. 

Τοῦ οὖν κόμητος σὺν τῷ “ οἰκείῳ τάγματι θύοντος τοῖς εἰδώλοις, οὐ κατεδέξατο θῦσαι 6 ἅγιος Ἀλέξαν- 

bpog ἀλλὰ καὶ τοὺς τοῦτο ποιοῦντας ὡς ἐξεστηκότας καὶ μαινομένους καὶ τῶν κατὰ φύσιν ἐκπεπτώ- 

κότας φρενῶν, ὅτι δὴ δαίμοσι λατρεύουσι τὸν δημιουργὸν Θεὸν καταλείψαντες, ἐμυκτήριξεν, άγεται 

οὖν διὰ τοῦτο πρὸς τὸν βασιλέα Μαξιμιανόν, πρὸ τῆς ἀγωγῆς ἀγγέλου πρὸς τὸ μαρτύριον. αὐτὸν 

ἐπαλείψαντος καὶ θάρσος ἐνθέντος. Ἐπεὶ δὲ ὁ βασιλεὺς μεταθεῖναι τοῦτον ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως 

ἐπιχειρήσας ἄπρακτος ἔμεινεν, τοῦ ἁγίου μάρτυρος κατὰ τὸν uérav? πρωτομάρτυρα Στέφανον εἰς οὐρα- 

γοὺς ὀτενίσαντος, o0c εἶδεν ἀνειργμένους καὶ τὸν Ὑἱὸν καθήμενον ἐκ δεξιῶν ΤΙατρός, καὶ φαιδρυνθέντος 

à 4 5 
? κρεμμᾶται D, — ? carr, prius δωροτομεῖται. --- 3 διακονίσης D. — * τῷ iij, prius αὐτῷ D. μέτα D. 
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Ἰησοῦ Χριστοῦ λατρευτὰς τούτους ἐκάλεσε. Ἄγε- 

tdt οὖν διὰ τοῦτο πρὸς τὸν βασιλέα Μαξιμιανόν. 

Εἰσαχθέντος δέ, ἄγγελος θεῖος ἵστατο παραθαρρύ- 

νὼν τὸν μάρτυρα᾽ καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας 

ἐτύφθη σφοδρῶς. Τοῦ δὲ ἁγίου μάρτυρος κατὰ 

τὸν μέγαν ! πρωτομάρτυρα Στέφανον εἰς οὐρανοὺς 

ἀτενίσαντος, οὖς εἶδεν ἀνεψγμένους καὶ τὸν Ὑἱὸν 

καθήμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, xol λαμπρυν- 

θέντος 5 τὸ πρόσωπον καὶ λάμψαντος $, --- καὶ 

γὰρ πρώην ἦν ὡραῖος τὴν ὄψιν ἀγγέλῳ προσεοι- 

Küc, --- μὴ δυναμένου τοῦ δυσσεβοῦς ἀτενίσαι 

αὐτόν, οὐκέτι αὐτὸν εἰς ἐξέτασιν ἤγαγεν, τὰ κατ᾽ 

αὐτὸν ἀπογνούς, ἀλλὰ παραδοὺς Τιβερίῳ καὶ Σεβα- 

στιανῷ émópyuw τιμωρεῖσθαι κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπὸ 

Ῥώμης μέχρι Βυζαντίου, τὸν κατὰ τῶν χριστιανῶν 

πόλεμον αὐτοῖς ἐγχειρίσας ̓. Καὶ πρῶτον μὲν τῷ 

πυῤὶ τὰς πλευρὰς κατεφλέχθη παρηκολούθει δὲ 

τῷ ἁτίῳ fj μήτηρ αὐτοῦ Ἰ]οιμενία, προθυμο- 

ποιούσης αὐτόν. Καταλαβὼν δὲ τὴν Φιλιππού- 

πολιν, εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ τῶν ἐν τῇ πόλει χρι- 

στιανῶν ἐξελθόντων καὶ τὰ δεσμὰ καταφιλούντων͵ 

αὐτοῦ, ηὐχαρίστησε τῷ Θεῷ. ᾿Αχθεὶς - δὲ ad 

Βέροιαν, ἐν τόπῳ λεζομένῳ ἸΤαρεμβολοῖς, εἰς ἐξέ- 

τασῖν καταστὰς τύπτεται σφοδρῶς, ἀγγέλου αὐτὸν 

ἐνισχύοντος. Λείποντος δὲ ὕδατος, διὰ προσευχῆς 

ὁ ἅγιος ὕδωρ ἐξήνεγκεν, πολλοὺς, πιστεῦσαι τῷ 

Χριστῷ «ποιήσας 57» καὶ διερχόμενος ἐν Δρι- 

Zmápw πόλει τῆς Θράκης, év. τῷ παραρρέοντι 

4. — ! μέτα 8. --- Ξλαμπρυνθεὶς S. — 
5. — * om. S, supplevi er Mc. 

γενόμενος ποταμῷ τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν δέχε- 

ται. Τοῦ δὲ μέλλοντος αὐτὸν ἐκτέμνειν δημίου 

ἀναδυομένου τὴν πρόσταξιν διὰ τὸ καθοῤᾶν ἀγγε- 

λικὰς δυνάμεις περὶ τὸν ἅτιον καὶ μὴ τολμῶντος 

τὴν ἐπιχείρησιν, μικρὸν [ ἀποστῆναι αὐτοῦ διὰ 

προσευχῆς τοὺς φρουροῦντας ἀγγέλους ποιήσας, 

τέμνεται τὸν αὐχένα. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις 

ἐν Κεντουκέλλαις. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Σερτίου τοῦ ὁμολογητοῦ. ^Oc γένους 

ὑπάρχων ἐνδόξου καὶ μεγάλου, ἐν Κωνσταντινου- 

πόλει γεννηθείς, προσκυνητὴς τῶν θείων καὶ 

σεπτῶν εἰκόνων «ἐτνωρίζετο 3,» Παρίσταται οὖν 

τῷ διώκτῃ xoi ἀθέῳ βασιλεῖ Θεοφίλῳ καὶ σχοι- 

νίοις δεσμεῖται περιαυχένιος, καὶ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς 

ἄγεται καὶ περιάγεται ὡς κακοῦργος" εἶτα φυλακῇ 

παρεδόθη. Καὶ στερηθεὶς πλούτου πλείστου πανοικὶ 

σύναμα τῇ γυναικὶ Εἰρήνῃ καὶ τοῖς τέκνοις ὕπερο- 

ρίζεται" ἔνθα πολλὰς θλίψεις καὶ ποικίλους πει- 

ρασμοὺς ὑπομείνας πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ἸΤαυσικάκου ἐπισκόπου Συνάδων. Οὗτος 

ὁ μακάριος πατρίδα μὲν ἔσχε πόλιν ᾿Απάμειαν, 

γεννήτορας δὲ τῶν ἐπισήμων καὶ εὐγενῶν καὶ τῆς 

ἀληθοῦς πίστεως ἡμῶν τῶν χριστιανῶν τροφί- 

μους. Ἰατρὸς δὲ ὧν τὴν τέχνην, περιήρχετο τὰς 

κάμιας καὶ τὰς πόλεις ἀναργύρως θεραπεύων πάν- 

τας, ψυχὰς ὁμοῦ καὶ σώματα, καὶ κατὰ δαιμόνων 

8 (καὶ λάμψαντος) ἔλαμψεν S. — * ἐνεχειρίσας S. — ? supplevi, om. S. 

τὸ πρόσωπον καὶ λάμψαντος ἢ πρόσθεν --- καὶ τὰρ ἦν ὡραῖος πάνυ καὶ τὴν ὄψιν ἀτγτέλῳ προσεοικὼς --- 
οὐκέτι αὐτὸν εἰς ἐξέτασιν ἤγαγεν τὰ κατ᾽ αὐτὸν ἀπογνούς, ἀλλὰ παραδοὺς Τιβεριανῷ, ὃν ἐπάρχοντα 
ἀπὸ Ῥώμης μέχρι τοῦ Βυζαντίου «κατέστησεν, τὸν κατὰ τῶν χριστιανῶν πόλεμον αὐτῷ ἐγχειρίσας, 
ἐκέλευσεν κατὰ τὴν ὁδὸν τὸν ἅγιον παντοίως αἰκίσασθαι καὶ μὴ πεισθέντα θῦσάι τοῦ βίου ἐξαγαγεῖν. Ὃ 
δὲ τῆς ὁδοῦ ἀρξάμενος εἰς ἐξέτασιν τὸν ἅγιον καθιστᾷ καὶ μὴ πειθομένου λαμπάσι πυρὸς τὰς πλευρὰς 
ὑποκαίει" ἔνθα ὑπὸ ἀγγέλου ἐνισχυθεὶς εὐκόλως δέχεται καὶ μετὰ ῥᾳστώνης τὴν ἐπὶ τῶν ὑποστρω- 
θέντων τριβόλων κατάκλισιν καὶ διὰ τῶν μελεΐνων ὃ ῥάβδων ἐπιφορὰν τῶν πληγῶν. ΤΤαρηκολούθει δὲ τῷ 
ἁγίῳ fj μήτηρ αὐτοῦ Τ]οιμενία περιπαθὴς οὖσα καὶ δεδοικυῖα τὸ μέλλον. Καταλαβὼν Τ δὲ τὴν Φιλιππού- 
πολιν, εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ τῶν ἐν αὐτῇ χριστιανῶν ἐξελθόντων τὰ δεσμὰ καταφιλούντων αὐτοῦ, ηὖχα- 

ρίστησε τῷ Θεῷ, ὅτι κατηξιώθη, κηρῦξαι τὸν Χριστὸν ἐν αὐτῇ. Ἐν δὲ τῷ τόπῳ τῷ λεγομένῳ ΤΤαρεμβολαῖς 
εἰς ἐξέτασιν καταστὰς τύπτεται σφοδρῶς καὶ ἐν Βεροίᾳ γενόμενος, ἐπιλιπόντος τοῦ ὕδατος διὰ 
προσευχῆς ὕδωρ ἐξενεχθῆναι πεποίηκεν " ἔνθα λέτεται τὸ ἐκπυρωθὲν ἔλαιον, Ó καταχέαι τοῖς νώτοις 
αὐτοῦ οἱ δήμιοι ἔμελλον, ἀνατραπέντος τοῦ ἀγγείου " ἐν ᾧ ἐκπυροῦτο, ἐκχυθὲν πολλοὺς καταφλέξαι τῶν 
ὑπηρετῶν τοῦ τυράννου; Μετὰ τοῦτο ῥοπάλοις τύπτεται ὁ ἅγιος καὶ τῇ εἰς Χριστὸν ἐπιμένων πίστει 
αὖθις τύπτεται. Φθάσας δὲ μέχρι Δριζιπάρων ? καὶ ἐν τῷ παραρρέοντι τενόμενος ποταμῷ τὴν διὰ τοῦ 
ξίφους ἀπόφασιν δέχεται, Τοῦ δὲ μέλλοντος αὐτὸν ἐκτέμνειν δημίου ἀναδυομένου τὴν πρᾶξιν, διὰ τὸ 
καθορᾶν ἀγγελικὰς δυνάμεις περὶ τὸν ἅγιον, καὶ μὴ τολμῶντος τὴν ἐπιχείρησιν, μικρὸν ἀποστῆναι αὐτοῦ 
διὰ προσευχῆς τοὺς φρουροῦντας αὐτὸν ἀγγέλους ποιήσας τέμνεται τὸν αὐχένα. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ 
σύναξις ἐν Κεντουκέλλαις 19, --- 6, ita des. : καὶ Μαυρικίῳ τῷ βασιλεῖ τοῦ συνέχοντος πάθους ἐλευθε-" 
ρώσας, τὸ ἐτήσιον τέλος, ὅπερ ἐστὶ χρυσίου λίτρα μία τῆς πόλεως αὐτῷ μετὰ σφραγῖδος χρυσῆς καὶ 
ἐγγράφου ἐπιδόσεως τὸν βασιλέα πείθει διωωρήσασθαι. Ἐπανιὼν δὲ πρὸς τὰ Xóvoba καὶ ἐν τῷ Σόλωνι 
τενόμενος, ὕδωρ εὐχῇ μόνῃ ἀναβλύσαι πεποίηκεν, τὸ δίψος τῶν συνοιδοπόρων παραμυθούμενος. 
Οὗτος οὖν καλῶς καὶ θεοφιλῶς πολιτευσάμενος καὶ πολλοῖς σωτὴρ γενόμενος, μεταλλάττει τὸν βίον 
καὶ πρὸς τὰ ποθούμενα διαβαίνει, --- Da: 1.4.5.6. —Db:1.4.5.6. —K:1.4.5.6.—N:3.4 1. 5,— 
ΒΡ : 1. 4. ὅ. ὁ. --- Βα: 1. 4. δ. 6. ---α : 1. 9. 8, 4. δ. --- (6 : 1. 4. 5. 6. -- 0g : 8, 4. δ. 6, --- R: 4. 5. -- 
Ra 1. — Rb: 1. 4: ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Ῥωμαίου ἐν ταῖς Κέλλαις, ἐπισκόπου Τιβεριανῶν. --- Re: 1. — 
Μαο: Ἰ. — Λαοδίκιος ὁ δεσμοφύλαξ E, τ. — 5: Σεργίου τοῦ ὁμολογητοῦ. Οὗτος γένους ὑπάρχων 

— 5 μηλεΐνων D, — * corr., prius καταβιὼν D. — 8 ἀγγίου corr.; prius ἁγίου (9) D. — ? Δριζηπάρων D, — 19 Κεντου- 
κέλλας D. 

Mai 13. 

Mar 13. 



Mat 13. 

Mat 14. 

Μλι 15, 

Mai 14. 

Mat 15. 
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στρατεύεται καὶ φυγάδας ἀποτελεῖ γενόμενος 

μοναχός. Καὶ τοσοῦτον ἠγωνίσατο, ὡς καὶ χαρι- 

σμάτων μεγάλων καὶ πολλῶν ἀξιωθῆναι. Διὰ δὲ 

τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ τῷ προέδρῳ Κωνσταντινουπό- 

λεὼς γνωρισθεὶς — οὗτος δὲ ἣν Κυριακὸς. ὁ θαυ- 

μάσιος --- καὶ μὴ βουλόμενος χειροτονεῖται Συνά- 

MHNI TQ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος Ἰσιδώρου" 

Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Δεκίου τοῦ 1 βασι- 

λέως 1, ἀπὸ Ἀλεξανδρείας τῆς πόλεως στρατευό- 

μενος δὲ τὴν Ὀπτίωνος τάξιν ἐπεῖχε. Κατάρας δὲ 

ἐν Χίῳ τῇ νήσῳ μετὰ 5 στρατιωτικῶν πλοίων, ὧν 

ἐναυάρχει Νουμέριος, διεβλήθη ὃ ὑπὸ Ἰουλίου κεν- 

τυρίωνος - «Ὅτι, φησί", σέβεται τὸν Χριστὸν καὶ 

» τοῖς παρ᾽ ἡμῖν θεοῖς ̂  οὐ προσάγει σπονδάς. » 

Τοῦ δὲ ἁγίου ὃ διαπρυσίως ὁμολογήσαντος τὸν 

Χριστόν, ὁ Νουμέριος τὸ ἀμετάθετον οὐτοῦ κατι- 

δὼν προσέταξε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀποτμηθῆναι ὃ - 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμιῶν ἸΤαχωμίου, 

ἥτις καὶ προεγράφη τῷ ἐνεστῶτι μηνὶ ἑβδόμῃ 1, 

καὶ Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου. Ὃ ὅσιος πατὴρ 

ἡμῶν Παχώμιος ἦν ἐξ Αἰτύπτου Θηβαΐδος τῆς 

κάτω ἢ, κατὰ τοὺς χρόνους Κωνσταντίνου τοῦ 

μεγάλου βασιλέως 8, Ὑπῆρχε. δὲ υἱὸς γονέων 

προσκυνούντων καὶ σεβομένων τὰ εἴδωλα" μεθ᾽ 

ὧν ἀπερχόμενος ἐν τῷ εἰδωλείῳ ἤκουσε τοῦ veu- 

$uv ἐπίσκοπος ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαυρικίου, ὃν 

καὶ ἐθεράπευσε ἀπὸ τοῦ Gpobporürou νοσήματος. 

Καὶ καλῶς τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἰθύνας, ἔζησε 

μέχρι τῆς βασιλείας τοῦ δυσσεβοῦς Λέοντος τοῦ 

εἰκονομάχου καὶ ἐν βαθεῖ γήρᾳ πρὸς Κύριον 5 

ἐξεδήμησε. 

AYTQ ΙΔ΄. 

καὶ οὕτω τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον εἴληφεν *. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Μαξίμου", Οὗτος παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν κηρύξας 10 

καὶ πολλοὺς χειΙραγωγήσας πρὸς τὴν εὐσέβειαν 

καὶ πολλὰς ὕβρεις καὶ πληγὰς παρὰ τῶν ἀπίστων 

ὑπομείνας, ἔσχατον λίθοις βληθεὶς καὶ οἱονεὶ στε- 

φανωθεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύ- j5 

ρων Ἀλεξάνδρου͵, Κολούθου καὶ Βαρβάρου ", 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ οἴκῳ τῆς ἁγίας 

Εἰρήνης τῆς πρὸς θάλασσαν. 

AYTQ ΙΕ΄. 

κόρου πρὸς τοὺς αὐτοῦ γεννήτορας λέγοντος eo 

« Ἄρατε τὸν τῶν θεῶν ἐχθρὸν τῶν * ἐντεῦθεν, καὶ 

» ἀπελάσατε », τοῦ δαιμονίου, ὡς ἔοικεν, ᾧ τὰς 

θυσίας προσῆγον, προδεδοικότος τὴν ἐσομένην * 

αὐτῷ * ἀρετήν᾽ ἀλλὰ καὶ τοῦ οἴνου τῆς σπονδῆς 

ὃ 4 -ὅσιος ὁ πιὼν εὐθέως ἐξήμεσε. Συμπροϊούσης 95 

δὲ τῆς ἡλικίας, τοῖς στρατιωτικοῖς, καταλόγοις 

ἐτάχθη καὶ ἐν βραχεῖ * τὴν στρατείαν καταλείψας 

1. — ! om. Mc. — ? τῶν add. Mc. — ? καταμηνύεται Me, --- * (v. fj. 9.) τοῖς εἰδώλοις Me. — 5 à δὲ ἅγιος S, τοῦ bé Me,.— 
ὃ ἀποτ. τὴν x. Me, — ? τῷ ... στεψάνῳ κεκόσμηται Mc. 

2. — ! (μνήμη - Μαξίμου) in marg. corr. S. 

8. — 3 A. B. xai Ἀκολούθου chic des. Mc. 
1. — ! (ἥτις - ἑβδόμῃ) om. Mc. — ? ἐκ τῆς x. O. Me. — ? τοῦ p. β. K. Me, — * om. Me. — ὅ αὐτοῦ Me.— ὃ ἐντάττεται ἐν 

βραχεῖ δὲ Me. 

ἐνδόξου καὶ μεγάλου, μέτας καὶ τὴν ψυχὴν ἐγνωρίζετο. ΤΤαρίσταται οὖν τῷ δυσσεβεῖ βασιλεῖ Θεοφίλῳ 

διὰ τὸ τὰς ἁγίας εἰκόνας προσκυνεῖν καὶ σχοῖνος αὐτῷ δεσμεῖται περιαυχένιος, καὶ αὐτῆς ἀγορᾶς πλη- 35 

θούσης περιάγεται καὶ προπηλακισμοὺς καὶ ὕβρεις ὑφίσταται καὶ τῶν προσόντων πάντων στερεῖται, καὶ 

φυλακῇ προσταλαι πωρεῖ, καὶ πανοικὶ σύναμα τυναικὶ καὶ τέκνοις ὑπερορίζεται καὶ τὰ ἐκ τῆς ἀλλοτρίας 

ὑποφέρει κακά, καὶ θλίψεσι ποικίλαις προσομιλεῖ, ὅθεν κληθεὶς παρὰ Χριστοῦ ἄπεισιν ἀποληψόμενος 

παρ᾽ αὐτοῦ τὰ γέρα τῆς ὁμολογίας ἐπάξια, --- 9, --- Τελεῖται τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἐν τῇ vow τῆς ἁγίας 

Γλυκερίας πανσέπτου ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ΤΤαντανάσσης. --- 6. — Mv:1.5:6. — ΜῈ: 1. 40 

SYNAXARIA SELECTA. Ἡ : 1. 9. 3.--- P : 1. — ἸΤαχωμίου καὶ Θεοδώρου ἡγιασμένου ' (Mai 15}. --- 

9.— D:1.2.3. —Da:1.9.3.-— Db:1.2.3. X:1.2.3. N :1.2. 8. — ΤΤαυσικάκου (Mai 139). — 

Bb:1.9. — Be:1.2. —0:1.2. 3. — Ce: 1.2. €g :1.2. 3. — R: 1. — Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου - 

(Mai 157). — Ra:1.9. 3. — Rb:1.9. 3. — Τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Διακονίσσης (Mai 135). — 

ΤΠολυβίου μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου. --- Bay6wón, Ἰσακίου καὶ Συμεῶνος (Mai 159). — Ἡρακλείου, 45 

ΤΤαυλίνου xoi Βενεδίμου (Mai 159). --- Ἡ ἀνάδειξις τῆς ἀχειροποιήτου εἰκόνος ἐν Καμουλιαναῖς 

(Mai 152). — Νικολάου (Mai 157). --- Re: 1. — Moe : 1. — ᾿Αλεξάνδρου (Mai 132). --- 3. — Mv:1.2, — 

Θεράποντος (Mai 26*). — Mr : 1: 

SYNAXARIA SELECTA.  :1. 5. 6. 4. 7, des. : Τελεῖται δὲ ἣ αὐτοῦ σύναξις πέραν ἐν Γαλακρίναις, 

ἐν τῇ αὐτοῦ μονῇ. --- P: Zoxopíou τοῦ ἐν roig ig" (Mai 169). — Τῶν ἁγίων “μαρτύρων Tlérpou καὶ 50 

Διονυσίου καὶ Χριστίνης παρθένου, ᾿Ανδρέου καὶ ΤΤαύλου ἐν ᾿Αθήναις (Mai 181). --- 5.6. 4. —D:1: 

: Ταχωμίου. Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν ΤΙαχώμιος ἦν ἐξ Αἰγύπτου Θηβαΐδος τῆς κάτω, κατὰ τοὺς 

χρόνους Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου βασιλέως: Ὑπῆρχεν δὲ υἱὸς γονέων προσκυνούντων καὶ σεβομέ- 

vury τὰ εἴδωλα - μεθ᾽ ὧν ἀπερχόμενος ἐν τῷ εἰδωλείῳ, ἤκουσε τοῦ veuxópou πρὸς τοὺς αὐτοῦ τεννή- 

τορας λέγοντος" « Ἄρατε τὸν τῶν θεῶν ἐχθρὸν τῶν ἐντεῦθεν kai ἀπελάσατε,» τοῦ δαιμονίου, ὡς 55 

τ ἡγουμένου P. 

f. 218. 

10 

15 

20 

ἢ 9185, 35 

80 

| 50 

55 
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κατέρχεται ἴ εἰς τὴν ἄνω Θηβοΐδα" xoi ἅμα τό τε 

εἰς Χριστὸν 8 δέχεται βάπτισμα καὶ τὸν μονήρη 

βίον ἐνδύεται " καὶ πρὸς τὴν ἔρημον ἀποτρέχει, 

ἔνθα κατά τινα τόπον 1? τῆς Ταβεννησίας 1:, ἄνω- 

θεν αὐτῷ φωνῆς 13 ἐνεχθείσης, δι᾽ ἧς fj εὐφυΐα 

τοῦ τόπου ἐδηλοῦτο 15 καὶ τὸ πλῆθος τῶν συνε- 

λευσομένων, ἐπήξατο μοναστήριον. Τῷ χρόνῳ οὖν 

πολλῶν ἐν αὐτῷ συνδραμόντων 1*, προσῆλθε καὶ 

Θεόδωρος ὁ ἡγιασμένος καὶ γενόμενος αὐτοῦ 

μαθητὴς 5 καὶ ζηλωτής 9, ἐν τῷ κατ᾽ ἀρετὴν 

βίῳ καὶ τοῖς θαύμασιν αὐτῷ συνεξέλαμψε: xoi 

τοσοῦτον "7 bi ἀπαθείας ἀνήχθη πρὸς θεωρίαν 15, 

ὡς καὶ τὰς ἀνόδους τῶν μακαρίων ψυχῶν νος- 

ρῶς 15. καθορᾶν καὶ τὰ πόρρωθεν διεστῶτα προ- 

βλέπειν καὶ περὶ τῶν μελλόντων προλέγειν. ΤΙρὸ 

δὲ τῆς ἐκ τοῦ βίου τοῦ ὁσίου 29 ἀναλύσεως ἀριθμη- 

θὲν τὸ τῶν μοναχῶν πλῆθος, ὃ προσῆλθεν αὐτῷ 

μόνῳ κατὰ τὴν ἔρημον τὴν ἀρχὴν 51 ἐξελθόντι, 

εὑρέθη ἀνδρῶν χιλίων τετρακοσίων, ᾧ καὶ δῆλον 

ὅτι 33 θεῖός τις ἦν 25 καὶ τὴν ἀρετὴν ἀπρόσιτος" οὐ 

γὰρ τρυφῆς ἡγουμένης οὐδὲ "τῆς κατὰ σάρκα ' 

ἡδυπαθείας, αἷς oi πολλοὶ χαίροντες προσίασιν 

ἀπανιστάμενοι τῶν οἰκείων, ἀλλ᾽ ἐγκρατείας καὶ τῶν 

κατ᾽ ἄσκησιν πόνων, τοὺς τρόπους θαυμάζοντες 

τοῦ ἀνδρὸς | καὶ τὴν ἀγγελικὴν ἐν σώματι διαγω- 

γήν, καθόσον οἷόν τε ζηλοῦν καὶ μιμεῖσθαι ποθοῦν- 
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τες αὐτοῦ *t, Τελειωθεὶς δὲ ἐν Χριστῷ ἐν αὐτῇ τῇ 

μονῇ “κατατίθεται 35. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Αχιλίου μητροπολίτου Λαρίσσης τοῦ 1 

θαυματουργοῦ !. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κων- 

σταντίνου τοῦ μετάλου, ἐξ εὐσεβῶν γεννητόρων 

φὺς xai ἀναδοθείς 2, δι᾿ ὧν εὐσέβειαν ἄκραν καὶ 

θεοσέβειαν ὃ μετὰ τῶν ἔξωθεν μαθημάτων καὶ τὴν 

ἀνωτάτω φιλοσοφίαν " ἐκπαιδεύεται, πάσαις δὲ 

ταῖς κατὰ Θεὸν πολιτείαις 5 ἑαυτὸν κατακοσμήσας, 

ἀρχιερεὺς τῆς δευτέρας Θετταλίας ἐν τῇ Λαρισ- 

σαίων ὃ παρὰ πάντων τῶν τὴν Ἑλλάδα κατοι- 

κούντων ἀναγορεύεται, Καὶ ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν 

μεγάλῃ συνόδῳ γενόμενος ἴ τὸν Ἄρειον καὶ τοὺς 

σὺν αὐτῷ καθελὼν ἀναθέματι παραπέμψας ἐθαυ- 

μαστώθη 5: αὖθις εἰς Λάρισσαν ἔρχεται καὶ ναοὺς 

εἰδωλικοὺς πλείστους καταστρεψάμενος καὶ δαί- 

μονας ἐξ ἀνθρώπων διώξας καὶ ἄλλα πάμπολλα 

θαύματα κοτεργασάμενος " ἐν εἰρήνῃ τὸν βίον 

ἀπέλιπεν 19, εὐκτηρίους οἴκους ἐκ βάθρων αὐτῶν 

ἀνεγείρας καὶ παντοίως κατακοσμήσας. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς, ὑπεραγίας δεσποί- 
viis ἡμῶν Θεοτόκου πέραν ἐν τῷ ΤΠΕριτειχίσματι, 

4. Καὶ ἡ ἀνάδειξις τῆς ἀχειροποιήτου εἰκό- 
νος ἐν Καμουλιαναῖς φανερωθείσης ἐν τοῖς xpó- 

νοις Θεοδοσίου. 

— Τ᾿ καταλιπὼν ἀπέρχεται Μο, --- 8 (e. X.) θεῖον Mc. — 9 ὑπέρχεται Με...--- 19 (ἔνθα - τόπον) καὶ τῶ θείω ἸΤαλάμωνι 
ὑποταγεὶς πρότερον καὶ ἱκανιῶς παρ᾽ αὐτοῦ πρὸς τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνας ἐγτυμνασθεὶς μετὰ τοῦτο ποιμὴν αὐτὸς 
καὶ διδάσκαλος παρὰ Θεοῦ ἑτέρων καθίσταται" ἔν τινι τὰρ Mc. — 1! Ταβενησίας τόπω ἔνθα fiv δ᾽ ὅσιος διατρίβων Me. — 
12 φ, αὐτῷ Mc. — 15 (δι - ἐδηλοῦτο) xat τὸ θεῖον βούλημα διασημηνάσης καὶ ἅμα τήν τε τοῦ τόπου εὐφυΐαν δηλωσάσης 
Me, — 1^ (ἐπήξατο - συνδραμόντων) καὶ ὅπη χρὴ αὐτὸν οἰκοδομῆσαι τὸ μοναστήριον ἐπεὶ κατὰ τὸ κεκελευσμένον αὐτῶ 
διεπράξατο πολλιὼν τῶ χρόνω ἐκεῖσε πρὸς αὐτὸν συνδραμόντων καὶ ὑπ᾽ αὐτῶ καθηγεμόνι τὴν σωτήριον τῆς ἀρετῆς 
ὁδὸν μετιόντων Mc. — 15 ἅμα add. Mc. — !5 τοῖς add. S. — τἴ τοσούτω S. — 18 (π᾿ 0.) καὶ θεωρίας Me. — 15 om. Me, — 
30 ἁγίου Me. --- 5] τὴν ἀρχὴν i. τ. ἔρημον Mc. — ?* ἐξ οὗ δῆλον ὅπως Me, — 38 δ ἀνὴρ Me. — 5: (οὐ τὰρ - αὐτοῦ) ἧς 
ἕνεκα τοσούτους ἔσχεν ἐραστάς τε καὶ μιμητὰς καθόσον οἷον τε Ἦν" ἐν Χριστῷ δὲ Me. — 95 κατατίθενται S. 

9. — δ om. Mec. — ? ἐξ εὐγενῶν φὺς καὶ eb. γεννητόρων Me. — ? ὧν θεοσέβιαν ἄκραν καὶ Me. — ὁ σοφίαν κάλλιστα 
Mc. — ὅ Me, φιλοσοφίαις S. — * πόλει add. Mc. — ? revóuevog πρώτη καὶ μεγάλη συνόδῳ xat Mc. — 5 (ἀναθέματι - ἐθαυ- Ὁ 
μάστιωθη) om. Moe. — ? ἐργασάμενος Me. — 19 hic des, Mc. 

ἔοικεν 1, ᾧ τὰς θυσίας προσῆγον, προδεδοικότος τὴν ἐσομένην αὐτῷ ἀρετήν ἀλλὰ καὶ τοῦ οἴνου τῆς 
σπονδῆς ὁ ὅσιος πιὼν εὐθέως ἐξήμεσεν. Συμπροϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας, τοῖς στροτιωτικοῖς 2 καταλόγοις 
ἐτάχθη καὶ ἐν βραχεῖ τὴν στρατείαν καταλείψας, ἀπέρχεται εἰς τὴν ἄνω Θηβαΐδα, καὶ ἅμα τότε τὸ εἰς 
Χριστὸν δέχεται βάπτισμα καὶ τὸν μονήρη βίον ἐνδύεται καὶ πρὸς τὴν ἔρημον ἀποτρέχει’ ἔνθα κατά τινα 
τόπον τῆς Ταβεννησίας *, ἄνωθεν αὐτῷ φωνῆς ἐνεχθείσης, δι᾽ ἧς ἡ εὐφυΐα ἐδηλοῦτο τοῦ τόπου καὶ τὸ 
πλῆθος τῶν συνελευσομένων, ἐπήξατο μοναστήριον. Τῷ χρόνῳ οὖν πολλῶν ἐν αὐτῷ συνδραμόντων, 
προσῆλθεν καὶ Θεόδωρος, ὁ ἡγιασμένος, καὶ γενόμενος αὐτοῦ μαθητὴς καὶ ζηλωτὴς ἐν τε τῷ κατ᾽ 
ἀρετὴν βίῳ καὶ τοῖς θαύμασιν αὐτῷ συνεέξέλαμψεν: καὶ τοσοῦτον δι’ ἀπαθείας πρὸς θεωρίας ἀνήχθησαν 
ὕψος, ὡς καὶ τὰς ἀνόδους τῶν" μακαρίων ψυχῶν νοερῶς καθορᾶν καὶ τὰ πόρρωθεν διεστῶτα προβλέ- 
πεῖν καὶ περὶ τῶν μελλόντων προλέτειν. ἸΤρὸ δὲ τῆς ἐκ τοῦ βίου τοῦ ἁγίου ἀναλύσεως ἀριθμηθὲν τὸ 
τῶν μοναχῶν πλῆθος, ὃ προσῆλθεν τῷ ἁγίῳ μόνῳ κατὰ τὴν ἔρημον τὴν ἀρχὴν ἐξελθόντι, εὑρεθῆναι 
ἀνδρῶν χιλίων τετρακοσίων: ᾧ καὶ δῆλον ὅτι θεῖός τις ἦν καὶ τὴν ἀρετὴν ἀπρόσιτος ὁ ἀνήρ“ οὐ γὰρ 
τρυφῆς ἡγουμένης οὐδὲ τῆς κατὰ σάρκα ἡδυπαθείας, αἷς οἱ πολλοὶ χαίροντες προσίασιν ἀπανιστάμενοι 
τῶν οἰκείων, ἀλλ᾽ ἐγκρατείας καὶ τῶν κατ᾽ ἄσκησιν πόνων, τοὺς τρόπους θαυμάζοντες τοῦ ἀνδρὸς καὶ 
τὴν ἀγγελικὴν διαγωγὴν ζηλοῦντες αὐτοῦ. Τελειωθεὶς δὲ ἐν Χριστῷ κατὰ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην τοῦ 
μαΐου μηνὸς ἐν ἀὐτῇ τῇ μονῇ κατοτίθεται. — Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοδ ὦ- 
pov τοῦ ἡγιασμένου, Οὗτος ὁ μακάριος μελετήσας τὸν τοῦ Θεοῦ νόμον xai ὅλος καθαρὸς γενόμενος 
καὶ σκεῦος εὔχρηστον καὶ ἡτιασμένον δειχθεὶς τῆς ἀληθοῦς καὶ μεγίστης προσηγορίας καταξιοῦται, 
ὁμόσκηνος xol ὁμότροπος ἸΤαχωμίῳ τῷ ὁ μεγάλῳ χρηματίσας. “Ὅθεν σκηνώματα Αἰθιόπων, κατὰ τὸν 
θεῖον φάναι Δαβίδ, εἰς τέλος καταπτοήσας καὶ ὡς ἐν ὁ ἐκστάσει τὰς τούτων κεφαλὰς διακόψας μετὰ 
τῶν τῆς ἀρετῆς ἱδρίυτων ἐπὶ τὰ βραβεῖα διαβαίνει, πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐξ ἀνθρώπων 
ἀποδιώξας. --- 2. 5. 6. 4. 7 (τελεῖται δὲ κτλ.). --- Da : 1.9, — ᾿Αβδᾶ καὶ Ἀβδιησοῦ (Mai 165). --- ΤΤέτρου 
κτλ, — ὅ, 6, 4, 7 (τελεῖται δὲ κτλ.). --- Db : 1. 9. — Ἀβδᾶ καὶ Ἀβδιησοῦ. --- ΤΤέτρου. — 5. 6. 4. 7. — K:2. 

1 &okev D. — 5 corr., prius στρατικοῖς D. -- 3 Ταβενησίας D. — * corr. supra lin. D. 

Mai 15. 

Mai 15. 



Mai E. 

f. 219. 

Mat 16. 

Mai τῇ. 

Mar 16. 
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5. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Βαχθι- 

σόη, Ἰσακίου καὶ Συμεῶνος. Οὗτοι τὸν 

Χριστὸν ὁμολογοῦντες ἐν Περσίδι ἐπὶ Σαβώ- 

pou βασιλέως  κατασχεθέντες προσήχθησαν τῷ 

ἄρχοντι“ καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ χριστιανοὺς ἑαυτοὺς 

ἀνεκήρυξαν 5, πολλὰς δὲ καὶ διαφόρους 3 ὑποστάν- 

τες βασάνους καὶ μὴ πεισθέντες τῷ ἄρχοντι σὺν 

ἑτέροις μαθηταῖς αὐτῶν πυρὶ παραδίδονται καὶ 

τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου κομίζονται. 

6. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Ἡρακλείου, ἸΤαυλίνου καὶ Βενεδίμου 1, Οὗτοι 

ὑπῆρχον ἐξ ᾿Αθηνῶν κηρύττοντες δὲ τὸν λόγον 

τῆς ἀληθείας καὶ τοὺς εἰδωλολάτρας προτρεπό- 

μενοι ἀποστρέψαι τῆς τῶν εἰδώλων ματαιότητος, 

διὰ τοῦτο κρατηθέντες τῷ τῶν ᾿Αθηνῶν ἄρχοντι 

παροαδίδονται᾽ καὶ τυφθέντες ἰσχυρῶς καὶ πολλαῖς 

ἄλλαις τιμωρίαις καθυποβληθέντες, ὕστερον εἰς 

κάμινον ἀπορριφέντες ἐτελειύθησαν. . 

ἡ. Καὶ ἡ κοίμησις τοῦ ἐν ἁτίοις πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου. ] 

MHNI TQ AYTOQ Ig. 
1. Μγήμὴ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου 

ἐπισκόπου Μιτυλήνης *. Οὗτος ἐκ βρέφους τὸν 

Χριστὸν ἀγαπήσας, τὸν μονήρη βίον ἐνδύεται καὶ 

τῷ τῆς ταπεινώσεως ὕψει τὰς ἐπάρσεις τῶν δαι- 

μόνων κατέβαλεν, ἐλεήμων ὑπὲρ μέτρον γενόμε- 

νος, καθ᾽ ἡμέραν τοῖς πεινῶσι διδοὺς τὸν ἄρτον 

αὐτοῦ. Ἐπεὶ δὲ f κατ᾽ αὐτὸν ἀρετὴ ἐγνώσθη, 

παρακλήσει πολλῇ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ. βουλόμενος 

ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη Μιτυλήνης. ΤΤάσης κακο- 

δοξίας ἀντίμαχος καὶ ὀρθοδοξίας ὑπέρμαχος ὧν 

ἐρρύσατο αὐτὴν ἐκ πολλῶν αἱρέσεων: καὶ καλῶς 

διακυβερνήσας αὐτὴν προέγνω τὴν ἑαυτοῦ μετά- 

στασιν΄ θανὼν «be?» καὶ ταφεὶς τὴν θήκην αὐτοῦ 

παρεσκεύασεν ἀναβλύζειν ἰάματα καὶ παντοίων 

νοσημάτων καὶ ᾿παθημάτων ἄριστος ἰατὴρ ἀνα- 

δειχθεὶς τοῖς προσιοῦσιν αὐτῷ μετὸ πίστεως. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

'Apbà καὶ ᾿Αβδιησοῦ ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέ- 

ρὼν δεκαέξ, διακόνων θ΄ καὶ μοναζόντων ἕξ καὶ 

παρθένων ἑπτά, ἀπὸ πατρίδος Χασχαρᾶ. 'O “ἅγιος 

᾿Αβδιησοῦς ἐπίσκοπος ὧν ἐν Περσίδι τῆς πόλεως 

5.— "(ἐπὶ 
6. — ! hic des. Mc. 

1. —  Μιτυλίνης S, — ? supplevi, om. S. 

Βηθχασχάρ, διαβληθεὶς ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἀνεψιοῦ τῷ 

βασιλεῖ Tlepodv συλληφθεὶς ἤχθη πρὸς αὐτὸν 

μετὰ καὶ ἑτέρων χριστιανῶν λθ΄ καὶ ἐρωτηθεὶς 

καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας ἀποστέλλεται μετὰ 

τῶν σὺν αὐτῷ τριάκοντα ἐννέα πρὸς ᾿Αρσὴθ. τὸν 

τοῦ βασιλέως ἀδελφόν, ὅπως ὑπ᾽ ἐκείνου τιμιυρη- 

θῶσιν. Ἐλθὼν δὲ λόγοις θεοσόφοις ἐκεῖνον 1 

ἐλέγξας ἐξέπληξε" διὰ τοῦτο δεθέντες 5 σχοινίοις 

xoi συσφιχθέντες8 μέσον ξύλων συνετρίβησαν τὰ 

ὀστᾶ οἱ ἅγιοι, ὥστε ἀπὸ τῆς σφόδρα βίας ἐκπῖε- 

σθέντες, τῶν ὀστῶν αὐτῶν ψόφον ἀποτελούν- 

τῶν. Καὶ τούτου γενομένου τῆς ἡμέρας ἑπτάκις, 

εἶτα ἐρρίφησαν ἐν τῇ φυλακῆ ὡσεὶ νεκροί, μὴ 

μετασχόντες * τροφὴν τὸ καθόλου, τοῦ τυράννου 

προστάξαντος. Γυνὴ δέ τις ἐκ τῆς θυρίδος τού- 

τοὺς διηκόνει ἄρτῳ καὶ ὕδατι’ «ὧν μεταλαμβά- 

νοντες *» ἐδόξαζον τὸν Θεόν. ΕἾθ᾽ οὕτως κρατη- 

θεὶς καὶ ᾿Αβδᾶς ὁ ἐπίσκοπος μετὰ ἀνδρῶν εἴκοσι 

καὶ ὀκτὼ πρεσβυτέρων καὶ διακόνων καὶ παρθένων 

ἁτίων τυναικῶν ἀπεκλείσθη ἐν τῇ φυλακῇ. Εἶτα 

ἐκβληθέντες τύπτονται καὶ λίθοις τὰ στόματα 

ασιλέως) om. D. — 3 ἀνεγόρευσαν D. — ? καὶ 6. om. D. 

9. — ! ἐκεῖνος S. — ? δεθεὶς S. — ? συσφιγγεὶς S. — 4 μετασχὼν S. — ὃ supplevi ez D, om. S. 

1. — ᾿Αβδᾶ καὶ ᾿Αβδιησοῦ. --- TTérpou krÀ, — 5.6. 4. 7, — N : 1. 2. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ava- 

στασίου" τοῦ ἐν τῷ Λάτρῳ, πλησίον τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Παύλου κειμένου (in marg. man. rec.). — 

Bb: 1. 2. 6, — Πέτρου κτλ, --- 5. — Βα: 1. 2. 6. — ΤΤέτρου κτλ. — ὅ. — €: 1.2. 6. 8. — TTérpou κτλ. --- 

5.4.7. — Ge: i. — Πέτρου κτλ. — 0g:1.9.6.3, — ΤΤέτρου κτλ. — ὅ. 4. 7. — R : 1 (Παχωμίου 

solius). — 2. — Ra:1. Rb: 1.9. Re : 1 (Θεοδώρου solius. — Me : 1, 2. — Πέτρος ὁ ἀπὸ 

Λαμψάκου ἐν τροχαντῆρσι βληθεὶς τ. — ΤΙαύλου, Ἀνδρέου καὶ Διονυσίου, οἵ λιθοβοληθέντες T. — 6. — 

πᾶν : 1 (Παχωμίου). --- 2, — Mr : 1 (Ποχωμίου). --- 2, ᾿ . 

SYNAXARIA SELECTA. 5: 9. 9. 3. 4. δ. 8. — P:9,3.4.5,— D:92: Ἀβδᾶ καὶ Ἀβδιησοῦ... 

Ὁ ἅτιος Ἀβδιησοῦς ἐπίσκοπος iv ... ἐπιμένοντας αὐτοὺς τῇ τῶν χριστιανῶν πίστει καὶ μὴ πειθομένους 

διαγνοὺς προσέταξεν δεσμευθῆναι αὐτοὺς σχοινίοις καὶ ξύλα περιτεθῆναι κατὰ παντὸς του σώματος 

αὐτῶν, καὶ ἔξωθεν δ᾽ εἰληθῆναι αὐτοὺς ἑτέροις σχοινίοις καὶ σφοδρῶς περισφιχθῆναι" καὶ τούτου γενο- 

μένου τῆς ἡμέρας ἑπτάκις, ἐπὶ τοσοῦτον πιεσθέντες οἱ ἅγιοι συνεστάλησαν, ὥστε ἔνδοθεν ὑπὸ τῆς βίας 

συνθλώμενα καὶ καταθραυόμεγα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ψόφον ἀποτελεῖν εἶτα τίθενται ἐν φυλακῇ καὶ ἀποστα- 

λέντων αὐτοῖς βρωμάτων ἐκ τῶν θυσιῶν, οὐ μόνον οὐ μετέλαβον ἀλλ᾽ οὐδὲ προσέσχον αὐτοῖς " ὅθεν 

ἄσιτοι ἐν τῇ φυλακῇ προσμένειν κελεύονται. Γυνὴ δέ τις διὰ θυρίδος ἄρτους καὶ ὕδωρ ἐπεδίδου αὐτοῖς 

ὧν μεταλαμβάνοντες ἐδόξαζον τὸν Θεόν. Εἴτα κατασχεθέντος καὶ ᾿Αβδᾶ τοῦ ἁγιωτάτου ἐπισκόπου 

πόλεως Χασχάρ, προαποκαλυφθέντος παρὰ τοῦ Κυρίου αὐτῷ τοῦ κατὰ τὸ μαρτύριον ἀγῶνος καὶ ὅτι 

νικήσας στεφανωθήσεται, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ συλληφϑέντων ἀνδρῶν εἴκοσι καὶ ὀκτιὺ πρεσβυτέρων καὶ 

διακόνων καὶ ἀειπαρθένων καὶ ἀποσταλέντων παρὰ τοῦ βασιλέως Μαυπτῇ τῷ ἀρχιερεῖ, οὗ κατενώπιον 5 

τῇ πίστει τῇ ' εἰς Χριστὸν μέχρις αἵματος ἐμμένειν βεβαιωσάμενοι πρῶτον μὲν τύπτονται, εἶτα λίθοις τὰ 

στόματα θλάττονται, μετὰ ταῦτα δὲ τὰς κεφαλὰς ἀφαιροῦνται μηνὶ μαΐῳ 1e καὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἀχθεὶς ὁ 

— ὃ στασίου N. 
! supra lin. cori. D. 
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θλάττονται" μετὰ ταῦτα δὲ τὰς κεφαλὰς ἀφαι- 

φοῦνται. Καὶ μεθ᾽ ἡμέραν ἀχθεὶς ὁ ἅγιος Ἀβδιη- 

σοῦς 7 σὺν αὐτοῖς καὶ αὐτὸς τὴν κεφαλὴν ἀποτέ- 

μνεται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου 

Ἰούδα, ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἰακώβου. 

4. Καὶ ἄθλησις τῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Σάβα 

ἀναιρεθέντων μοναχῶν !. 

5. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξάν- 

ὅρου Ἱεροσολύμων. 

8. 1 Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Θεο- 

γνίου, Ἀγαπίου xai ἸΤιστοῦ. 

ἢ. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νεαδίου. 

8. Καὶ μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας 

ὅ πλησίον τοῦ Νεωρίου λιμένος εἰς τὴν ἁγίαν 

Δύναμιν. 

9. Καὶ τοῦ ἁγίου προφήτου Ζαχαρίου, οὗ 

ἐγράφη τῇ ὀγδόῃ τοῦ φευρουαρίου. Οὗτος εἷς 

ἦν «év?» τοῖς ἑξκαίδεκα προφήταις, ἐκ γένους 

Aevi υἱὸς Βαραχίου * ἐγεννήθη δὲ ἐν Γαλαάδ. Ἦλθε 

δὲ ἀπὸ τῆς Χαλδοίων γῆς ἤδη προβεβηκώς, καὶ 

MHNI Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρονίκου 

ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα καὶ "louvíag 1. Οὗτος ó 

τοῦ Κυρίου μαθητὴς καὶ ἀπόστολος πᾶσαν τὴν 

οἰκουμένην ὡς ὑπόπτερός τις διαδραμών, τὴν πλά- 

νην ἐκ βαράθρων :ἀνέσπασε ? τὸν Χριστὸν κηρύτ- 

των 8, συνεπομένην ἔχων καὶ τὴν ὑπερθαύμαστον 

Ἰουνίαν τῷ κόσμῳ ἤδη νεκρωθέντα καὶ τῷ Χριστῷ 

μόνῳ ζῶντα“. “Ὅθεν πολλοὺς πρὸς θεογνωσίαν 

ἑλκύσαντες εἰδωλικοὺς οἴκους κατέστρεφον ὅ, 

— ! Αὐδιησοῦς S. 

ἐκεῖ ὧν πολλὰ τῷ λαῷ προεφήτευσεν καὶ τέρατα 

πολλὰ ἔδιυκεν εἰς ἀπόδειξιν. Οὗτος εἶπε τῷ "luoe- 

δὲκ ὅτι" « Γεννήσεις 8 υἱὸν καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ 

» ἱερατεύσει τῷ Kupiu εἰς τύπον τοῦ ἀληθινοῦ 

» ἀρχιερέως », καὶ ὑπὲρ ὁ τῆς λειτουργίας αὐτοῦ 

προεφήτευσε, ἣν ποιήσει ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ 

εὐλόγησεν αὐτὸν σφόδρα, Οὗτος καὶ τὸν Σαλα- 

θιὴλ ἐπὶ υἱῷ εὐλόγησε λέγων ὅτι’ « Γεννήσεις υἱὸν 

» καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ζοροβάβελ. » Καὶ 

ἐπὶ Κύρου τοῦ βασιλέως Περσῶν τέρας ἔδωκεν 

εἰς νῖκος περὶ Κροίσου ὅ τοῦ Λυδῶν βασιλέως, καὶ 

περὶ τοῦ Ἀστυάγους τοῦ τῶν Μήδων βασίλέως. 

Kai? τὰ περὶ τῆς πορθήσεως Ἱερουσαλὴμ καὶ περὶ 

τοῦ τέλους Ἰσραὴλ καὶ ἀρχῆς ἐθνῶν καὶ τέλους 

καὶ τοῦ ναοῦ ἕως θεμελίων καταστροφῆς καὶ 

ἀργείας προφητῶν καὶ ἱερέων καὶ σαββάτων καὶ 

διπλῆς κρίσεως ἐξέθετο“ καὶ ἕτερα πολλὰ προφη- 

τεύσας ἐκοιμήθη ἐν γήρᾳ μακρῷ, καὶ ἐτάφη ἐγγὺς 

Ἀγγαίου τοῦ προφήτου. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ προφητείψ, τῷ 

ὄντι ἐν τοῖς Ἀρεοβίνδου. 

AYTQ ΙΖ΄. 

ἐκκλησίας δὲ θείας πανταχοῦ οἰκοδομήσαντες 9 

καὶ πνεύματα ἀκάθαρτα ἐξ ἀνθρώπων ἀποδιῴξαν- 

τες " καὶ πάθη ἀνίατα θεραπεύσαντες 9 τὸ κοινὸν 

χρέος ὡς ἄνθρωποι τῇ φύσει ὄντες ἀποτιννύουσι, 

Τούτων καὶ ó μέγας "5 ἸΤαῦλος ἐν τῇ πρὸς 

Ῥωμαίους ἐπιστολῇ μέμνηται "1 - «᾿Ασπάσασθε,» 

λέγων, « ᾿Ανδρόνικον xoi "louvíav. » 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Σολόχωνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Οὗτος ἦν κατὰ 

4. — ᾿ oí ἅγιοι ἀββάδες οἱ ἐν τὴ μονῆ τοῦ, ἁγίου Σάβα ξίφει v. Me. 

9. — ' Ζαχαρίου οὗτος ἣν ἐν D. — * D, om. S. ? γεννήσει D, — περὶ D. — 5 Kpógov S, Κρύσσου D. — 9 περὶ τῆς 
λειτουργίας αὐτοῦ προεφήτευσεν ἣν ποιήσει κύριος à Θεὸς ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ xal εὐλόγησεν αὐτὸν σφόδρα add. D. 

1. -- τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν o A.xat Ἰουνία Me, — ? βάθριυν ἀνέσπα Me. — ? καὶ εὐαγγελιζόμενος add. Me. — 
* X. μονάξοντα Me, — 5 κατέστρεψαν Mc. — ὃ δὲ οἰκοδομοῦντες Me. — ? ἀποδιώκοντες Me, — 8 θεραπεύοντες Mc. — 
3 (rfj - ἀποτιννύουσι) ἀποδόντες πρὸς τὴν ἐν οὐρανοῖς ζωὴν μεταβαίνουσι Mc. — 19 ἀπόστολος add. Mc. — ** μέμνηται 
ἐν τῇ πρὸς P. ἐπιστολὴ Me. . 

ἅγιος Ἀβδιησοῦς 5 καὶ αὐτὸς τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. --- 9.1: Γεωργίου μητροπολίτου Μιτυλή- 
νης". Ὃς ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τὸν μοναστὴν ὑπέδυ βίον, ταπείνωσιν ἄκραν ἀσκήσας καὶ πραότητα 
κατορθώσας: ὅθεν οἶκον ἑαυτὸν τῆς ἁγίας κατασκευάσας Τριάδος, μητροπολίτης τῆς κατὰ Μιτυλήνην 
ἐκκλησίας ἀναδείκνυται. Ἐλεήμων δὲ ὑπὲρ τὸ μέτρον γενόμενος, δαψιλῶς τοῖς πεινῶσιν émpkecev- 
πάσης δὲ κακοδοξίας ἀντίμαχος καὶ ὑπέρμαχος ὀρθοδοξίας γενόμενος καὶ τὸν δρόμον καλῶς καὶ θεοφι- 
λῶς τελέσας, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, πητὴν θαυμάτων τὴν θείαν αὐτοῦ σορὸν καὶ μετὰ θάνατον κατα- 
λείψας τοῖς πόθῳ πρὸς αὐτὸν καταφεύγουσιν. -- 3. 4.5. 8& — Το: 1. -τ Db: 1.8.1. 5. 8. —« : 1. 8, 
4.5.8. — N : 1.2. — ᾿Ανάδειξις τῆς ὀχειροποιήτου εἰκόνος ἐν Καμουλιαναῖς (Mai 155). — Νικολάου 
(Mai 157). — 3. 4. 5 (Ἀλεξάνδρου ἐπισκόπου Μιτυλήνης). --- 8. — Bb :2. 1. — Be:2, 1. — 6:2. 3. 4. 
5.8.1. — Ce:2. 1. — 0g : 3. 8. 4.5.8. 1. —R:9. — Ra: 7: Neobíou τοῦ θαυματουργοῦ. — 1.— 
Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου (Mai 151). — 4.5.8. — Rb:7.1.3. 4. 5. 8, 9, — Ἡρακλείου, ΤΤαυλίνου καὶ 
Βενεδήμου (Mai 155). --- Ro:9. 1.3.5. 8. — Mo: 5. 2. — Βαχθισόη, Ἰσαακίου καὶ Συμεών (Mai 155). — 
ἄς — Ὁ ἐν Βλαχέρναις ἅτιος Tlérpoc βουνεύροις τυπτόμενος v. — Νικόλαος πατριάρχης. --- Mv : 4. 5. 

8. 2. — Βαχθισοῦ κτλ. — Mr : Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 3. --- P:9. — Ὁ : 9. 1. — Στεφάνου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
ἀδελφοῦ χρηματίσαντος Λέοντος βασιλέως (Mai 188). Da: 1.2. Στεφάνου. Db:1.2. 
Στεφάνου. --- Τεκούσης, Ἀλεξάνδρας κτλ, (Mai 182). — Ἐπαφροδίτου ἑνὸς τῶν o' (Mai 18*). — Τοῦ 
ἁγίου μάρτυρος Ἰουλιανοῦ (Mai 185). — Θεοδωρήτου πρεσβυτέρου (Mai 18*). — Θεοδώρου πάπα 
Ῥώμης (Mai 187). --- Μνήμη τοῦ ὁσίου Μαρτινιανοῦ ἐν τοῖς Ἀρεοβίνδου (Mai 188). — ΠΠατρικίου 

— * Ἀβδιησοῦν D. — ὃ Μιτυλίνης D. 

Mar 16. 

Ma 17. 

Rom. 16, 7. 

Mar i6. 

Mar 17. 
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τοὺς χρόνους Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, Αἰτύ- 

πτιος τὸ γένος, στρατιώτης τὴν τάξιν, τεταγμένος | 

ὑπὸ Καμπανῷ τριβούνῳ μετὰ τρισχιλίων ἑτέρων 

στρατιωτῶν. Σὺν τῷ Καμπανῷ κατὰ τὴν τοῦ Baci- 

λέως πρόσταξιν ἐξ Αἰγύπτου τὴν Χαλκηδόνα κατα- 

λαβών, κελεύσαντος ! δὲ τοὺς ταξιάρχας κατα- 

ναγκάζειν τοὺς ὑπ᾽ αὐτοὺς θύειν τοῖς εἰδώλοις 

καὶ ἑκάστου 3 τὸ ἴδιον τάγμα προσάγοντος ταῖς 

θυσίαις, ὁ Καμπανὸς τὴν ὑπ᾽ αὐτὸν λεγεῶνα 

ἠνάγκαζε τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ποιεῖν, 

Πάντων δὲ εἰξάντων, τρεῖς μόνοι ἀντέστησαν, 

Σολόχων καὶ ἸΤαμφαμὴρ καὶ ἸΤαμφαλών ?, 

χριστιανοὺς ἑαυτοὺς ἀνακηρύττοντες. Καὶ ὁ ἐπὶ 

τοσοῦτον αἰκίζονται, ὡς ἐξοιδῆσαι τοὺς αὐτῶν 

γνώτους καὶ τὴν κεφαλὴν ὑπερᾶραι, καὶ ἐν αὐτῷ 

τῷ μαστιτοῦσθαι ἀποδοῦναι τῷ Κυρίῳ τὰ πνεύ- 

μᾶατα τόν τε Παμφαμὴρ καὶ Παμφαλών. Ὃ δὲ 

ἅγιος Σολόχων μικρὸν ἐνισχύσας, παρρησίᾳ τὸν 

Χριστὸν ἐπεκαλεῖτο καὶ Καμπονὸν τὸν τύραννον ὃ 

εἰς ἀπόνοιαν 9 ἔσκωπτε, τὰ ἄψυχα θεοὺς ὀνομά- 

ζονταῖ, ὥστε ὀρτισθέντα ὃ τὸν ἄρχοντα κελεῦσαι " 

σπάθῃ τὸ στόμα διανοιτῆναι αὐτοῦ καὶ οἶνον τῶν 

σπονδῶν διαχεθῆναι 10 αὐτῷ. Ὃ δὲ ἅγιος δακὼν 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων ἸΤέτρου καὶ 

Διονυσίου καὶ Χριστίνης παρθένου, καὶ τῶν 

σὺν αὐτοῖς Ἀνδρέου καὶ ἸΤαύλου 1. Ὃ ἅγιος 

μάρτυς " ἸΤέτρος ἦν ἐκ. Λαμψάκου τῆς πόλεως i 

ἀχθεὶς δὲ Δέκνῳ ὃ τῷ ἄρχοντι τῆς ᾿Αβυδηνῶν 

τὸν σίδηρον καὶ ἀποκόψας !! ἐξ αὐτοῦ μέρος, ἅμα 

δὲ καὶ τὰ 13 περικείμενα δεσμὰ διαρρήξας, ἔστη 

ἐνώπιον τοῦ τυράννου ὀρθὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ 

θεότητα μεγαλύνων καὶ τὴν τοῦ ἄρχοντος κακο- 

δαιμονίαν χλευάζων" ἔνθα καὶ φωνὴ ἄνωθεν 

ἠνέχθη ?? αὐτὸν ἐνεπισχύουσο "6 καὶ πρὸς τὸ μαρ- 

τύριον ἐπαλείφοῦσα" ἔνθα πολλαῖς βασάνοις τιμω- 

ρηθεὶς xoi μαστιχθεὶς καὶ τυφθεὶς ἀφειδιῶς καὶ 

κρεμασθεὶς μετὰ λίθου ἀπὸ 15 ἕκτης ἕως bube- 

κάτης ὥρας 15, ἐπεὶ τὸν Χριστὸν 1 διαπρυσίως 

ἐκήρυττεν, δρεπάνῳ τὸ σχοινίον τεμὼν αὐτὸς 

κάτωθεν σὺν τῷ λίθῳ ὄρθιος ἵστατο 18, Ἤδη δὲ 

βαθείας οὔσης ἑσπέρας, θυμῷ ἀσχέτῳ ληφθεὶς 

ὁ Καμπανός 19, λαβὼν κάλαμον γραφέως ἐπὶ 20 

τὸ οὖς τοῦ ἁγίου ἐνέπηξε καὶ συνωθήσας cic?! 

τὸ ἐνδότερόν ἤλασε καὶ αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς 

στρατιώταις ἀπῆλθε δώσων τὸ σιτομέτριον 53, Οἱ 

δὲ 38 χριστιανοὶ τὸν ἅγιον ἄραντες ἐπὶ κλίνης διὰ 

τὸ πᾶν μέλος λελύσθαι αὐτοῦ, ἐν οἰκίᾳ χήρας 

τινὸς ἀπέθεντο: ἔνθα ἄρτου μεταλαβὼν καὶ τοῖς 

mopoügi?* χριστιανοῖς εὐχῆς “6 μεταδούς, ἀνα- 

βλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐξάμενος 35 τῷ Θεῷ τὸ 

πνεῦμα παρέθετο. 

AYTQ [Π΄. 

βεται καὶ τὴν ψυχὴν παραδίδωσιν *. ἸΤαῦλος δὲ καὶ 

Ἀνδρέας éx Μεσοποταμίας ὄντες ἅμα τῷ ἄρχοντι 

Δέκνῳ, ὑφ᾽ ᾧ ὃ ἐστρατεύοντο, τὰς ᾿Αθήνας κατα- 

λαμβάνουσι. Συλληφθέντες δὲ ἐν αὐταῖς Διονύσιος 

xai Χριστίνα τῇ αὐτῶν πιστεύονται φυλακῇ δ᾽ τὴν 

πόλεως καὶ θῦσαι προσταχθεὶς τῇ Ἀφροδίτῃ καὶ δὲϊ ἁγίαν Χριστίναν, παρθένον οὖσαν καὶ εὐπρεπῆ 

μὴ πεισθεὶς ἀλλὰ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας, δεσμοῖς καὶ τάμων " ἔχσυσαν ὥραν, ἐκκαλοῦνται πρὸς μίξιν, 

καὶ ξύλοις καὶ τροχαντῆρσιν ὅλον τὸ σῶμα συντρί- Τῆς δὲ μὴ πεισθείσης, ἀντὶ τοῦ ταύτην ἢ βιάσα- 

2. — ! τοῦ βασιλέως add. D. — ? ἕκαστον", --- ὃ ΤΙαμφυλῶν D. — ὁ οὐδ᾽ ἂν ἥτοι πάθοιεν ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν 
ἀλλὰ μέχρι τέλους ἐπιμεῖναι τῇ εἰς αὐτὸν πίστει διαβεβαιούμενοι ταῦτα δὲ εἰπόντες add. D. — ὃ ἄρχοντα D. — 5 ἀπόν- 

votav S. — ἴ ὀνομάζοντος S. — 8 ὀργισθῆναι S, ὅθεν ὁ. τα D. — ? κελεύσει S, κελεύσας D. — !? ἐγχεθῆναι D. — 
3 ἀπορρήξας D. — 18 supra lin. corr. D. — 13 ἐνέχθη S, — 16 αὐτῶ συνεπισχύουσα D, — ὃ (ἔνθα - ἀπὸ) μετὰ ταῦτα ἐν 
τῷ γυμνασίω ὀστράκου τραχέως διασπαρέντος δεθεὶς ὁ ἅγιος τοὺς πόδας ἐσύρθη ἑπτάκοις ἐπάνω αὐτοῦ" καὶ ἐν τῶ 
κατατρίβεσθαι τὰς πληγὰς ὑπὸ τοῦ ὀστράκου πικρὰς ὑφιστάμενος ἀλγηδόνας εἶτα σχοινίω τὴν δεξιὰν χεῖρα διαλειφθεὶς 
τῶν δοκῶν τῆς οἰκείας ἐξαρτᾶται, λιθῶ τὸν ἀριστερὸν πόδα βαρούμενος ἀπὸ δὲ D. — 19 κρεμάμενος add. D. --- 11 ἀρνή- 
σασθαι οὐκ ἐπείθετο D. — 18 (διαπρυσίως - ἵστατο) δρεπάνωιν διατμηθέντος τοὺς σχοίνους ἐπὶ τῆς γῆς ἔστη ὀρθὸς D. — 
39 corr, D, prius Καμπός. — 39 βία εἰς D. — ?! καὶ πρὸς D. — ?? αὐτὸς μὲν τὸ σιτ. δώσω τοῖς στρ. ἀπ. D. — 58 παρόντες 

add. D. --- 3: παρεστῶσι D. — 55. om. D. 
1, — τ Πέτρου, Παύλου, 'A. A. kal X. τῆς παρθένου οὗτος Me. — ? oin. Mc, — ? τῷ ἄρχοντι Δεκίω Mc. — * (koi - mapa.) 

om. Me. — 5 Mc, 6v S, — 5 c. δὲ ἐν, αὖτ. Διονύσιον καὶ Χριστίνης τὴν a. rt. φυλακὴν S, συλληφθέντος οὖν ὑπ᾽ αὐτῶν 

Διονυσίου καὶ Χριστίνης Me. — ἴ μὲν Me, — 8 γάμου Mc. 

ἐπισκόπου ΤΙρούσης (Mai 19"). --- πὶ : 1. 2. — Στεφάνου. — N : Πέτρου κτλ. (Mai 181). --- 2. — Bb: 

1.2. — Στεφάνου. Bo : 1. 2, — Στεφάνου. € : 1. 2, — Στεφάνου. Qe:1.2, — 0g : 1. 2, — 

Στεφάνου. --- R : 1. — l'eupríou μητροπολίτου Μιτυλίνης (Mai 161). — Ra: Βαχθισόη κτλ. (Mai 155). — 

Ἡρακλεία κτλ, (Mai 155). — "H ἀνάδειξις τῆς ἀχειροποιήτου εἰκόνος ἐν Καμουλιαναῖς (Mai 15*). — 

Νικολάου (Mai 157). — Rb : 1. 2. — Στεφάνου. --- Re : 1. --- Ἐπαφροδίτου. — Ἰουλιανοῦ, — Θεοδω- 

ρήτου. — Θεοδώρου. — Μαρτινιανοῦ ἐν τοῖς Apcofívbov. — Me: 1.2. — Mv: 1. 2. — Ἡρακλείου κτλ. 

(Mai 159). — Ἡ ἀνάδειξις τῆς ἀχειροποιήτου εἰκόνος τῆς ἐν Καμουλιαναῖς. — ᾿Αλεξάνδρων δύο, Διονυ- 

σίων δύο, Ἀγαπίου, Τιμολάου, Ρωμύλου καὶ Πλησίου (Mart. 15). -- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H: 2.4.5.6. 7. 8 --- P:2,4.5.6.7, 8. — D: 2: Τῶν ἁγίων ἑπτὰ 

παρθένων καὶ Θεοδότου μάρτυρος ἐν Ἀγκύρᾳ. Οὗτος καὶ αἱ ἅγιαι ἑπτὰ παρθένοι καὶ μάρτυρες, div 

τὰ ὀνόματα Τεκοῦσα, Ἀλεξανδρία 1, Κλαυδία, Φαεινή, Εὐφρασία, Ματρώνα, Ἰουλία, ὑπῆρχον ἐξ Ἀγκύρας 

τῆς Γαλατίας 3" ὁ δὲ ἅγιος Θεόδοτος γαμετῇ προσομιλήσας, οὐ τῇ περὶ ταύτην ἀσχολίᾳ τῆς θεοσεβείας 

ἠμέλει, ἀλλ᾽ ἐν σχήματι ἐμπορικῆς μεταπωλικῆς σῖτον ὠνούμενος καὶ ἄρτους: φυρῶν τῷ Te Θεῷ 

προσῆγον καὶ τοῖς δεομένοις. ἐπεχορήγει διὰ τὸ τὸν μιαρὸν Θεότεκνον τὸν ἄρχοντα προστάξαι ἐκ τῶν 

1 Ἀλεξανδρεία D. —* Γαλατείας D. 
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σθαι, μεταβληθέντες αὐτοὶ ὃ ταῖς παραινέσεσι τῆς ^ 8, Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη Στεφάνου πατριάρ-΄ 

ἁγίας, ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ 10: ὅθεν αὐτοὶ "1 μὲν you. Κωνσταντινουπόλεως, ἀδελφοῦ χρηματίσαν- 

καὶ 6? Διονύσιος, προστάξαντος τοῦ ἄρχοντος, τος Λέοντος τοῦ βασιλέως. Οὗτος υἱὸς [τετονὼς ? 

νιφάσι τῶν λίθων 75 κατεχώσθησαν καὶ τὸ μακά- τοῦ ἀοιδίμου Βασιλείου βασιλέως Ῥωμαίων, διὰ 

ρῖον τέλος ἔλαβον. Ἡ δὲ ἁγία Χριστίνα ἐπιπεσοῦσα δὲ τὸ ἁπλοῦν τοῦ ἤθους xol? τὴν λοιπὴν σύνεσιν 
αὐτοῖς τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη 9. καὶ κατάστασιν ἔτι νέος ὧν ψήφῳ βασιλικῇ * καὶ 

2. Τῇ ἀὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος διὰ τῆς ἱερᾶς συνόδου εὐδοκίᾳ Θεοῦ καὶ κρίσει 
Θεοδότου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἁγίων ἑπτὰ παρθέ- χειροτονεῖται πατριάρχης ὃ Κωνσταντινουπόλεως. 

νῶν καὶ γυναικῶν, «ὧν τὰ ὀνόματα ἵ» Τεκοῦσα, Ἐγκαθιδρυθεὶς δὲ τῷ μεγάλῳ καὶ ἱερῷ θρόνῳ καὶ 
᾿Αλεξανδρία, Κλαυδία, Φαεινή, Εὐφρασία, τὴν ὅλην φροντίδα τῶν ἐκκλησιῶν ἀναδεξάμενος, 
Ματρώνα, Ἰουλέα καὶ Θεοδότη. Αὗται ὑπῆρχον ἄγρυπνος ἐφάνη φύλαξ καὶ ποιμὴν ἀληθινός, ἄγων 
ἐξ ᾿Αγκύρας τῆς Γαλατίας, Ὃ δὲ ἅγιος Θεόδοτος τὰ ἴδια πρόβατα ἐπὶ νομὰς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 
γαμετῇ προδομιλήσας, οὐ τῇ περὶ ταύτην ἀσχολίφ χήραις καὶ ὀρφανοῖς ἐπαρκῶν *, πτωχοὺς ἐλεῶν, 
τῆς θεοσεβείας ἠμέλει, ἀλλ᾽ ἐν σχήματι ἐμπορικῆς ἀδικουμένους ἐκ χειρῶν 8 στερεωτέρων ῥυόμενος 
μεταπωλικῆς σῖτον ὠνούμενος καὶ ἄρτους φυρῶν καὶ τὸν Θεὸν θεραπεύων ἐν ἅπασιν. Οὕτω δὲ 
τῷ τε Θεῷ προσῆγεν καὶ τοῖς δεομένοις ἐπεχορή- ποιῶν. καὶ τὴν σάρκα τήκων τῇ ἐγκρατείᾳ 9, ἐν 
γεῖ, διὰ τὸ τὸν μιαρὸν Θεότεκνον τὸν ἄρχοντα αὐτῷ τῷ ἄνθει τῆς ἡλικίας πρὸς Χριστὸν ἐξεδή- 

προστόξαι ἐκ τῶν εἰδωλοθύτων τὰ εἰς τροφὴν τοῖς μησεν. 

χριστιανοῖς παρασκευαζόμενα ἐπιρραίνεσθαι, Ἀλλὰ 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου xai πανευ- 
καὶ ἐν ταῖς φυλακαῖς εἰσιὼν τοὺς καθειργμένους φήμου ἀποστόλου ᾿Επαφροδίτου ἑνὸς τῶν 

πιστοὺς ἐπεστήριζε καὶ μετεδίδου τούτοις Tpo- ἑβδομήκοντα. 

φῆς, ἐξ ὧν ἦσαν καὶ αἱ ὅτιαι ὀκτὼ παρθένοι, ὧν 5. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰουλια- 

μία, fj λεγομένη Τεκοῦσα, ὑπῆρχεν αὐτοῦ θεία“ αἴτι.- νοῦ t 

γες λίθοις προσδεθεῖσαι ἐναπερρίφησαν τῇ παρα- 6. Καὶ Θεοδωρήτου 1 πρεσβυτέρου. 
κειμένῃ λίμνῃ. Καὶ λαβὼν ὁ Θεόδοτος τὰ λείψανα 7. Καὶ ἄθλησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Oco- 
αὐτῶν ἐντίμως ἐκήδευσε, καὶ διαφανεὶς ἐκρατήθη: δώρου πάπα Ῥώμης. 
καὶ τιμιυρηθεὶς πολλὰ καὶ ξεσθεὶς καὶ ὀξάλμη μετ᾽ 8. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μαρτι- 
ὀστράκου * συντριβεὶς καὶ πάλιν ξεσθεὶς καὶ τὰς νιανοῦ ἐν τοῖς Ἀρεοβίνδου 1. 
σιαγόνας συνθλασθεὶς τὴν διὰ ξίφους ὑφίσταται 9. Koi ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων κληρικῶν 
ἐκτομήν. Τὰ δὲ λείψανα τῶν παρθένων ὁ παράνο-. καὶ λαϊκῶν, οὖς Οὐάλης ó ἀσεβὴς ἐν πλοίῳ ἐμβα- 
μος ἄρχων ἐξενεγκὼν πυρὶ παραδίδιυσι. λὼν τῷ πυρὶ κατέκαυσε πλησίον Δακυμίζης. 

-ϑοον», S, αὐτὴ Me. — 1* (παρ. - Χριστῷ) προσῆλθον καὶ v. X. ἐπίστευσαν Me. — 1t αὐτὴ Mc. — 13 om. Me, — 18. τοῦ 
τυράννου À. νιφάσι Me, — !5 καὶ οὕτω τὸ μακάριον τέλος ἀπέλαβον οἱ δὲ λοιποὶ τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν Mc. 

2. — ! supplevi ez D, om. S8. — 8 ἐστράκου S. 
8. — 1 τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν add. Mc. — ? Me, oi υἱοὶ δὲ γεγονότες S. — 3 Me, κατὰ S. — ὁ τοῦ βασιλέως Mc, — 

5 om. Mc. — ὃ eb. καὶ xp. O. πατρ. χειροτογεῖται Kr. Me. — ἢ καὶ add. Me, — * χειρὸς Me. — ? (xai - ἐγκρατείᾳ) om. Me. 
5. — 1 ὃ ἅγιος Ἰ. ἐν ἀκάνθαις βάτου συρόμενος x. Mc. : 
6. — ! Θεοδορίτου S. 7 
8, — ! Apcofivba D. 

εἰδωλοθύτων τὰ εἰς τροφὴν τοῖς χριστιανοῖς παρασκευαζόμενα ἐπιρραίνεσθαι. Ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς φυλα- 
καῖς εἰσιὼν τοὺς καθειργμένους πιστοὺς ἐπεστήριζεν καὶ μετεδίδου τούτοις τροφήν. Δόξαν δέ ποτε, 
καταλαμβάνει τὰς εἰρημένας ἑπτὰ παρθένους, ὧν μία, ἡ οὕτω καλουμένη Τεκοῦσα, θεία ὑπῆρχεν αὐτοῦ. 
Ai xai προσαχθεῖσαι τῷ ἄρχοντι καὶ μὴ βουληθεῖσαι θῦσαι, ἐξεδόθησαν πρὸς ὕβριν καὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ 
χάριτι διεφυλάχθησαν ἄφθοροι" εἶτα λίθοις προσεδέθησαν καὶ τῷ τῆς λίμνης βυθῷ ἀπερρίφησαν. Ὧν 
τὰ ἅτια λείψανα ἀνελόμενος μετὰ τῶν ἐκεῖσε ὄντων 'χριστιανῶν ἐντίμως ἐκήδευσεν καὶ ἐπὶ τοῦτο 
διαβληθεὶς καὶ φανερὸν éavróv τοῖς ζητοῦσι ποιήσας, παρέστη Θεοτέκνῳ τῷ ἄρχοντι" καὶ τὸν Χριστὸν ᾿ 
ὁμολογήσας καὶ Θεὸν εἰπών, κρεμασθεὶς ξέεται καὶ ὅλμην μετ᾽ ὄξους τοῖς ξεσθεῖσι μέλεσιν ἐπιδέχεται 
καὶ λίθοις τὰς σιαγόνας συνθλᾶται, καὶ αὖθις ἀναρτηθεὶς ξέεται καὶ ὀστράκῳ πυρωθέντι ἐπιτίθεται καὶ 
πόλιν ξέεται καὶ οὕτω τὴν διὰ ξίφους ὑφίσταται ἐκτομήν, Τὰ δὲ λείψανα τῶν παρθένων ὁ παράνομος 
ἄρχων ἐξενεγκὼν πυρὶ παραδίδωσιν. --- 4. 5,6. 7. 8 (... ἐν τοῖς ᾿Αρεοβίνδα). --- Da: 2. 4 5. 6 (Θεοδώ- 
ρου). — 7. 8. — Db: Φιλεταίρου (Mai 195). — Xt : 2, 4. 5. 6. 7. 8. — IN : Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας 
(Mai 17!). — 2.4.5.6. 7.8. Bb: 2.4. Be: 9. €: 2 (Ματρώνας, Ἀλεξάνδρας, KAavbíag, 
Φαεινῆς, Εὐφρασίας, Morpüvac, Ἰουλίττας καὶ Θεοδότης καὶ Θεοδότου μητρός). --- 4. 5.6. 7. — Ge: 
2, — 0g :2. 45.6.7. —R: 1.4.6.5. 7. S — Ra : 1. 4 5. 6. 7. 8. — Κολούθου (Mai 195). — Rb : 1. 
2, 4. 5. 6. 7. ὃ (Μαρτιανοῦ), — Re : 1. 2. — Mo: 2. — Εὐφρασίας, ἥτις ἐν τῷ βυθῷ ῥιφεῖσα v. — 1.3. 
4: Ἐπαφροδίτου. Οὗτος, εἷς ὧν τῶν ἑβδομήκοντα, ἐπίσκοπος γέγονεν ἐν Κύπρῳ τῇ λεγομένῃ Ἀδριακῇ 
καὶ πολλοὺς ἐκεῖσε τῇ εὐσεβεῖ πίστει προσαγαγὼν καὶ τῷ Θεῷ οἰκειώσας, ἐν εἰρήνῃ πρὸς ὃν ἐπόθει 
Χριστὸν μεθίσταται. --- 5. — Mv: 1 (Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης παρθένου, Ἀνδρέου, ΤΤαύλου, 
Βενεδίμου, ΤΤαυλίνου καὶ Ἡρακλείου). --- 9 (Τεκούσης, Ἀλεξανδρείας, Κλαυδίας, Φαεινῆς, Εὐφρασίας, 
Ματρώνας, Ἰουλίας καὶ Θεοδότης, καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀμφιανοῦ καὶ Αἰδεσίου τοῦ Πολυ- 
κάρπου). — Mr : 1 (5, ΤΤαύλου, Βενεδίμου, ΤΤαυλίνου καὶ Ἡρακλείου). 

Mar 18, 

f 491. 

Mar 18. 



Mai 19. 

f. 221. 

Mai 19. 
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MHNI ΤΩ AYTO ΙΘ΄. 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ἸΤατρικίου 

ἐπισκόπου Προύσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἁγίων 

᾿Ακακίου, Μενάνδρου καὶ ἸΤολυαίνου. Οὗτος! 

ἔχων ἐπιχάμπουσαν ὡσεὶ χρυσοῦν 8, ΤΤαραστὰς 

οὖν τῷ Διοκλητιανῷ καὶ πολλὰ ὁ περὶ τῆς εἰς 

Χριστὸν πίστεως διαλεχθεὶς εἰς κάμινον πυρὸς 

ἣν ἐπίσκοπος Προύσης᾽ διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ἐμβάλλεται " καὶ ἐπὶ πολὺ ἐν ὃ αὐτῇ ὅ διαμείνας " 5 

πίστιν ἐγκληθεὶς παρέστη Ἰουλίῳ τῷ ὑπατικῷ. Τοῦ ἀβλαβὴς διαφυλαχθεὶς * ἀπολύεται, τὸ θαῦμα τοῦ 

δὲ ὑπατικοῦ παντοίως πείθειν αὐτὸν ἐπιχειροῦντος Διοκλητιανοῦ ὑπερθαυμάσαντος. Μαξιμιανοῦ δὲ 

καὶ τὴν τῶν θερμῶν ὑδάτων προβαλλομένου 5 ἀνά- μετὰ τὸν μόρον Διοκλητιανοῦ τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ 

boctv, ὡς προνοίᾳ τῶν θεῶν ἐκπυροῦνται καὶ ἐπ᾽ τῆς βασιλείας κρατήσαντος, μετακαλεῖται ὃ ἅγιος 1 
εὐεργεσίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐκχέονται, ὃ ἅγιος μάρ- καὶ αὐτίκα τέσσάρσι πάλοις δεσμεῖται καὶ τείνεται 10 

TUG ἀντέφησεν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ μὲν τὰ θερμὰ ἀναδί- καὶ ῥοπάλοις τύπτεται᾽ καὶ τοῦ μαγγάνου λυθεὶς 

δοσθαι, τῇ δὲ δυνάμει τοῦ κυρίου 8 Ἰησοῦ Χριστοῦ, - ἐπὶ ξύλου κρεμᾶται καὶ σπαθίζεται " εἶτα θηρίοις 

τάξαντος δύο τόπους τὸν μὲν ἀγαθῶν ἔμπλεων, ἐκδίδοται, πάσης δὲ βασάνου 1" ἀνώτερος γενόμε- 

ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύσονται, τὸν δὲ σκότους καὶ νος, εἰς ἔκπληξιν ἅπαντας ἤγαγε. Διὸ τοῦ βασι- 

πυρός, ἔνθα κατακριθήσονται οἱ ἁμαρτωλοὶ μετὰ λέως ἀχανοῦς μείναντος, τῷ ὑπάρχῳ παραδίδοται. 15 

τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν καὶ ὅτι τὸ πῦρ εἰς πᾶσον Ὑποσχομένου δὲ τοῦ ἁγίου θύειν καὶ πάντων ἐπὶ 

κτίσιν * ἐνέθηκεν ὁ Θεὸς καὶ τοῖς ἄλλοις στοιχείοις τῇ θέᾳ συνδραμόντων, τῇ εὐχῇ τοῦ μάρτυρος 

συνέμιξε 5 καὶ ἔστιν μὲν ὑπεράνω τοῦ στερεώμα- πάντα τὰ εἴδωλα συντρίβονται '2, καὶ πῦρ ἐπὶ τοῦ 

τος πῦρ καὶ ὕδωρ, ἔστι δὲ καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς, τόπου φανὲν ἐπὶ πολὺ φόβον ἐνεποίησεν 18: ὅθεν 

ἐξ οὗ ἀναδιδόασιν ai πηγαί, oí μὲν πλησιάζουσαι ἅπας 6 ὄχλος πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ"ὁ πίστιν μεθαρ- 20 

τῷ πυρὶ θερμόν, αἱ δὲ πολὺ τούτου ᾿ ἀπέχουσαι μόζεται. Μετὰ ταῦτα προσάγονται τῷ τυράννῳ 

ψυχρόν. καὶ ὅτι τὸ ὑποκάτῳ τῆς γῆς πῦρ κολαστή- τυναῖκες παρθένοι ἑξήκοντα, μεθ᾽ ὧν καὶ Θεοτίμα ^ 

ριόν ἐστι ψυχῶν ἀσεβῶν, τὸ δὲ κατῴτατον ὕδωρ εἰς ἡ ἀδελφὴ τοῦ μάρτυρος. Μία δὲ αὐτῶν, Κυριακὴ 

κρύσταλον πεπηγὸς Τάρταρος ὀνομάζεται, ἔνθα οἱ τοὔνομα, ἐξυβρίσασα τὸν βασιλέα τύπτεται ἀνη- 

θεοὶ ἔλαχον τῶν | ἑλλήνων ἐκείνων οἰκεῖν. Καὶ τοι: λεῶς ἐπὶ τῶν ὄψεων, καὶ ῥάβδοις τὸ σῶμα καταξαί- 25 

ota πολλὰ ἕτερα εἰπών, προστάξαντος τοῦ ἄρχον- νεται, καὶ τετράκις κρεμασ) θεῖσα τῆς μιᾶς χειρὸς 

τος, μέσον 8 τῶν ἀναδιδομένων ἐβλήθη θερμῶν. σπαθίζεται" καὶ ἔτι ζῶσα πυρὶ ἀπορρίπτεται καὶ τὸ 

Τῶνϑ δὲ τοὺς βάλλοντας μᾶλλον ἢ τὸν βληθέντα πνεῦμα Θεῷ παρατίθησιν 15. Ὁ δὲ ἅγιος Φιλέται- 

βλαψάντων, ἐξῆλθεν ὁ ἅγιος ἀβλαβής 19, τὴν διὰ ρος αὖθις τῷ βασιλεῖ παραστὰς σίδηρα βαρέα 7* 

ξίφους ἀπόφασιν δεξάμενος μετὰ Ἀκακίου καὶ περιαυχένια περιβάλλεται, καὶ τὰς χεῖρας δεσμευ- 30 

Μενάνδρου καὶ ἸΤολυαίνου τῶν πρεσβυτέρων", θεὶς ἐν ΤΙροικοννήσῳ '* πέμπεται τέμνειν λίθους, ΄ 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν 1Σ σύναξις ἐν τῷ οἴκῳ τῆς ὑπερ- κόρακος σιδηροῦ ἐπικειμένου αὐτοῦ τῷ νώτῳ. 

ατίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου 18 ἐν τοῖς Κύρου. κέλευσε δὲ καὶ τὰς παρθένους τὰ αὐτὰ πονεῖν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τοῦ δὲ ἁγίου παρερχομένου διὰ Νικαίας, πάντα τὰ 

Κολούθου ", Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασι- ἐν τῷ ἐκεῖσε ναῷ εἴδωλα συνετρίβησαν 15, καὶ 35 

λέως ἐκ Θηβαῖδος τῆς Αἰγύπτου ἐν Ἑρμουπόλει. αὐτὸς ὁ ναὸς κατέπεσε καὶ μεγάλα θαυμάσια 

καὶ 3 διὰ 8 τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν Ἀρριανῷ τῷ ἐτελέσθησαν. Πλησίον δὲ γενομένων αὐτῶν τοῦ 

ἡγεμόνι προσήχθη * καὶ μήτε κολακείαις δελεασθεὶς ποταμοῦ, ὅστις ὀνομάζεται Μαλεῶν, αἰφνίδιον 

μήτε τὰς ἀπειλὰς αὐτοῦ 5 καταπτήξας, πρῶτον μὲν ἀφανεῖς ἐγένοντο οἱ παρθένοι ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῶν 

μεγέθει λίθου τὸν αὐχένα βαρύνεται, εἶτα τὴν διὰ ἔκτοτε καὶ νῦν. Ὃ δὲ μακάριος Φιλέταιρος τὸν 40 

πυρὸς λαμβάνει ἀπόφασιν καὶ ἐν αὐτῷ βληθεὶς χῶρον, ὃς ἸΤωκετὸς ᾽ καλεῖται, καταλαβών, ἐν d 

τελειοῦται. ὑπῆρχεν ὁ τοῦ Θεοῦ θεράπων Εὐβίωτος, καὶ παρ᾽ 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος αὐτῷ μείνας ἑπτὰ ἡμέρας 30 ἐτελειώθη ἐν Κυρίῳ. 

Φιλεταίρου ". Ὃς ἦν τέννημα καὶ θρέμμα τῆς Ἐπίστευσε δὲ καὶ ὃ κόμης καὶ οἱ αὐτοῦ ἑταῖροι" καὶ 

Νικομηδέων πόλεως, υἱὸς Τατιανοῦ 5 τοῦ ἀπὸ βαπτισθέντες καὶ τὰ ἐκεῖσε συντρίψαντες 5} εἴδωλα, 45 

ἐπάρχων, ἀνὴρ εὐμεγέθης καὶ ὡραῖος, λευκὸς ὡσεὶ μετὰ ἕνδεκα ἡμέρας τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν εἰρήνῃ 

χιὼν καὶ τὴν τρίχα τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς γενειάδος τῷ Θεῷ τὰ πνεύματα αὐτῶν παρατίθενται. 

1. — ! 6 ἅγιος ΤΤατρίκιος add, D. — ὃ προβαλλόμενος S. --- 3 ἡμῶν add. D. — * ἔκτισιν S, τὴν κι D. —  ἐνέμιξεν D. — 

8 τῶν οὐρανῶν D. — ἴ τοῦτο S. — ? μέων D. — 9 τῶ S. — 19 καὶ add, D. — 1 (τῶν mp.) τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη D. — 

18 αὐτοῦ D. --- 15 τῶ ὄντι add. D. 50 

9. — 1 Ἀκολούθου Me, — ? om. Me. — * bà add, Mc. — ὁ ap. τῶ ἡγεμόνι A. Me. 

8. — τφιλετέρου D. —? Ταττιανοῦ S. — 5 (ἀνὴρ - χρυσοῦν) om. D. — * αὐτῶ add. D. — * βάλλεται D. — 5om. D. — 

τ kai add, D. — * εὑρεθεὶς D. — 9? M. δὲ τὴν βασιλείαν μετὰ t. μ. A. D. — 9 τὸν ἅγιον D. — 1: πάντων δὲ τῶν βασάνων 

D. — τὸ συντρίβεται D. — 18 ἐποίησεν D. — 1: εἰς Χριστὸν D. — παρατίθεται D. — 19 βαρεία D. — V ΤἸΤροικονίσω D. — 

18 συνετρίβη D. — !9 ποκετὸς D. — ?? ἡμ. ἑπτὰ D. — ?! συντρίψαντος S. 55 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. 2 (Φιλεόρτου). --- P : 1. 2 (AxoAoó80U). — D : 1. 3 (Φιλετέρου)), --- 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φιλεόρτου. --- Da. : 1.8.2. — Db:2. — K : 1.3.2, — N:1, 2.3. — Bb: 1.2. — 

Βο:Ί. 3.3. — €:1. 2 (Κολλόθου). --- 8 (Φιλαρέτου). --- Ce: 1. 8 (Φιλαρέτου), --- Gg : 1. 2 (Κολλού- 

θου). --- 3 (Φιλαρέτου). -- R : 1. 3. 2 (Ἀκολούθου). --- Ra: 1. — Ἀσκλᾶ (Mai 305). — Μάρκου τοῦ 

ἐρημίτου (cf. Sept; 985). — Θαλασσίου (Mai 305). — Νικοστράτου (Mai 302). — Ἀντιόχου (Mai 205), —— ὦ 

ἘΠ :1. 8. — Re: 1. 2. — Mc : 1.2. 8 : Κυριακὴ m. T. —. Θεοτίμα E. z. — Mv : 1. — Mr : 1. 

f, 922. 

ge 

5e 
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MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θαλελαίου. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Νουμεριανοῦ τοῦ βασιλέως, ὁρμώ- 

μένος ἐκ τοῦ Λιβάνου, πατρὸς Βεροκκίου 1 καὶ 

5 Ῥωμυλίας μητρός ?. Ἐν μελέτῃ δὲ γενόμενος τῆς 

ἰατρικῆς τέχνης ὅ, συνεσχέθη ἐν ᾿Αναζαρβῷ τῆς 

δευτέρας τῶν Κιλίκων ἐπαρχίας év ἐλατῶνι κρυ- 

πτόμενος, καὶ προσάγεται Θεοδώρῳ τῷ ἄρχοντι *, 

ὅς, μὴ πειθομένου ὅ αὐτοῦ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, 

10 προσέταξε τρυπηθῆναι τοὺς ἀστραγάλους αὐτοῦ 

καὶ σχοινίοις κατὰ κεφαλῆς ἀναρτηθῆναι αὐτόν. 

Τοῦτο οὖν δόξαντες 9 οἱ ὑπηρέται ποιεῖν, ἔκ τινος. ς 

θείας δυνάμεως τὰς φρένας ἀλλοιωθέντες, ξύλον 

ἀντὶ τοῦ ἁγίου τρυπήσαντες ἀπηιθρησαν. Τύπτον- 

15 rot οὖν ὡς κατὰ τοῦ ἄρχοντος παίξαντες " δύο δὲ ἐξ 

αὐτῶν ᾿Αλέξανδρος ἴ καὶ Ἀστέριος τὸ παράδοξον 

ἰδόντες, ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ καὶ τὰς κεφαλὰς 

ἀποτέμνονται 9. Ἀπορηθεὶς δὲ 15 ὁ ἡγεμὼν ἐπεχεί- 

ρήσε δι᾽ ἑαυτοῦ τοὺς ἀστραγάλους τρυπῆσαι τοῦ 

20 ἁγίου - καὶ ἐν dj ἔμελλε τοῦ θρόνου ἐξαναστῆναι, 

ἐκολλήθη ó θρόνος ": τοῖς ὀπίσω 12 αὐτοῦ καὶ οὐκ 

ἠδύνατο ἐξαναστῆναι 13, “Ὃν κατοικτειρήσας ὁ 

ἅγιος 1 καὶ προσευξάμενος, διαστῆναι ἐξ αὐτοῦ τὸν 

θρόνον ἐποίησε. Ἐπὶ δὲ τοιούτῳ θαύματι πολλῶν | 

25 τῷ Χριστῷ πιστευσάντων, ἔμεινεν ὁ τύραννος 

πεπωρωμένος τῇ ἀπιστίᾳ" καὶ πόλιν ἐπεχείρησε 

τοῦ 15 διατρυπῆσαι 1? τοὺς ἀστραγάλους τοῦ ἁγίου, 

καὶ εὐθέως αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐξηράνθησαν 17, Εἶτα 

τυχὼν διὰ τοῦ ἁγίου αὖθις ἰάσεως, ἐκέλευσεν 

30 αὐτὸν ῥιφῆναι ἐν τῇ θαλάσσῃ" ἐξ ἧς ἐξῆλθεν 18 

ἀβλαβής, λευκὴν ἐσθῆτα φορῶν. Μετὰ ταῦτα 

θηρίοις ἐν τῷ σταδίῳ ἀφίεται: καὶ ἀλῴβητος δια- 

MHNI TQ 

1. Μνήμῃ τῶν ἐν εὐσεβεῖ τῇ λήξει γενομένων 

85 πρώτων βασιλέων ἡμῶν Κωνσταντίνου καὶ 

Ἑ λένης. Οὗτος ὃ μακάριος καὶ ἀοίδιμος 1 ἐν 

MAIUS .698 

AYTQ Κ΄. 

μείνας ἐν Ἐδέσῃ !? τῆς ?? Αἰταίων πόλεως ξίφει 

τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. Τελεῖται fj αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτοῦ, τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ 

ἁγίου μάρτυρος Ἀγαθονίκου. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος 

Ἀσκλᾶ. Οὗτος ἦν ἐκ Θηβαΐδος τῆς Αἰτύπτου. Καὶ 

διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν διαβληθεὶς ἄγεται πρὸς 

Ἀρριανὸν τὸν ἡγεμόνα“ καὶ παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν 

ὁμολογήσας, κρεμασθεὶς ξέεται τὰς πλευρὰς * καὶ 

ἐν 5 τῇ φυλακῇ τίθεται. Τοῦ δὲ ἡγεμόνος πλοίῳ 

παρερχομένου * τὸν ποταμόν, προσηύξατο ὁ ἅγιος 

μὴ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ξηράν, πρὶν ἂν ἐγγράφως 

ὁμολογήσει τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ *, Ἐπεὶ oov? 

κατεσχέθη, τνοὺς ὁ ἅγιος ἀποστέλλει πρὸς αὐτὸν 

μὴ ἂν ἄλλως λέγων δύνασθαι αὐτὸν ὅ ἐπὶ τῆς 

ξηρᾶς ἐξελθεῖν ὁ, εἰ μὴ ἐγγράφως τὸν Χριστὸν 

ὁμολογήσει Θεόν. Ὃ δὲ αἰτήσας χάρτην, γράφει 

μέγαν εἶναι τὸν τῶν χριστιανῶν. Θεὸν καὶ πλὴν 

αὐτοῦ μὴ εἶναι ἕτερον. Καὶ εὐθέως τοῦ πλοίου πρὸς 

τὴν τῆν εὐθυπορήσαντος, ἐξελθὼν Τάγει τὸν ἅγιον 8 

καὶ λαμπάσι πυρὸς καταφλέγει αὐτοῦ τὰς ? πλευ- 

pág: εἶτα λίθῳ προσδήσας ἐμβάλλει ἐν" τῷ ποταμῷ" 

ἐν ᾧ καὶ τὸν στέφανον τῆς εἰς Χριστὸν ὁμολογίας 

ἐδέξατο 15, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Θαλασσίου t. 

4. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικοστράτου. 

5. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀντιόχου συνα- 

θλητοῦ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Tfpokoníov. 

8. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ εὐκτηρίου τῶν ἁτίων 

πάντων ἐν τῷ ξενῶνι τῶν Εὐβούλου. 

AYTQ ΚΑ', 

βασιλεῦσι Κωνσταντῖνος υἱὸς γέγονε Κώνσταντος 

τοῦ Χλωροῦ καὶ Ἑλένης τῆς τιμίας. Ὁ γὰρ Κών- 

στας θυτατριδοῦς τέγονε Κλαυδίου τοῦ προβε- 

1. — ! Βεροκίου Mc. --- Ξμητρὸς 'P. Mc. — ὃ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης τενόμενος Me. — * καὶ τῶ ἀρχ. O. προσάγεται 
Me. --- * πειθόμενος Me. — 5 μέλλοντες Mc. — ' Ἀστέριος Mo. — 9 Ἀλέξανδρος Mc. --- 9 ἀπετμήθησαν Me. — 19 ἀπορήσας 
οὖν Me. — τ ἐκωλήθη ὁ 8. S, ὁ θρόνος ἐκ. Me. — 1? ὀπισθίοις Me. — 1? στῆναι Mc. — 1* ὁ d'y. κατ. Mc. — ?? om. Me. — 

40 19 τρυπῆσαι Mc. — 1 e£. al x. αὐτοῦ Me, — 18 ὃ ἅγιος add. Mc. — 19 Ἐδέσση Mc. — ?? τῶν Mc. 

5. — ! τὰς πλ. E. κρεμασθεὶς Mc. — ? om. Me. — ? mapepxouévu Me. — * τὴν 6. τ. X δμολογήση kal Me, — 9 5. a. λέγων 
Mo. — 5 τὴν ξηρὰν ἐλθεῖν Me. — 7 ἐξελθεῖν S. — 9 τὸν ἄγ. ἅγει Me. — τὰς τούτου Me, — 19 ἐν ὦ καὶ τὸν y. ἐδ, στέφα- 
vov Mc. 

8. — 1 ὃ ὅσιος O. ἐν εἰρήνη v. Mc. 
4 1.— ! τῶν ἅγ. καὶ θεοσέπτων μεγάλων 8. K. καὶ 'E. ὁ μέγας καὶ μακάριος οὗτος Me. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1.2. — Μάρκου ἐρημίτου (cf. Sept. 385). --- 3. 6, — P: 1. 2. — Máp- 

κου. — 3.6. — D : 1. 2. — Μάρκου τοῦ ἐρημίτου. 3. 6. Da: 1.2. Μάρκου. 8. 6. Δεῖ δ : 

Νικοστράτου Ἀντιοχίας συναθλητοῦ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου, --- Db : 1. 2. — K : 1. 2. — Μάρ- 

xou. — 3. 4. 5. — N : 1.2. 8. — Bb : Φιλεταίρου (Mai 195). — Be : 1. 2 (Ἀσκάλωνος). --- € :1. 2. — 

50 Ce : 1. 2 (Ῥοσακλᾶ). --- Cg : 1.2. — R : 1,2. — Ra : 1. — Rb: 1. — Μάρκου. --- 8, 4. 5. — Xogínc 

τῆς ἰητρίνης. — Τόῦ ἁγίου μάρτυρος Μαρκέλλου xoi Κοδράτου (Mai 92*). — Ἀλφαίου ἀδελφοῦ τοῦ 

Κυρίου καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ (Mai 362). — Ἰουδᾶ τοῦ ζηλωτοῦ (Mai 99?) — Ἀβερκίου καὶ Ἑλένης 

(Mai 265). — Κρίσκεντος, ΤΤαύλου καὶ Διοσκορίδους (Mal 985). — Ναταλίου καὶ Σαλωνᾶ Ῥωμαίων 

(Mai 285). --- Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Σελικονίδους (Mai 985). ---- Re: 1. — Me: 1. 2. — Οἱ ἀπὸ 

$5 δημίων Ἀστέριος καὶ Ἀλέξανδρος ξ. τ. --- 8. --- Μάρκος ὁ ἀναχωρητὴς ἐν εἰρήνῃ τ. -- Mv: 1. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:1. — P:1. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάρκου τοῦ μετὰ τῶν ἁγίων 

Καλυτηνῶν ! (Sept. 385), — Koi τοῦ ἁγίου Ἡρακλείου. --- D:1. — Da:1.— Db:1.— K:1.— N: 

1 Καλυτνίου P. 

ἅται 20. 

Μαι.91}ν 

Mar 90. 

Ma 21. 



Mai 91. 

f, 02. 

Mar 22, 

Mat 21. 

Mar 22, 
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βασιλευκότος ἐν f)? Ῥώμῃ πρὸ τῆς 100? Διοκλη- 

τιανοῦ καὶ Καρίνου βασιλείας. Οὗτος ὁ Κώνστας 

παρὰ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ Ἕρκου- 

λίου προσληφθεὶς ! αὐτῶν κοινωνὸς εἶναι τῆς 

βασιλείας μετὰ Μαξιμιανοῦ τοῦ Γαλερίου ὅ, τῶν. 

ἄλλων * 

διωγμὸν σφοδρῶς ἀναρριπιζόντων, μόνος οὗτος 

πραότητι καὶ συμπαθείᾳ χρώμενος, μᾶλλον τοῖς 

ὑπὲρ τῆς τοῦ Χριστοῦ πίστεως ἀτωνιζομένοις 

ἁπάντων" τὸν κατὰ τῶν χριστιανῶν 

ἐχρῆτο xoi συμβούλοις * καὶ κοινωνοῖς τῶν Baci- 

λικῶν πραγμάτων ἴ, Οὗτος καὶ Κωνσταντῖνον τὸν 

ἀγαπητὸν υἱόν, τὸν μετὰ ταῦτα πρῶτον τοῖς χρι- 

στιανοῖς χρηματίσαντα βασιλέα, τὴν εὐσέβειαν 

διδάξας διάδοχον τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας κατέλιπεν 

ἐνϑ ταῖς Βρεττανικαῖς νήσοις" καὶ ἐν τῇ πρεσβυτέρᾳ 

Ῥώμῃ ἐβασίλευσε κατὰ τὸ πεντακισχιλιοστὸν 

ὀκτακοσιοστὸν ὀκτωκαιδέκατον ἔτος ἀπὸ κτίσεως 

κόσμου, ἀπὸ δὲ τῆς ἐν σαρκὶ ἐπιδημίας τοῦ σωτῆ- 

poc ἡμῶν Θεοῦ. τριακοσιοστὸν ὀκτωκαιδέκατον, 

τριακοστὸς δεύτερος βασιλεὺς ἀπὸ Αὐγούστου 

γενόμενος ", "Oc ἀναμαθὼν τὰ κατὰ τὴν Ρώμην 

γινόμενα 19 ἔτι ὧν ἐν Βρεττανίαις παρὰ Μαξεντίου 

τοῦ υἱοῦ Ἑρκουλίου ἔκπτυστα 1; καὶ ἀποτρόπαια 

καὶ ἐνατῆ xai? βέβηλα 2, ζήλῳ θείῳ κινούμενος 

ὥρμησε κατ᾽ αὐτοῦ, τὸν Χριστὸν ἐπικαλεσάμενος 

σύμμαχον: ἄνωθεν τὴν προσαγωγὴν κατὰ ΤΤαῦλον 

τὸν μέγαν τῆς πίστεως ἔσχηκεν 15, Οὗπερ ἰδὼν ὁ 

Θεὸς τὸ καθαρὸν τῆς ψυχῆς, πρῶτον μὲν κατὰ 

τοὺς ὕπνους αὐτῷ ἐνεφάνισεν ἑαυτόν, ἔπειτα 

κατὰ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας or ἀστέρων τὸ σημεῖον 

τοῦ σταυροῦ ἐγχαράξας τετραμμένον, ἐξενεχθείσης 

αὐτῷ φωνῆς 12 « Ἐν τούτῳ νίκα.» Καὶ μέτὰ τὴν 

κλῆσιν εὐθὺς διενοήθη fj τοῦ καλέσαντος ἀξία" 

πάλιν αὐτῷ τε καὶ τοῖς ἀξίοις ὁ φιλάνθρωπος 

Θεὸς ἐμφανίσαι ἠξίωσε 4. Διὸ θαρρήσας τῷ τύπῳ 

τοῦ τιμίου σταυροῦ ὁπλοποιήσας Te! αὐτὸν διὰ 

χρυσοῦ, ἀνελθὼν 15 ἐν τῇ Ῥώμῃ αὐτόν τε τὸν 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος Βασιλίσκου. 

Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Μαξιμιανοῦ, χωρίσυ 

Χουμιάλων τῆς ἐνορίας ᾿Αμασείας, ἀνεψιὸς τοῦ 

ἀλιτήριον Μαξέντιον κατέβαλεν ἐν τῷ - ποταμῷ 

Τιβέρει ἀποπνιγέντα παρὰ τὴν Μουλβίαν "ἴ γέφυ- 

ραν "8, koi τοὺς Ῥωμαίων πολίτας τῆς τούτου 

τυραννίδος ἠλευθέρωσε. Οὕτω τε ἀπάρας ἀπὸ τῆς 

“Ῥωμαίων πόλεως, κατὰ τὴν ὅδον ἐρχόμενος ἐβου- 

λεύετο 15 κτίσαι πόλιν ἐπὶ τῷ ἰδίῳ ὀνόματι 30" καὶ 

οἷον ἀπαρχὴν τῆς αὐτοῦ πίστειυς ἀνατίθησι τῷ 

Θεῷ 31, Ζητήσας δὲ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς πίστεως. τὴν 

ἀκρίβειαν, τοὺς πανταχόθεν 533 ἀρχιερεῖς κατὰ τὴν 

Νίκαιαν ἤθροισε, δι᾽ ὧν ἡ ὀρθόδοξος πίστις ἀνεκη- 

ρύχθη καὶ τῷ ΤΤατρὶ ὁμοούσιος ὁ Υἱὸς ἐγνωρίσθη, 

Ἀρείου- καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μετὰ τῆς βλασφημίας 

παραπεμφθέντιυν τῷ ἀναθέματι. Οὐ μὴν | ἀλλὰ καὶ 

τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἑλένην κατὰ ζήτησιν τῶν τιμίων 

ξύλων, ἐν οἷς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπάγη σαρκί, 

ἀποστείλας εἰς τὰ 15 Ἱεροσόλυμα, δι᾽ αὐτῆς ταῦτα 

ἀνεκομίσατο, τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς Ἱερασολύ- 

μοις 38. καταθεμένης, τὰ δὲ πρὸς τὴν βασιλίδα 

πόλιν ἀναταγούσης᾽ ἥτις τὴν Κωνσταντινούπολιν 

καταλαβοῦσα τὸν βίον κατέλυσεν. 'O δὲ μέγας 

Κωνσταντῖνος ἐγκαινίοις καὶ πανηγύρεσι καὶ περι- 

καλλέσι ναοῖς 3 τὴν πόλιν φαιδρύνας καὶ μικρὸν 

ἐπιβὰς τοῦ τεσσαρακοστοῦ δευτέρου χρόνου ?5, ἐν 

ᾧ καλῶς τῇ βασιλείᾳ κατῆρξε “6, τῆς κατὰ Tüw 

ἸΠΤερσῶν ἐγκρατείας. ἁψάμενος καὶ ἔν τινι τῶν 

κατὰ τὴν Νικομήδειαν ἀγρῶν γενόμενος, πρὸς 

Κύριον ἐκδημεῖ" καὶ πρὸς τὴν αὐτοῦ ἐπανάγεται 

πόλιν, προπομπαῖς καὶ ὑπαντήσεσι μεγαλοπρεπῶς 

δεξιούμενος, καὶ ἐν τῷ ἱερῷ σηκῷ τῶν ἁγίων 

ἀποστόλων, τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀνοικοδομηθέντι 27, 

ἐναποτίθεται “8, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν 

τῇ ἁγιωτάτῃ μεζάλῃ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τοῖς ἁγίοις 

᾿Ἀποστόλοις τοῖς 39 μεγάλοις 55, καὶ ἐν τῷ θείῳ 

αὐτοῦ ναῷ ἐν τῇ κινστέρνῃ τῆς Βώνου, τοῦ 

πατριάρχου ἐκεῖσε μετὰ τῆς λίτης παραγενομένου, 

τὴν συνήθη λειτουργίαν καὶ θείαν μυσταγωγίαν 

ἐπιτελοῦντος 99. 

AYT ΚΒ'. . 

ἁτίου καὶ ἐν μάρτυσι μεγίστου Θεοδώρου 1. τοῦ 

τήρωνος. Προαθλήσας δὲ μετὰ τοῦ ἁγίου Εὐτρο- 

πίου καὶ Κλεονίκου, oi ἦσαν συστρατιῶται τοῦ 

— ? gm. Mc. — (οὗτος - Γαλλερίου) καὶ ἦν οὗτος ὃ Κ, κοινωνός. τῆς βασιλείας Μαξιμιαχῶν τῶ καὶ Ἑρκουλίω καὶ Διοκλη- 

Tivi μετὰ Γαλερίου τοῦ Μαξιμιανοῦ Mc, --- * οὖν add. Me. — 5 βασιλέων add. Me. — 5 τοῖς ὑπὲρ X. μᾶλλον ἀγ. συμβ. 

ἐχρῆτο Me. --- Ἰπροσταγμάτων Me, — 5 κατέλιπε τῆς αὐτοῦ βασιλείας διάδοχον Me. --- ? (καὶ ἐν - τενόμενος) on. 

Mc. — παρὰ Μαξεντίου add. Me. — 11 ἔμπτυστα Mo. — 15 (ἄνωθεν - ἔσχηκεν) om. Me. --- 185 (γεγραμμένον - φωνῆς) 

ἐγγεγραμμένον Me, — "Ὁ (καὶ μετὰ - ἠξίωσε) om. Me. --- 15 om. Mc. — 19 καὶ ἐλθών Μο. --- 17 Βουλβίαν S. — 18 (παρὰ - 

χέφυραν) om. Mc. — 1? ἐβούλετο Mc. — 39 ὑπὸ τοῦ Θεοῦ προτραπεὶς κτίζει τὴν θεοφρούρητον Κωνσταντινούπολιν in 

marg. S. ἐν τῷ Ἰλίω ἔνθα τὸν πόλεμον τῶν Τρώων μετὰ τῶν Ἑλλήνων φασὶ γενέσθαι, ὑπὸ δὲ θείου χρησμοῦ κωλύεται, 

μᾶλλον δὲ ἐν τιῦ Βυζαντίω ὑπὸ Θεοῦ προτραπεὶς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν κτίσαι’ διὸ τῶ θείιυ ἐπακολουθήσας θελήματι κτίζει 

τὴν θεοφρούρητον ταύτην πόλιν ἐπὶ ri ἰδίω ὀνόματι add. Mc, — 5: ἀπ, τῷ O. ἀνατ. Me. — ?* πανταχότι Me. — 58 ἁγίοις 5, 

τόποις Me. — ": (καὶ π᾿ v.) om, Mc, — 35 ἔτους Mc. — 38 τῆς βασιλείας κατῆρχε Mc. — "ἴ (rà) - olxob.) om. Me. — 

25 ἐβασίλευσε δὲ ἐν τῇ πρεσβυτέρα Ρώμη κατὰ τὸ πεντακισχιλιοστὸν ὀκτιυκαιδέκατον ἔτος ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἀπὸ 

δὲ τῆς ἐν σαρκὶ ἐπιδημίας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τριακοστὸν ὀκτιυκαιδέκατον ἔτος᾽ τριακοστὸς δεύτερος 

βασιλεὺς ἀπὸ Αὐγούστου τενόμενος add. Mo. — "6 om. Me. — 30 (κινστέρνη - ἐπιτελοῦντος) μονῆ τῆς Κινστέρνης 

ἐνδόξως ἄγαν καὶ μεγταλοπρεπῶς Με, 
1. --- ! τοῦ μάρτυρος O. D. 

1. — Bb : Θαλελαίου (Mai 905). — Ἀσκάλωνος (Mai 20*), — Μάρκου τοῦ ἐρημίτου xoi τῶν λοιπῶν. — 

Ra:1. Rb: 1. — Re: 1. — Me: 1. — Μαξιμιανὸς Be:í.—60:1.—Ce:1.— Cg: 1.— R : 1. 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐν εἰρήνῃ . — Mv : 1. 

SYNAXARIA. SELECTA. H : 1.2.3. 4 (Μαρκέλλου). --- P 1,8. 9. --- D: 1.9.3. 4. — Da : 1. 8. 4. — 

Db: 1. — Μάρκου τοῦ ἐρημίτου (cf. Sept. 985). — Θαλασσίου (Mai 207). — Τοῦ ὁσίου Νικοστράτου 

(Mai 20). — Ἀντιόχου συναθλητοῦ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου (Mai 90»). — 3. 4. — & 11. 3. 4, — 

N : 1. — Bh : Κωνσταντίνου koi “Ἑλένης (Mai 211). Be:1.2.— 0:1, — Ce: 1. Cg:Íl.— R: 
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ἁγίου Θεοδώρου, κατελείφθη ἐν,τῇ φυλακῇ, ἐκεί- 

vuv τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ τελειωσάντων μαρτύριον. 

Ἐπιθυμίαν δὲ ἔχων τὸν τῆς ἀθλήσεως δρόμον 

τελέσαι καὶ ὑπὲρ τούτου δεόμενος τοῦ Θεοῦ, 

5 καταξιοῦται τῆς τοῦ Κυρίου ἐπιφανείας, Καὶ δὴ 

μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀπελθόντων ἐν τῷ οἴκῳ 

αὐτοῦ 3, τὴν μητέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς ἀσπασά- 

μενος καὶ τῇ εἰς Χριστὸν πίστει ἐμμένειν αὐτοῖς ὃ 

παραινέσας ὅσον οὔπω συνελήφθη ὑπὸ τῶν ἀπο- 

10 σταλέντων αὐτῷ ὁ στρατιωτῶν παρὰ Ἀτρίππαϑ τοῦ 

ἡγεμόνος" «oi9» δεσμήσαντες αὐτὸν καὶ κρηπῖδας 

σιδηρᾶς ἔνδοθεν ἥλοις πεπυκνωμένας  ὑποδή- 

σαντες, ἤλαυνον τὴν εὐθὺ Κομάνων ὁδόν, Κατα- 

λαβόντες δὲ τὸ χωρίον Δακῶν, ηὐλίσθησαν παρά 

15 τινι γυναικὶ καλουμένῃ Τραϊανῇ " καὶ προσεδέθη ὁ 

ἅγιος mÀatávu ξηρᾷ εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας 

περιηγμένος" καὶ εὐξάμενος νεοθαλῇ καὶ κομῶϊσαν 

τὴν πλάτανον ἔδειξεν, καὶ πηγὴ ὕδατος ἐκ τῶν τῆς 

τῆς ἀνεδόθη λατόνων, ἔνθα ὁ ἅτιος ἵστατο. "Ibóv- 

ὅῃ τὰς δὲ τοῦτο -τοὺς στρατιώτας ἅμα τῇ γυναικί, 

MAIUS : 702 

παρ᾽ fj κατέλυον, πιστεῦσαί φασιν τῷ Χριστῷ xoi 

λῦσαι τὸν ἅγιον τῶν δεσμῶν᾽ καταλαβόντα δὲ 

αὐτὸν ὃ τὴν πόλιν Κόμανα " παραστῆναι 15. τῷ 

ἡγεμόνι, καὶ μὴ πεισθέντα 1: θῦσαι ἀλλὰ διὰ προσ- 

εὐχῆς ἐξ οὐρανοῦ πῦρ κατατατόντα 12, bi o0 ὅ τε 

τῶν εἰδώλων ναὸς καὶ ἡ 18 ἀνδριὰς τοῦ Ἀπόλλωνος 

κατεφλέχθη, ἀσχέτιρ θυμῷ ληφθῆναι τὸν ἥτεμόνα 

καὶ προστάξαι ξίφει τὴν αὐτοῦ ἀποτμηθῆναι κεφα- 

λὴν καὶ ἐν τῷ ποταμῷ τὸ σῶμα αὐτοῦ ῥιφῆναι !*. 

Οὗ τενομένου τὸν τῆς μαρτυρίας στέφανον ἀνε- 

δήσατο 15. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρ- 

τυρείῳ αὐτοῦ, τῷ ὄντι πλησίον τοῦ Στροβιλίου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστό- 

λου Ἰούδα τοῦ Ζηλωτοῦ. 

8. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Σοφίας τῆς 

ἰατρίνης. 

4. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαρκέλλου καὶ 

Κοδράτου. ᾿ 

5. Καὶ μνήμη τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου ἐν Σοφιαναῖς. 

— ? (xai δὴ - αὐτοῦ) παρεγγυόντος αὐτῶ συντάξασθαι τοὺς οἰκείους καὶ ἐν Κομάνοις γενόμενον μαρτυρεῖν καὶ δὴ μετὰ 

τῶν στρατιωτῶν ἀπελθὼν ἐν τῷ οἴκω αὐτοῦ καὶ D. — * αὐτοὺς D. — * om. D, — '᾿Αγρίπα D. — ὃ supplevi, om. S, D. — 
? πεπυκνιυμένους D. — ὃ καταλαβόντων δὲ αὐτῶν D. — ? Kóuavav S, Κομάνων D. ,— !? παραστῆσαι D. — !! D, 
πεισθεὶς S. — 13 D, καταγαγόντος S. — 1$ ὁ D, — 1* ῥιφῆναι αὐτοῦ D. — 15 (οὗ - ἀνεδήσατο) om. D. 

85. deest. — Ra:1.9, 4. — Rb: 1.— Re: Τοῦ ἁγίου Κλήμεντος τοῦ Πισίτου. --- 1. — Me: Í[: Βασιλίσκου 

ἀνεψιοῦ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ τήρωνος, Κατὰ τοὺς καιροὺς Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἀπεστάλη 

ἐν τῇ ἀνατολῇ κατὰ τῶν χριστιανῶν ἀντὶ Ἀσκληπιοδότου Ἀγρίππας 1" καὶ φθάσας ἐν Κομάνοις ἐποιεῖτο 

τὰς ἐξετάσεις. Τότε ὁ ἅγιος Βασιλίσκος ἐγκεκλεισμένος ὧν ἐν τῇ φυλακῇ, ἀπελύθη παρὰ τῶν στρατιω- 

τῶν καὶ ἀπῆλθε σὺν αὐτοῖς ἐν τῷ οἴκῳ, καὶ συνταξάμενος τοῖς προστενέσιν αὐτοῦ ἅπασι καὶ λόγους 

80 εὐσεβείας κατηχήσας, ἔμεινε σὺν αὐτοῖς. Ζητηθέντος δὲ τοῦ ἁγίου καὶ μὴ εὑρεθέντος, παροξυνθεὶς ὁ 

ἡγεμὼν ἐκέλευσε δυσὶν ἁλύσεσιν αὐτὸν δήσαντες καὶ ὑποδήμασιν ὀξεῖς ἥλους ἔχουσι μετὰ πολλῆς 

τάσεως καὶ ἐπείξεως παραστῆσαι τῷ δικαστηρίῳ. Οὗ γενομένου καὶ τοῦ ἁτίου βιαίως ἑλκομένου παρὰ 

τῶν ἀποσταλέντων, οἱ τῶν ὑποδημάτων ἧλοι καὶ ἄχρις αὐτῶν ὀστῶν τοῦ μάρτυρος ἐνεπάγησαν, ὡς καὶ 

τὴν μὴν ἅπασαν, ἣν διώδευσεν ἑλκόμενος, τῷ αἵματι φοινιχθῆναι. Οἵ καὶ φθάσαντες ἔν τινι χυρίῳ τὸν 

35 μὲν ἅγιον ἐν πλατάνῳ ξηρᾷ δήσαντες ἐπὶ δεῖπνον ἐτράπησαν. Ὁ δὲ προσηύξατο καὶ fj πλάτανος ἀνεκαι- 

νίσθη καὶ παραχρῆμα θάλλουσα ἑωρᾶτο καὶ κομῶσα τοῖς φύλλοις“ ἀλλὰ καὶ πηγὴ ὕδατος ἐξῆλθεν ἐκ 

τῆς ῥίζης αὐτῆς, ἢ καὶ μέχρι τοῦ νῦν dévvua βλυστάνει τὰ νάματα. Καὶ σεισμὸς σφοδρὸς γέτονεν, ὥστε 

ἀναπηδῆσαι πάντας ἐκ τῆς τραπέζης καὶ τοῦ οἰκήματος ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν τὸ παράδοξον τοῦ θαύματος, 

τήν τε πηγὴν βρύουσαν καὶ τὸ δένδρον θάλλον. Ἔκθαμβοι οὖν oí στρατιῶται τενόμενοι, εὐθέως 

40 ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ, καὶ λύσαντες τὸν ἅτιον τρισκαίδεκα ὄντες τὸν ἀριθμὸν καὶ τοὺς ἥλους ἀνασπά- 

σαντες ἐκ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, προσπίπτουσιν αὐτῷ βαπτισθῆναι αἰτούμενοι ἅμα τῇ ὑποδεξαμένῃ αὐτοὺς 

γυναικὶ καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτῆς. ΤΤροσήνεγκαν δὲ καὶ ἀσθενεῖς πολλοὺς καὶ δαιμονιῶντας καὶ 

πάντας τῇ χάριτι τοῦ Χριστοῦ ἐθεράπευσε καὶ ἐβάπτισε. ΤΤαραστάντος δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι τοῦ ἁγίου " 

« Ἵνα τί, » φησὶ πρὸς ἰαὐτόν, « ἀνόητε, οὐ θύεις τοῖς θεοῖς;» Καὶ ὃ ἅγιος" « Ἐγώ, ὦ ἡγεμών, οὐ 

45 » παύσομαι θύειν τῷ Θεῷ.» Περιχαρὴς δὲ γενόμενος ὁ ἄρχων ἐπὶ τούτιυ ἀνέλαβε τὸν ἅγιον ἐκ τῆς 

χειρὸς καὶ ἀσπασάμενος αὐτὸν ἀπῆλθεν εἰς τὸν ναὸν τῶν εἰδώλων σὺν αὐτῶ. Καὶ τοῦ ἁτίου τὰς χεῖρας 

εἰς τὸν οὐρανὸν ἄραντος καὶ προσευξαμένου, εὐθέως πῦρ ἐξ οὐρανοῦ κατελθὸν ἐνέπρησε τὸν ναὸν καὶ 

τοὺς ἐν αὐτῷ θεούς, καὶ εἰς λεπτὰ συνέτριψεν. Ἰδὼν δὲ ὁ ἡγεμών, φυγὰς dixero. Καὶ μετὰ τοῦτο τὸν 

ἅτιον παραστησάμενός φησιν" «᾿Απονενοημένε καὶ ἱερόσυλε, διὰ τί ἀνθ᾽ ἧς ὥφειλες προσυγαγεῖν 

50.» θυσίας τοῖς θεοῖς, τοῖς μυσαραῖς σου γοητείαις ἐνέπρησάς τε τὸν ναὸν καὶ τοὺς θεοὺς ἡμῶν εἰς χοῦν 

» ἐλέπτυνας;» Ὁ ἅγιος εἶπεν «Ἃ ἐποίησα οὐκ ἀρνοῦμαι, τὰς χεῖράς μου ἐκτείνας εἰς οὐρανόν, καθὼς 

» αὐτὸς μαρτυρεῖς, τὸν ἐν οὐρανοῖς ἐπεκαλεσάμην Θεόν. Κἀκεῖθεν πῦρ κατιὸν κετέκαυσε λίθους καὶ 

» ξύλα καὶ τοὺς θεοὺς ὑμῶν ἐλέπτυνεν εἰς χοῦν, ἵνα μὴ ἀπατᾶσθε.» Ἐπὶ τούτοις ὁ ἄρχων τῷ θυμῷ 

ὑπερζέσας, ἐκέλευσε ξίφει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀποτμηθῆναι, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ ῥιφῆναι ἐν τῷ 

55 ποταμῷ. Καὶ λαβόντες αὐτὸν οἱ στρατιῶται ἐξήγαγον ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἀπέτεμον τὴν μακαρίαν 

αὐτοῦ κεφαλήν. Τινὲς δὲ τῶν χριστιανῶν τριάκοντα χρυσίνους δεδωκότες ἔλαβον τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου. 

Μαρῖνος δὲ ὁ ἐν Κομάνοις εὐσεβέστατος ναὸν ἐκεῖσε ἄξιον τῷ ἁτίῳ δειμάμενος, ἐν αὐτῷ τὸ λείψανον 

αὐτοῦ πρεπόντως τιμήσας κατέθετο, ἐν ᾧ -καὶ ἰάσεις πολλαὶ καὶ θαύματα γίνονται. --- Μνήμη τῆς ἁγίας 

καὶ οἰκουμενικῆς δευτέρας συνόδου τῆς καθελούσης τὸν δυσσεβῆ Μακεδόνιον. --- ἃ : Μάρκελλος 

60 μόλιβδον ζέοντα ποτισθεὶς τ. ... Κοδρᾶτος ὑπὸ ἵππων συρόμενος τ." Mv : 1. — Μὰ: ἢν 
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1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὅμολο- 

γητοῦ Μιχαὴλ ἐπισκόπου Συνάδων. Οὗτος ὁ 

ἀγγελώνυμος Μιχαὴλ διὰ βίου τελείου ἑαυτὸν 

ἐκκαθάρας, ἐκ μητρικῶν ἀγκαλῶν γεγονὼς ἀνά- 

θημα τῷ Θεῷ, ὥφθη ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου" 

καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ δυναμούμενος, τῶν θεομάχων πᾶσαν 

κατέσβεσε τλωσσαλτίαν, αἱρέτιζόντων ἄθεα στό- 

ματὰ φιμώσας κατὰ τῆς 1 θείας αὐτοῦ 5 μορφώσεως 

ἀνοιτόμενα. Μὴ φέρων γὰρ τῆς γλίύσσης αὐτοῦ ὁ 

θὴρ ὃ δυσώνυμος τὸ θεῖον ῥεῦμα, ὅτιπερ ἑστὼς ὁ 

μακάριος ἔμπροσθεν τοῦ βήματος αὐτοῦ οὐ κατε- 

πλάτη τὰς μάστιγας καὶ ἀπειλάς, οὐκ ἐχαυνώθη 

τὸν νοῦν, ἀλλ᾽ ἐλευθέρᾳ τῇ φωνῇ ἐξεβόησε" « Τὴν 

ΜΗΝΙ TQ 

1. Μνήμῆ᾽ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν 

τοῦ ! ἐν τῷ θαυμαστῷ ópei. Οὗτος rjv? κατὰ τοὺς 

χρόνους Ἰουστινιανοῦ τοῦ μεγάλου 8: γετέννηται 

δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συῤίας, ἐκ πατρὸς Ἰωάννου 

ἐξ’ ᾿Εδέσης τῆς πόλεως ? ὁρμωμένου καὶ Μάρθας 

μητρὸς ἐν αὐτῇ * τῇ * Ἀντιοχείᾳ τραφείσης. Τὰ δὲ 

ἐντεῦθεν θαυμαστὰ πάντα τὰ μὲν συμβῆναι τὰ δὲ 

ποιῆσαι αὐτὸν λέγεται καὶ κρείττονα ἢ κατὰ 

ἄνθρωπον ἐν ταστρὶ σύλληψις δι᾽ εὐχῆς, καὶ πρὸ 

τῆς συλλήψεως παρὰ τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτι- 

στοῦ μαρτυρίαι, τὴν ἐσομένην τοῦ παιδὸς ἀρετὴν 

καὶ τελείωσιν τῇ μητρὶ προμηνύοντες 9* καὶ ὅτι γεν- 

γνηθεὶς ἀπέσχετο παράπαν τοῦ εὐωνύμου μαστοῦ, 

τοῦ συμβόλου δηλοῦντος, ὅτι τοσαύτην ὅ ἐνέξει " 

τὴν πρὸς τὰ δεξιὰ ὁρμὴν ὁ παῖς καὶ πορείαν καὶ 

τῆς ἀριστερᾶς καὶ χείρονος ἀμέθεκτον πράξεως" 

καὶ ὅτι τοῦ ἕκτου τῆς ἡλικίας χρόνου ἐπιβάς, ἐν ᾧ 

διὰ τὸ ἀτελὲς τῆς αἰσθήσεως ῥᾳθυμεῖν τὸ νέον 

εἴωθεν καὶ σχολάζειν 10. καὶ πρὸς τὰ τυχόντα 

ῥᾳδίως ἐκφέρεσθαι, αὐτὸς τῶν ἐν ποσὶ 1! πάντων 

1. --- ! τὰς 8. — * αὐτὰ S. — 8 om. S. 
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AYTQ ΚΓ΄. 

» ἄχραντον καὶ θείαν εἰκόνα σέβω καὶ προσκυνῶ! 

» τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 

» τῆς παναγίας αὐτοῦ μητρός" τὸ δὲ σὸν δόγμα 

» διαπτύω καὶ εἰς οὐδὲν λογίζομαι.» Ὃ δὲ αἰσχύ- 

vnc ὑποπλησθεὶς- καὶ τῷ θυμῷ ὑπερζέσας, ἐξορίᾳ 

αὐτὸν μακρᾷ καταδικάζει’ αὐτὸς δὲ διατηρῶν τὸ 

κατ᾽ εἰκόνα ἀρρύπωτον καὶ ἀκηλίδωτον καὶ διωκό- 

μενος «elc?» τόπον ἐκ τόπου, θλίψεις πολλὰς ὑπο- 

μείνας καὶ πικρίας, εἰς εὐρύχωρον πλάτος κατήν- 

τήσε. Οὕτως τὸν δρόμον τελέσας καὶ διπλοῖς 

στεφάνοις κοσμούμενος, προσετέθη τοῖς ἀρχιε- 

ρεῦσιν ὁ ἀρχιερεὺς καὶ τοῖς μάρτυσιν ó μάρτυς, 

τὰ γέρα τῶν ἀγώνων ληψόμενος. 

ΑΥ̓ΤΩ ΚΔ΄. 

ὑπεριδιὼν τὸ ὄρος κατέλαβε, καὶ εὐθὺς τῷ χρόνῳ 

συνεθιζόμενος 1? σκληρᾶς ἀγωγῆς καὶ διαίτης ἐλά- 

βετο. Καὶ θεοφανείας συχνὰς ἐθεάσατο καὶ ἀγγε- 

λοφανείας, τὸ πρακτέον ὑφηγουμένας καὶ τῇ 

παραθέσει τῶν ἀμεινόνων τε καὶ χειρόνων τὰ μὲν 

ἑλεῖν τὰ δὲ προτρεπομένας 18 φυγεῖν, Καὶ ὅτι ἐν 

σώματι τὰ τοῦ σώματος ὑπερβὰς οὐκέτι ἀνθρω- 

πίνῃ τροφῇ, ἀμβροσίᾳ δὲ οὐρανόθεν 1^ χορηγου- 

μένῃ τρεφόμενος μέχρι τῆς ἐν Χριστῷ διήρκεσεν 

ἀναλήψειως "5, Ἀλλὰ ταῦτα “μὲν καὶ τὸ τῶν θαυμά- 

τῶν ἄπειρον πλῆθος ἡ κατ᾽ αὐτὸν ἱστορία δηλοῖ 

διεξοδικῶς 15. Ἐκεῖνο δὲ μόνον ὑπασημήνασθαι "ἴ 

ἄξιον, ὅτι ἐν νεαρᾷ τῇ ἡλικίᾳ τὸν κόσμον καταλι- 

πὼν πρῶτον μὲν ἀνεστήλωσεν ἑαυτὸν ἐν τῇ μονῇ, 

εἰς '* ἣν ἀπὸ τοῦ ὄρους κατῆλθεν, ἐν dj πρώτως !? 

ἐπέβη: χρόνους ἕξ, κἀκεῖ 359 ἐπὶ τὸν στῦλον ὅἼ μετα- 

βὰς "2 ἔστη χρόνους δεκαοκτώ" ἐν δὲ τῷ θαυμαστῷ 

ὄρει γενόμενος ἔν τινι τόπῳ, διὰ ξηρῶν λίθων ἀνε- 

στηκότι 53, διεκαρτέρησεν ἔτη ^ δέκα. Εἰς δὲ τὸν 

μικρὸν στῦλον ἀναβὰς πέντε καὶ 355 τεσσαράκοντα 

1. — ! τῷ Mc. --- ? ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν 2. add. Me. — ὃ πάλαι Me, -- * oim. Me. — 9 τῆς π. Ἐδέσσης Me. — 9 προμη- 
νύοντος S, Mc.— ? πάμπαν Mc. — 8 τοσαῦτον S, σύντομον Mc. — 98 ἔξει Mc. — 10 ἀτελὲς τῆς ἡλικίας τὸ νέον εἴωθε ῥαθυ- 

μεῖν Mc. — ! παισὶ Mc. — 12 7, X. σὺν θιζόμενος S, τῆς χρόνω ἐθιζομένης Me. -- 13 éAeiv προτρεπομένους τὰ bé Mc. — 
3 καὶ ἄνωθεν Me. — 15 ἀναλύσεως Me. — 19 διεξοδικώτερον Mc. — 11 ἐπισημήνασθαι Mc. — 18 οἷς S. — 19 πρῶτος 
S, — 99 κἀκεῖθεν Mc. — *! στῆλον S. — ?? ἀναβὰς Mc. — 588 ὑπερανεστηκότη Me. — ** χρόνους Mc. -- *5 πρὸς τοῖς Mc. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Μνήμη τῆς ... Θεοτόκου ἐν Σοφιαναῖς (Mai 225), — 1. — P : Συμεὼν 

ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει (Mai 247). — 1. — D: Τῆς maveríag δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἐν Σοφια- 

voig. --- 1: Μιχαὴλ ἐπισκόπου Συνάδων τοῦ ὁμολογητοῦ. Οὗτος ἐκ μητρικῶν ἀγκαλῶν γεγονὼς 

ἀνάθημα τῷ Θεῷ καὶ διὰ βίου τελείου ἑαυτὸν ἐκκαθάρας, εἰς τὸν θρόνον Συνάδων ἀνάγεται. Ὃς τῶν 

θεομάχων πᾶσαν κατασβέσας τὴν Τλωσσαλγίαν καὶ ἀνὰ κράτος αὐτοὺς τρεψάμενος, ἔμπροσθεν τοῦ 

τυραννικοῦ βήματος ἑστὼς τό «᾿Ανάθεμα εἴ τις οὐ προσκυνεῖ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν 

» εἰκόνι περιγραπτόν » ἐξεβόησεν, καὶ αὐτίκα ὑπερορίᾳ καταδικάζεται᾽ ὅθεν τόπον ἐκ τόπου διαμείβων 

καὶ διπλοῖς στεφάνοις κοσμηθεὶς πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, τὸν καλὸν δρόμον τελέσας. --- Da : 1. — 

Db: 1. — Συμεών. --- K : 1. — N : Μελετίου τοῦ στρατηλάτου (Mai 945). -- 1. — Bb: Βασιλίσκου 

(Mai 291), — Ἰούδα (Mai 92). — e : Συμεών. --- 1. — € : Eugetóv. — 1. — Qe : Θεοτόκου ἐν Σοφια- 

volg. — Συμεών. --- 1. — Cg : Συμεών. --- 1. — &: 1. -- Ra : 1. — Rb: 1. — Re: 1. — Me: 1. — 

Ἰωάννου τοῦ Ψυχαΐτου (Mai 948). --- Ἢ ἁγία μυροφόρος Μαρία ἐν εἰρήνῃ r. — ZoÀuvàg E. v. — 

Σέλευκος πρίονι τμηθεὶς r. — Mv: 1. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. E :2. —P:2, — D:1,3.29. —Da: 1.3. 2. — Db: 3. 2 — K:1.3. 

9. N :1.3. — Bb: 1. — Μιχαὴλ ἐπισκόπου Xuvábuv (Mai 38). — Be : 2 (Μελετίου κτλ. ... Zopo- 

πίωνος koi τῶν σὺν αὐτῷ). — €: 2 (Μελετίου κτλ, — Σαραπίωνος κτλ. --- 1 (in marg. : ζήτει τὸ 
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διήνυσε χρόνους 55, ὡς dvor τὸν σύμπαντα χρόνον 

τῆς αὐτοῦ βιοτῆς ἔτη πέντε καὶ ὀγδοήκοντα, τού- 

τῶν δὲ αὐτῶν τὰ ἐννέα καὶ ἑβδομήκοντα τῇ ὑπὲρ 

ἄνθρωπον διατελέσας ἀσκήσει καὶ καρτερίᾳ καὶ 

ἀναπαυσάμενος πρὸς τὴν τῶν { ἀγγέλων μετε- 

τάξοτο δόξαν τε καὶ κατάστασιν ?". 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων roO! 

Χριστοῦ ! μαρτύρων Μελετίου τοῦ στρατηλάτου 

καὶ Ἰωάννου καὶ Στεφάνου κομήτων ? καὶ τοῦ 

πλήθους τῶνϑ σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων" μυρίων 

χιλίων διακοσίων ὀκτὼ σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις *. 

Οὗτοι οἱ ἅτιοιδ ὑπῆρχον κατὰ τοὺς χρόνους Ἄντω- 

γίνου τοῦ βασιλέως ὁ, Ὃ δὲ τρόπος τῆς ὑπὲρ 

Χριστοῦ αὐτῶν * μαρτυρίας 8 γέγονεν οὕτως" τὴν 

μέλλόὐσαν ὡς ἔοικεν καταστροφὴν αὐτῶν καὶ 

ἐξουδένωσιν ἤδη ἐγγίζουσαν οἱ δαίμονες προο- 

ρῶντες καὶ ταύτην ἔσεσθαι διὰ τοῦ ἁγίου Μελε- 

τίου ἀνδρὸς περιφανοῦς καὶ διαφερόντως τῆς 

κατὰ Χριστὸν εὐσεβείας ἐξηρτημένου ὑπειληφό- 

τες ?, πρὸς ἀλλήλους ἀπωλοφύροντο, ὁ μὲν λέγων 

eig? ὕψος ἀναβὰς ἀγτέλους ἰδεῖν πεμπομένους 

πρὸς τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαὴλ καὶ διεξιόντας !* 

πρὸς αὑτοὺς ἀκοῦσαι ἀπελθεῖν πρὸς Μελέτιον τὸν 

στρατηλάτην ἀντιλαβέσθαι αὐτοῦ εἰς τὸν κατὰ 

τῶν ἐχθρῶν πόλεμον καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς σὺν 

αὐτῷ διασώσασθαι" ὁ δὲ ἄλλος 15 ἄλλο τι, δι᾽ ὧν 

ἐδηλοῦτο f| ταχινὴ αὐτῶν καθαίρεσις καὶ ἀπώλεια" 

: πάντας 13 δὲ τὸν ὄλεθρον 1 αὐτῶν 1δ σημαίνειν καὶ 
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40 

45 

τὸ μηκέτι δύνασθαι τοῖς γλυπτοῖς καὶ ξοάνοις καὶ 

χαλκοτύποιςα σχήμασι παραμένειν ἤδη συντρι- 

βησομένοις 19 ὑπὸ Μελετίου, εἰ μή τις ἔσται παρ᾽ 

ἡμῶν ἀλκὴ καὶ βοήθεια, τὰς τοῦ Μελετίου παρα- 

τάξεις καὶ ἐνέδρας συγκόπτουσα΄ ὅθεν ὑποδύντες 

εἰς κὖνας κατὰ 12 τῶν παριόντων ἐχώρουν, Τοῦτο 

δὲ ὁ ἅγιος Μελέτιος τνοὺς λαβὼν μεθ᾽ ἑαυτοῦ 

στρατιώτας καὶ συνεργοὺς ἔχων ἀγτέλους, τοὺς 

κύνας ἐνέκρωσεν, ὧν οἱ δαίμονες. ὑπέδυσαν τὰς 

μορφάς’ καὶ τούτων ἀναρρήξαντες τὰς γαστέρας 

ἐμφανεῖς 15. κατέστησαν πᾶσιν τὰς ἐν αὐτοῖς 1 

κρυπτομένας τῷῴν δαιμόνῳν μορφὰς ἐν σχήματι 

ἀσπίδων καὶ ὄφειυν, ὧν 39 τοὺς τύπους ὑπέδυσαν. 

Ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τῷ ναῷ τῶν ἀσεβῶν ἐνιδρυμένα 

ξόανα καὶ γλυπτὰ πάντα διὰ προσευχῆς ὁ ἅγιος 

κατέβαλε Μελέτιος. Τούτου δὲ γενομένου, ὁ ἧτγε- 

μὼν Μάξιμος ἀποστείλας στρατιώτας, κατέσχεν 

αὐτὸν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. Καὶ ἐπεὶ προσήχθησαν 

τῷ ἡγεμόνι καὶ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις προτραπέντες 

οὐκ ἐπείσθησαν, πρῶτον μὲν ξύλοις σκληροῖς 

τύπτονται ἐπὶ ὥρας ἱκανάς, εἶτα ξέονται τὰς πλευ- 
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pàg xoi σιδηραῖς σφύραις τοὺς ἀστραγάλους 

πλήσσονται καὶ καθηλοῦνται ξύλοις τοὺς πόδας. 

Τὸ δὲ ὄμμα πρὸς τὸν Κύριον ἔχοντες καὶ τῶν 

πληγῶν μὴ δοκοῦντες αἰσθάνεσθαι 31, ὀγκίνοις 

τὰς πλευρὰς διορύττονται 33 καὶ πάλιν σιδηραῖς 

σφύραις τοὺς ἀστραγάλους πλήσσονται" εἶτα τὰ 

μέτωπα τύπτονται, ἐν οἷς τὴν τοῦ Χριστοῦ 58 

σφρατῖδα ἐποίουν. ἸΤολλὰς δὲ καὶ ἄλλας ὑποστάν- 

τες βασάνους, ὧν ἑκάστη ἀφόρητον εἶχε τὴν 

ἀλγηδόνα καὶ τὸν πάσχοντα κατήπειγε πρὸς τὸν 

θάνατον, ὁ μὲν ἅγιος Μελέτιος ἐν πεύκῃ κρεμα- 

σθεὶς καὶ καθηλωθεὶς τέλος τῶν καμάτων εὗρε καὶ 

ἀρχήν, πέρας μὴ ἔχουσαν τῆς ἐν Χριστῷ δόξης καὶ 

ἀναπαύσεως" Στέφανος δὲ καὶ Ἰωάννης τὰς κεφα- 

λὰς ἀποτέμνονται. Σαραπίων δὲ ὁ ἐξ Αἰγύπτου 

ἄρτι 39 παραγενόμενος 3" καὶ πιστεύσας τῷ Χριστῷ 

διὰ τὰ παρὰ τῶν ἁγίων γενόμενα θαύματα καὶ 

βαπτισθεὶς koi ὑπὸ ἀγγέλου τὴν χειροτονίαν δεξά- 

μενος τοῦ ἐπισκόπου 35, ἅμα "ὁ Καλλινίκῳ τῷ 

μάγῳ, ὃς κατὰ τοῦ ἁγίου κεράσας φάρμακα θανα- 

τῶσαι αὐτὸν οὐκ ἴσχυσε καὶ διὰ τοῦτο ἐπίστευσε 

τῷ Χριστῷ, ἀφαιροῦνται ξίφει τὰς κεφαλάς. Ὁ δὲ 

Φῆστος καὶ Φαῦστος καὶ Μάρκελλος xoi 

Θεόδωρος, Μελετίων te?9 καὶ Σέρτιος καὶ 

Μαρκελλῖνος καὶ Φήλιξ 59. καὶ Φωτεινὸς καὶ 

Θεοδωρίσκος καὶ Μερκούριος καὶ Δίδυμος, 

ὧν οἱ μὲν ἦσαν κόμητες, οἱ δὲ τριβοῦνοι, οἱ δὲ 

πρίγκιπες, ἐν καμίνῳ βληθέντες τὸν μαρτυρικὸν 

ἐκομίσαντο στέφανον, Οἱ δὲ σὺν τῷ ἁγίῳ Μελε- 

τίῳ στρατιῶται 83: τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

Σωσάννα δὲ καὶ Μαρκιανὴ καὶ ΤΤαλλαδίαϑξ αἱ 

τῶν ἁγίων μαρτύρων γυναῖκες 9? μετὰ τῶν νηπίων 

αὐτῶν ξύλοις, προστάξαντος τοῦ ἡγεμόνος, παρὰ 

τῶν δημίων Guvekómncav: oi εὐθέως μετὰ τὴν 

«εἰς 2». αὐτὰς παρανομίαν ἀποψῦξαι λέγονται. 

᾿Αλλὰ καὶ Κυριακὸς καὶ Χριστιανὸς οὕτω 

καλούμενος ἐν 2? πάνυ μικρᾷ τῇ ἡλικίᾳ καὶ ἀτελεῖ 

παρὰ τοῦ ἡγεμόνος ἐρωτηθέντες, τίς ἐστι τῶν 

θεῶν μείζων, ὁ Ζεὺς ἢ ὁ Χριστός, καὶ τὸν Χριστὸν 

εἰπόντες ὅ5,) τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν, Τελεῖται 

δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου 

Πλάτωνος, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Δομνίνου ἐμβόλοις. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 
ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Ἰωάννου τοῦ Ψυχαΐτου ". 
Οὗτος 6? μακάριος 5 Ἰωάννου καὶ Ἠλιοῦ ὃ ἐκ 
νηπίου ὁ τοὺς τρόπους μιμρύμενος, ἄκρᾳ σκληρα- 

τωγίᾳ τὸν βίον ἑαυτοῦ * ῥυθμίσας, τοὺς πολέμους 
τῶν δαιμόνων ἐνίκησεν ἀνδρικώτατα ταῖς τῶν 
δακρύων πηγαῖς τὴν | ψυχὴν προκαθαρθεὶς καὶ 

— 95 xp. 5. Mo, — ?! (τούτων - κατάστασιν) τῇ ὑπὲρ ἄνθρωπον οὖν ἐγκαρτερήσας διὰ τέλους ἀσκήσει καὶ πολιτεία πρὸς 
τὴν ὑπερκόσμιον ζυμὴν μετετάξατο Mc. 

3. — ! om. D. — ? κόμητος D. — ? τοῦ D. — ὁ παιδίοις D. — 5 6 ἅγιος Z. καὶ M. καὶ Ἰ, D. — 5 ἐκ τῆς Γαλατῶν χώρας 
ὁρμώμενοι add. Ὦ, --- τ΄ om. D. — 9 αὐτῶν add. D. — 9 νομήσαντες D. — 10 τὸ add. D. — 11 διεξιόντος S, — 1? οἱ δὲ 
ἄλλοι D. — 15 D, πάντα S. — 14 om. D. — 5 ἑαυτῶν D. — !6 συντριβομέναις D. — !! xà S, — 18 ἐμφανῆ D. — 19 αὐταῖς 
D. — 9 oin, D. — ?! αἰθάνεσθαι D. — 38 διορύττοντες S. — 38 σταυροῦ Ὁ. — 3! ἐλθὼν D.— 35 τ, 2, δ. D, --. 26 τῷ add. 
D, — ?! Φίστος 5. --- 38 καὶ M, D. — 88 Φίληξ 8, Φίλιξ D. — 3? Αὐδιμος 8, — 9! πάντες add. D. — 38 ΤΤαλαδία S, D.— 
38 χαμεταὶ D. — 3: D, om. S. — 86 ἐπειπόντες D. 

8. — 1! Ψηχαήτου D. — ? om. D. — **|. koi Ἦ, om. D. — 4'l, καὶ Ἠ. hic add. D. — 5 αὐτοῦ D. 

συναξάριον τοῦ ἁγίου Συμεὼν εἰς κγ' τοῦ αὐτοῦ unvóc). — ᾿Ατριππίνης, — Θεράποντος (Mai 269), — 
Ge : 2. — Cg : 2. — Θεράποντος (Mai 965). — Θεράποντος (Mai 988). — & : 1. 3, 9, — 
Ba:l — Rb:1.— Re:1. — Me: 1.2 (Ἰωάννου, Στεφάνου, Σεραπίωνος, Καλλινίκου κομήτων καὶ 
τριβούνων ιβ΄, τυναικῶν τριῶν Μαρκιανῆς, ἸΤαλλαδίας καὶ Σωσάννης καὶ νηπίων δύο καὶ τοῦ λοιποῦ 

SYNAXARIUM, A 

Mai 34. 

Mar 94. 



Mai 24. 

Mai 25. 

Mu 34. 

Mu 25. 

παννύχοις * στάσεσι τὸν Θεὸν ἱλασκόμενος καὶ 

ἰκμάδας Τ προχέων δακρύων, ποταμοὺς ἐξήρανε 

"tv αἱρέσεων’ τοῦ Χριστοῦ 8 τὸ ὁμοίωμα προσκυ- 

νῶν ὡς σεβάσμιον καὶ τῶν ἀσεβῶν τὰ βουλεύματα 

καταστρεψάμενος ἠρίστευσεν ", ἐξορίας πικρὰς καὶ 

φυλακὰς καρτερῶς ὑπομείνας 1? καὶ νόμων 1ἴ προὶ- 
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στάμενος καὶ "5 πατρικῶν 1? παραδόσεων, νόμων 1* 

βασιλικῶν κατέπτυσεν- ὅθεν καὶ 15 ἀθλήσας καρ- 

τερῶς καὶ αὐτὸς τὸν ἶσον τοῖς ἁγίοις ἀγῶνα 15, 

ὁμοίως καὶ τὸν στέφανον ἤρατο 13, νοσούντων 

σώματα καὶ ψυχὰς θεραπεύων, ὡς τῶν θαυμάτων 5 

τὴν χάριν ἐκ Θεοῦ δεξάμενος. 

MHNI ΤΩ ΑΥ̓ΤΩ ΚΕ΄. 

1. Ἡ τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ταῖς πρώταις τιμαῖς παρὰ τῶν ἀτίμων καὶ αἰσχί- 

Προδρόμου, ἥτις πρὸ πολλοῦ ἀποκρυβεῖσα νῦν στῶν βασιλέων καὶ οἰκεῖος ὦν, τῆς οἰκείας ὁδοῦ 

ἀνεδόθη ἐκ τῶν τῆς τῆς κόλπων ὡς χρυσὸς ἐκ ἐκτραπεὶς τὰ βασιλέως θρησκεύειν εἵλετο, παρ᾽ 10 

μετάλλων, οὐ στάμνῳ συγκλειομένη ὡς τὸ πρότε- αὐτοῦ ! τὸ ἐπίσημον ποριζόμενος. Τοῦ δράματος 

pov, ἀργυρέῳ δὲ σκξύει καὶ év! ἱερῷ τόπῳ κειμένη δὲ δήλου γενομένου τῇ μητρὶ αὐτοῦ, ἐπιστολὴ ? 

καὶ δι᾽ ἱερουργοῦ μηνυθεῖσα. Ταύτην οὖν ἐκ Κομά- μητρόθεν αὐτῷ ἐξεπέμφθη, ἀποστῆναι τῆς εἰδω- 

νῶν κομισθεῖσαν fj περιφανὴς τῶν πόλεων ἅμα τῷ λολατρείας καὶ προσελθεῖν τῷ τῆς εὐσεβείας 

πιστοτάτιυ βασιλεῖ καὶ ποιμενάρχῃ σὺν τῷ πιστῷ φιυτί 8, ὑπομνήσασα τὴν κόλασιν καὶ τὴν γέενναν 15 

λαῷ ἀσμενέστατα δέχεται καὶ πιστῶς προσκυνή- καὶ τὰς κολάσεις καὶ τὸ ἄσβεστον πῦρ, τὰ ékbeyó- 

σασα ἐν ἱερῷ τόπῳ ἀποτίθεται. μενα τοὺς τὸν Χριστὸν ἀρνησαμένους. Ὑφ᾽ ὧν 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ καταυτγασθεὶς καὶ ἀνανήψας μικρὸν ἐκ τοῦ ζόφου 

ἐνδόξου μάρτυρος Παγχαρίου. Ὃς ἐγένετο τῆς καὶ εἰς ἑαυτὸν ἐπανελθιὺν αὐτίκα πρὸς τὴν θεο- 

Ῥωμαίων πόλειωις γέννημα καὶ θρέμμα, εὐσεβῶν τνωσίαν μετέστη, τὴν μετάνοιαν ἐνστερνισάμενος. oo 

καὶ πιστῶν γονέων υἱός. Τιμώμενος δὲ παρὰ πολὺ Ταῦτα μαθὼν ὁ βασιλεὺς δειναῖς μάστιξι καὶ τιμὼω- 

ὃ πανύχοις S. — Ἰ λιβάδας D. — 5 δὲ add. D. — 9 (καὶ - ἠρίστευσεν) om. D. — 19 ὑπέμεινεν D. — ?! θείων add. D. — 
1 om, D. — 15 μητρικῶν D, — 1’ νομίμων D. — 15 νομίμως D. — 15 (καρτερῶς - ἀγῶνα) om. D. — 1 hic des. D. 

1.— om. D. 
2. — αὐτῷ S. — ? ἐπιστολὴν S. — 8 16 .. φῶς S. 85 

πλήθους τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων ὡσεὶ χιλιάδων ἕνδεκα ἀριθμουμένων καὶ διακοσίων eikogiv). — 

Mv:1.— Mr:1. . 

SYNAXARIA SELECTA. H : Θεράποντος... τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις... πλησίον τῆς Ἐλαίας 

(Mai 965). --- P : Θεράποντὸς ἐπισκόπου γετονότος τῆς Κύπρου (cf. Mai 3069), --- 1.— D: 1,2: Ταγχα- 

píou. Οὗτος τῆς Ῥώμης πόλεως γέννημα καὶ θρέμμα γενόμενος, πιστῶν γονέων βλαστὸς ἔφυ. Ταῖς 30 

πρώταις δὲ τιμαῖξ παρὰ τῶν ἀτίμων καὶ αἰσχίστων βασιλέων τιμώμενος, τῆς εὐθείας ἐκτραπεὶς καὶ τοῦ " 

κρείττονος ἀπορρατεὶς τὰ βασιλέως μᾶλλον θρησκεύειν εἵλετο, χαίρειν τῇ καθαρᾷ πίστει τοῦ Χριστοῦ 

προσειπών. Τούτου δὲ τοῦ δράματος δήλου γενομένου, ἐπιστολαὶ μητρόθεν αὐτῷ ἐξεπέμποντο ἀνακα- 

λούμεναι αὐτῷ πρὸς τὸ τῆς εὐσεβείας φῶς καὶ ὑποδεικνύουσαι τὰ μέλλοντα διαδέχεσθαι τοὺς ἀρνησα- 

μένους τὸν Χριστὸν κολαστήρια, καὶ τὸ τῆς γεέννης ἄσβεστον πῦρ᾽ ὑφ᾽ ὧν καταυγασθεὶς καὶ ἀνανήψας ss 

μικρὸν ἐκ τοῦ ζόφου Kol τῆς ἐπικειμένης αὐτῷ ἀχλύος, εἰς ἑαυτὸν ἐπανῆλθεν᾽ καὶ αὐτίκα πρὸς τὴν 

θεογνωσίαν μετέστη τὴν μετάνοιαν ἐνστερνισάμενος. Ταῦτα μαθὼν ὁ βασιλεὺς καὶ τῷ θυμῷ ὑπερζέσας, 

παρίστησιν αὐτὸν διὰ τῆς τάξεως καὶ μαστίζει ξηροῖς βουνεύροις σφοδρῶς τὰ νῶτα΄ καὶ μετὰ ταῦτα 

πομπεύει διὰ τῆς ἀγορᾶς "περιαυχενίους αὐτῷ δεσμοὺς ? ἐπιθείς, ἔπειτα ὑπερορίζει αὐτὸν κατὰ τὴν 

Νικομήδειαν, ἐν fj μυρίας θλίψεις ὑποστὰς καὶ τὴν κάραν ξίφει τμηθεὶς eig χεῖρας Θεοῦ τὸ πνεῦμα 40 

ἐναπέθετο. --- 9, ---- Θεράποντος (Mai 265). --- Da :1.2, — Db : 1.2. —K : 1.2. N:12.— 

Bb: Μελετίου (Mai 24?), — Σαραπίωνος (Mai 282. — Be : Θεράποντος (Mai 965), ---- Ἰωάννου τοῦ 

Ψυχαΐτου (Mai 249). — Θεράποντος (Mai 26?). — € : Ἰωάννου τοῦ Ψυχαΐτου. --- 3, 1 (in margine). — 

Ce : Θεράποντος (Mai 365). — Ἰωάννου τοῦ Ψυχοΐτου. --- Cg : Ἰωάννου. --- 2. — &: 1.2. — Ra:1.— 

Ἰωάννου. -- Rb : 1. — Θεράποντος (Mai 365). — Re: 1, — Θεράποντος (Mai 365). — Me:1. — 45 

.Máp8ag τῆς μητρὸς τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ θαυμαστορίτου. Αὕτη fj ἀοίδιμος μήτηρ ἦν τοῦ ἁτίου 

Συμεών, τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει’ καὶ ἀεὶ τῷ Θεῷ σχολάζουσα ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, ἐξ ἐπαγγελίας γεννᾷ 

τὸν ἅγιον Συμεών. Ἄσκησιν δὲ καὶ στάσιν ἐν προσευχαῖς εἶχε πολλὴν ἐν τῷ βίῳ αὐτῆς" οὐδεὶς γὰρ 

ἐθεάσατο ταύτην ποτὲ ἐν τῷ κυριακῷ καθεσθεῖσαν ἤ τινι προσομιλήσασαν τὸ σύνολον" ὡσαύτως 

πολλῇ καὶ τῇ ἀγάπῃ κεκόσμητο καὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ καὶ ταπεινώσει πόδας. ἀόκνως πάντων νίπτουσα, 50 

ξένους ὑποδεχομένη, vuuvoüg ἐνδύουσα, πτωχοὺς τρέφουσα, σινδόνας τοῖς μὴ εὐποροῦσιν εἰς τὸ 

βάπτισμα ἐπιδιδοῦσα καὶ ἐντάφια δὲ ἄλλοις ἐνδύματα, ἸΤρογνοῦσα δὲ τὴν ἑαυτῆς μετάθεσιν πρὸ τριῶν 

μηνῶν, ἀπῆλθε συντάξασθαι πρὸς τὸν ὅσιον. 'O δὲ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι προεγνωκώς φησι πρὸς αὐτήν" 

« Tefyicóv με ταῖς εὐχαῖς σου, ὦ μῆτερ, ὅτι πρὸς Κύριον ἐκδημεῖς,» Ἡ δὲ πρὸς αὐτόν' « Τοῦτο, ὦ 

» τέκνον, κἀγὼ μυηθεῖσα, ἦλθον κομίσασθαι τὰς εὐχάς σου.» Καὶ ἀλλήλοις ἐπευξάμενοι καὶ εὐφραν- ss 

θέντες ἐν Κυρίῳ διηρέθησαν. Μεταστᾶσα οὖν ἡ ὁσία, ἐτάφη ἐν Δάφνῃ. Καὶ μετακομισθεῖσα παρὰ τοῦ 

ἁγίου ἐτέθη πλησίον τοῦ στύλου. Καὶ τοῦ ἁγίου ποιήσαντος εὐχὴν ὑπὲρ αὐτῆς, ἐθαυματούργει ὁ τάφος 

1 περιαυχενίοις D. — ? δεσμοῖς D. 

f. 226". 
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ρίαις «αὐτὸν καθυποβάλλει- ὡς δὲ μηδὲν fivugav t» τὴν Νικομήδειαν, ἐν ἣ μυρίας θλίψεις ὑποστὰς καὶ 

καὶ κολάσεις καὶ φυλακαὶ καὶ πάμπολλαι κακώ- τὴν κάραν ξίφει τμηθεὶς εἰς χεῖρας Θεοῦ τὸ πνεῦμα 

σεῖς περὶ τὸν ἅγιον" ἔπειτα ὑπερορίζει αὐτὸν κατὰ ἐναπέθετο. - 

MHNI T9 ΑΥ̓ΤΩ Κια΄. 

8. 1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Κάρπου ἑνὸς 

τῶν ἑβδομήκοντα. | Οὗτος ὁ τοῦ Κυρίου ἀπόστο- 

Aog τοῖς ἑβδομήκοντα μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις 

ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου συναριθμηθεὶς ̓  καὶ “τῷ 

μετάλῳ ἸΤαύλῳ διακονῶν ἐν τῷ κηρύγμοτι ̓  καὶ 

10 τὰς θείας αὐτοῦ ἐπιστολὰς τοῖς πρὸς οὗς ἐπέμ- 

"movto διαπορθμεύων, πολλοὺς τῶν ἑλλήνων τὴν 

Τριάδα σέβειν ἐδίδαξε: ὅθεν καὶ θείᾳ ἐλλάμψει ὃ 

100 παρακλήτου * καταυγασθεὶς τὴν διάνοιαν 

ὥσπερ ἄδυτος ἀστὴρ ἐξ ἀνατολῶν ὁρμήσας, 

15 πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ταῖς θείαις αὐτοῦ διδασκα- 

λίαις κατεφώτισε, θαυμάσια μέγιστα καθ᾽ ἑκάστην 

τελῶν. Ὕστερον ὑπὸ τοῦ μεγάλου διδασκάλου καὶ 

κήρυκος τῆς ἀληθείας ἐπίσκοπος τῆς ἐν Θράκῃ 

Βεροίας προεχειρίσθη: ὅθεν τοὺς Ἰουδαίους 

90 ἐλέγξας καὶ διδάξας, ὅτι ὁ παρ᾽ αὐτῶν σταυρω- 

θεὶς Χριστὸς Θεός ἐστιν ἀληθινὸς καὶ ποιητὴς 

τῶν ἁπάντων, θυμῷ συσχεθέντες, ὑπ᾽ αὐτῶν ὠμῶς 

καὶ ἀνηλεῶς ἀνῃρέθη, παραδοὺς τὴν ἁγίαν αὐτοῦ 

ψυχὴν εἰς χεῖρας Κυρίου ὅ, «Oc» θαυματουρτεῖ * 

95 καθ᾽ ἑκάστην ἐν τοῖς αὐτοῦ λειψάνοις 5, πάθη παν- 

τοῖα καθαίρων καὶ ἀκάθαρτα πνεύματα ἀποδιώκων. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ * ἁγίου iepo-. 

μάρτυρος Θεράποντος. Οὗτος ὁ ἅγιος ὅθεν ὃ 

ὥρμητο ἢ ὃ ἐκ τίνων ἔφυ ἢ καθ᾽ οὗς ἐγένετο χρό- 

90 — ὁ (αὐτὸν - ἤνυσαν) supplevi, om. S. 

νους ἢ τίσι παραταξάμενος * kai? νικήσας ὃ τὸν 

τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἐκομίσατο 5, οὐκ ἔχομεν 

εἰπεῖν, τῶν ὑπομνημάτων αὐτοῦ συνδιαφθαρέν- 

των τῷ χρόνῳ. Ὅτι μὲν τὸν μονήρη βίον. εἵλετο, 

δηλοῦσιν αἱ εἰκόνες αὐτοῦ, ἐπὶ τοιαύτης ἰδέας καὶ 

σχήματος αὐτὸν ἀναγράφουσαι: ὅτι δὲ ἐπίσκοπος 

κατὰ τὴν Κυπρίων γέγονε νῆσον ὃ καὶ ὅτι τῷ 

Χριστῷ προσήχθη δι᾽ αἵματος καὶ τὸν ἀθλητικὸν 

ἀγῶνα διήνυσεν, ἐξ ἀρχαίας φήμης κατὰ διαδοχὴν 

παρειλήφαμεν καὶ ἀγράφως παρὰ τῶν προγε- 

νεστέρων διδαχθέντες πιστεύομεν 19, Ἀνηνέχθη δὲ 

τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον πρὸς τὴν βασιλίδα 

πόλιν H, τῶν Ἀγαρηνῶν ἐπιθέσθαι τῇ Κυπρίων 

νήσῳ καὶ ληΐσασθαι ταύτην βουλευσαμένων Ἶ2, 

αὐτοῦ τοῦ ἁγίου δι᾿ ἐπιφανείας τῷ προσμοναρίῳ 

αὐτοῦ φησίν: « Τάχος ἀναστὰς λάβε uou τὸ 

» λείψανον «καὶ 18». ἀποκόμισον εἰς Κωνσταντι- 

» νούπολιν᾽ μέλλουσι γὰρ oi ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ 

» τοῦ Χριστοῦ τῇ νήσῳ ταύτῃ ἐπιβῆναι καὶ τοὺς 

» τόπους τούτους διερημῶσαι. » Καὶ τἄχος. τὸ 

προσταχθὲν ἐπλήρου: καὶ νῦν, ἔνθα ἀπόκειται, 

πηγὰς θαυμάτων ἀναβλύζει ἑκάστοτε 74, Τελεῖται 

δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ δπιωτάτῳ αὐτοῦ μαρ- 

τυρείῳ 15, τῷ ὄντι πλησίον τῆς Ἐλαίας. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις ἑτέρου ἁγίου íepo- 

4. --τ (δ τοῦ - συναριθμηθεὶς} om. D. — 8 τοῦ εὐαγγελίου add. D. — 8 ἐλάμψει S. — * τὴ τοῦ v. θ. €. D. - 5. (ὕστερον - 
Κυρίου) καὶ ἀποσοβῶν πνεύματα πονηρώτατα πολλὰς δὲ πόλεις καὶ λαοὺς πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἐφελκόμενος καὶ 
διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος τοὺς πιστοὺς τῶν ἀπίστων διερῶν πολλοὺς ὑπ᾽ αὐτῶν διωγμοὺς ὑπέστη" καὶ ἀναπαυσά- 
μενος τλυκύτατον ὕπνον D. — 9 supplevi, om. S, Ὁ. --- ! θαυματουρτεῖν S. — 9 δ κύριος add, D. 

35 8. -- ἑτέρου Me ad diem Mai 27. — 5 οὗτος πόθεν μὲν Me. — ? καὶ Me. — ὁ πρὸς τίνας ἀντιταξάμενος Me. — 5 om. 
Mc. — ὁ ἀνεδήσατο Me. — " διαφθαρέντων Me. — 9 δὲ Me, — ? v. ἐγένετο Me. — !? (καὶ - πιστεύομεν) om. Me. — 11 eic 

Κωνσταντινούπολιν Me. — 13 αὐτὴν διασκεψαμένων Mc. — 13 supplevi, om. S. — 1* (τῷ mp. - ἑκάστοτε) μετατεθῆναι τὸ 
αὐτοῦ προστάξαντος λείψανον καὶ νῦν ἔνθα ἀπόκειται θαυμάτων ἀναβλύζει ἀεννάους πηγάς Me. — 1 uoprupiu 
αὐτοῦ Mc. : 

40 αὐτῆς εἰς δόξαν Θεοῦ. --- Εὐτροπίας (Oct. 307). — Κελεστῖνος σιδήρῳ. τὰς πτέρνας περιπαρεὶς T. — 

9. — Ὁ ὅσιος Ὀλβιανὸς ἐν εἰρήνῃ τ, — Ὁ ἅγιος ἀπόστολος ᾿Αλφοῖος ἐν εἰρήνῃ T. (Mai 362), --- 

ΜαντΊ1. 3, — Mr :1. ! 

SYNAXARIA SELECTA. EH: 4.5 (Ἀβελκίου ...). --- P : 4. 5 'Apepktou...). — D : 1. & 5 (Ἀβερκίου...) 

Da :1.4.5. — Db: 1.4.5. — X : 1. — Ἰούδα ἀδελφοῦ Ἰακώβου (Mai 169). — 5. — IN : 1. 4. (Ἀχφαίου 

45 xoi Ἰούδα καὶ τῶν λοιπῶν). --- 5 ('Agepxíou...). — Bb : 2. — Ἰωάννου τοῦ Ψυχαΐτου (Mai 249), — 3. — 

Tierxoptou (Mai 257). — Ἡ τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἸΤροδρόμου (Mai 259. — Be: 1. — 

α : & δ ('ABepkíou καὶ Ἑλένου), — 1, — Ge : 4 5 ('Afepníou xoi Ἑλένης). --- 1. — Gg : 4. 5 ('Agepxtou 

καὶ Ἑλένου). — 1. — X: 1. & 5 (Afepkíou ..). — a: 1. 4 — Ἰούδα τοῦ Ζηλωτοῦ (Mai 22?) — 

5 (ABepkíou ...). — Τῶν ἁτίων πατέρων τῶν ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ τῇ κατὰ Νίκαιαν ὁμοούσιον τῷ 

50- ΤΤατρὶ τὸν Υἱὸν κηρυξάντων καὶ τὸν δυσσεβῆ Ἄρειον τὸν τῆς αἱρέσεως ἀρχηγὸν καθελόντων (Mai 299), — 

᾿Αλεξάνδρου πάπα Ἀλεξανδρείας, ὃς πρὸ 3 τῆς συνόδου πρεσβύτερον ? ὄντα τὸν Ἄρειον τῆς κατὰ 

Ἀλεξάνδρειαν ἐκκλησίας ἀπεκήρυξεν καὶ πάσης ἐκκλησίας ἀπέρρηξε καὶ ἀπεκώλυσες (Mai 292). — 

Rb : 1. -- Ἰωάννου τοῦ Ψυχαΐτου. --- Σεργίου καὶ Βάκχου πέραν ἐν Ῥουφινιαναῖς (Mai 27*). — ΤΙαύλου 

κτλ. (Mai 275). — Re : 1. — Me: 1. — Τιμοθέου τοῦ ἐν τῇ Προύσῃ. Ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰουλιανοῦ τοῦ, 

55. παραβάτου, κυπάρισσός ὅ τις ἵστατο ἰθυτενὴς καὶ τερπνὴ ἐν λεωφόρῳ τινὶ μέσον κειμένη τῶν θερμῶν 

τῆς πόλεως Τρούσης. Δράκων δὲ μέγιστος ἐκ τοῦ σπηλαίου ἐξερχόμενος ἐκεῖ που ἔγγιστα ὄντος, 

συχνότερον προσήδρευε τῇ κυπαρίσσῳ, καὶ ἦν ὁ τοιοῦτος τόπος φόβου μεστὸς καὶ μικροῦ δεῖν καὶ 

ἀδιόδευτος. Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον βασίλισσά τις πιστὴ οἰκοῦσα εἰς ᾿Απολλωνιάδα, ἦλθε πρὸς τὸ 

θέμα τῆς TTpoUonc. Καὶ μαθόντες τοῦτο oi πλησίον ὄντες ἀδελφοί, εὐλογίας τινὰς ἀπεστάλκασι διὰ 

60 'πρώτω Ra. — ? πρὸς Ha, — ὃ πρεσβυτέραν Ra. — * ἀπεκήρυξαν ... ἀπεκώλυσαν Ra. — 5 κυπάριττος hic Mc. 

Mar 25. 

Mar 86. 

Mar 35. 

Mat 26. 
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μάρτυρος ' Oepámovroc. | ̂Oc? ἦν ἱερεὺς κατὰ 

τὴν μητρόπολιν Σάρδεις 3: καὶ διὰ τὴν ἀρίστην 

αὐτοῦ πολιτείαν κρατηθεὶς παρὰ τοῦ ἄρχοντος 

Οὐαλεριανοῦ“ τοὺς χριστιανοὺς διδάσκων, δεσμεῖ- 

ται καὶ ποινὰς ὑφίσταται. Μετὰ ταῦτα ἄγεται 

δέσμιος εἰς Συναὸν καὶ Ἄγκυραν ὅ καὶ ἐπὶ τοῦ 

Ἀστελῆ καλουμένου ποταμοῦ ὕπτιος ἐπ᾽ ἐδάφους 

ἁπλωθεὶς καταξαίνεται ῥάβδοις τὰς σάρκας" καὶ 

πιανθεῖσα ἡ γῆ δ τῷ αἵματι αὐτοῦ φυτὸν βαλάνου 

ἀνέδωκε μέγιστον λίαν" ὃ μέχρι τῆς σήμερον 

δείκνυται 7 ἀείφυλλον ὄν, πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἕλλα- 

δίου. Οὗτος ὁ ἅγιος ἐκκαθάρας ἑαυτὸν ἀπὸ 

πάσης κηλῖδος καὶ δοχεῖον ἑαυτὸν ἀπεργασάμενος 

τοῦ ἁγίου Τνεύματος, χρίεται ψήφῳ Θεοῦ ἀρχιε- 

ρεὺς καὶ τοὺς οἴακας πιστευθεὶς τῆς τοῦ Θεοῦ 

ἐκκλησίας, ὡς ποιμὴν τῆς ἑαυτοῦ ποίμνης τοὺς 

λυκώδεις ! τῶν ἀνθρώπων ἀπείργων 5, ὡς δὲ 

κυβερνήτης ἐπιστήμων τἀύτην κυβερνήσας. Διὰ 

τοῦτο οὖν δέσμιον οἱ τύραννοι παρεστήσαντο᾽ 

αὐτὸς δὲ τομῶς χωρήσας πρὸς τὰ σκάμματα καὶ 

παρρησιασάμενος τὴν εὐσέβειαν, πλείσταις βασά- 

νοῖς καθυποβάλλεται καὶ τὸ σῶμα σφοδρῶς 

καταξανθεὶς θείας χάριτος ἠξιώθη. Ὁ γὰρ Χριστὸς 

καὶ Θεὸς ἡμῶν ἐποφθεὶς αὐτῷ τὴν ἐκ τῶν μωλώ- 

πῶὼν ἅπασαν κάκωσιν ἐξιάσατο καὶ προθυμότερον 

ἴσχυσεν" μετὰ ταῦτα ὀργῆς πλησθέντες οἱ τύραν- 

voi τῷ πυρὶ τὸν ἅγιον ἀπορρίπτουσιν. Ὃ δὲ 

ἄφλεκτος διαμείνας πολλοὺς ἐπεσπάσατο πρὸς 

τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν" ἔπειτα σφοδρότατα αἰκι- 

σθεὶς τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθεται, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 

Χριστοῦ μαρτύρων Θεοδώρας καὶ Διδύμου ". 

μαλακίαν ἰώμενον 8 - ἔπειτα ἄγεται ἐκεῖθεν ?. ἐπὶ 19 

τὸ θέμα τῶν Θρᾳκησίων παρὰ τὸν ποταμὸν Ἕρμον, 

ἐν ip fj ἐπισκοπὴ fj λεγομένη Σάταλα, ὑπὸ τὴν 

μητρόπολιν Σάρδεις ? τελοῦσα, καὶ πολλαῖς ὑπο- 

βληθεὶς αἰκίαις 12 ἔσχατον τὸν τοῦ μαρτυρίου 5 

στέφανον ἐκομίσατο. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου 

᾿Αλφαίου, ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου, καὶ τῶν υἱῶν 

αὐτοῦ. 

5. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων 'Afeviíou! καὶ 10 

Ἑλένης. 

AYTQ KZ' 

Αὕτη ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ τοῦ 

βασιλέως καὶ Εὐστρατίου ἡγεμόνος Ἀλεξανδρείας 

τῆς κατ᾽ Αἴγυπτον 2, Προσαχθεῖσα 02? καὶ τὸν 15 

Χριστὸν ὁμολογήσασα *, ἐν οἰκήματι πορνῶν ἐκτί- 

θεται ". Εὐξαμένη οὖν ὁ ἄσπιλον ἑαυτὴν διαφυ- 

λαχθῆναι, θεόθεν κινηθεὶς Δίδυμός τις 7 οὕτω 

καλούμενος τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἔχων ἐν στρα- 

τιωτικῷ σχήματι ἐπῆλθεν " αὐτῇ fj δὲ ὥσπερ 5 20 

εἰκὸς περὶ τοῦ σώματος | δείσασα ταῖς γωνίαις f. 4275, 

τῆς οἰκίας προσέφυγε. Θαρρεῖν δὲ ᾿ αὐτῇ moapake- 

λευσάμενος, ὡς μηδὲν πεισομένην 19 ὧν ὑποπτεύει, 

τὴν μὲν στρατιωτικὴν ἐσθῆτα αὐτῇ περιέθηκε 1! 

καὶ ἐξελθεῖν τοῦ δωματίου ἐκέλευσεν" αὐτὸς δὲ »5 

τὴν γυναικείαν στολὴν ἐνδυσάμενος καὶ μίτρᾳ τὴν 

κεφαλὴν ἀναδήσας, ἀντ᾽ αὐτῆς ἐκαθέζετο. Ὡς δὲ 

εἰσελθόντος τινὸς ἀκολάστου καὶ ἀσελτοῦς καὶ ἐν 

γυναικείῳ σχήματι τὸν ἄνδρα κατανοήσαντος, 

πάντα φανερὰ τι ἡγεμόνι κατέστησεν, ἀχθεὶς ó 80 

ἅγιος Δίδυμος τὸν διὰ ξίφους καὶ πυρὸς καταψη- 

φίζεται θάνατον 15: τμηθεὶς δὲ καὶ ὁλοκαυτωθεὶς 

τοῖς χοροῖς τῶν μαρτύρων συνηριθμήθη. Καὶ μετὰ 

τοῦτο κατασχεθεῖσα xoi? ἣ ἁγία Θεοδώρα ξίφει Τ 
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ἀναιρεῖται ?? ἐν τῷ παρακειμένῳ ποταμῷ ῥιφεῖσα" 

καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτῶν fj μαρτυρία. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Κλήμεντος τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ ποιητοῦ 

$ τῶν κανόνων. 

4.. Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου 

πέραν ἐν Ρουφινιανοῖς. 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁτίας μάρτυρος Ἑλικωνίδος t. 

10 Αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ Γορδιανοῦ καὶ Φιλίππου τῶν 

βασιλέων, ἐκ πόλεως Θεσσαλονικέων. Συσχεθεῖσα 

δὲ καὶ πρὸς τὸν ἡγεμόνα Περίνιον δοῦκα Κορίνθου 

ἀχθεῖσα, καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσασα δεσμεῖται 

τοὺς πόδας ἐν ζυγῷ βοῶν καὶ πτέρνίζεται᾽ λυθέν- 

15 τὸς δὲ μολίβδου. καὶ ἀσφάλτου koi πίσσης, ἐν 

αὐτοῖς ἐμβληθεῖσα ἀβλαβὴς διεξέρχεται. Εἶτα ξυρᾶ- 

ται τὴν κεφαλὴν καὶ πῦρ. καθ᾽ ὅλου τοῦ σώματος 

δέχεται καὶ ἐν τῷ ναῷ τῶν εἰδώλων εἰσελθοῦσα 

τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ξόανον καὶ τοῦ Διὸς καὶ τοῦ Ἀσκλη- 

20 πιοῦ δι᾽ εὐχῆς κατέρραξεν εἰς τὴν γῆν “ εἶτα τέμνε- 

ται τοὺς μασθούς. Καὶ διαδεξαμένου τὸν Τ]ερίνιον 

Ἰουστίνου τοῦ ἀνθυπάτου, ἀχθεῖσα πρὸς αὐτὸν ἐν 

καμίνῳ ῥίπτεται" τῆς δὲ φλόγὸς μὴ ἁψομένης 

αὐτῆς, ἐκ τῶν στρατιωτῶν «δὲ 32: ἑβδομήκοντα 

?5 ἄνδρας λυμηναμένης, ἐν ᾿'κραββάτῳ χαλκῷ mupu- 

θέντι fj ἁγία ἁπλοῦται. Ἐπιφανέντες δὲ οἱ ἀρχάτγε- 

MHNI Τῷ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεοδοσίας 

τῆς παρθένου, πέμπτῳ ἔτει τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς διωγμοῦ 

30 ἀθλησάσης ἐν Καισαρείᾳ. Αὕτη ἡ ἱερὰ καὶ παναγία 

— i παρ᾽ αὐτῶν ἀνερρεῖται εἰ Rie des. D. 
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5. Koi τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀλυπίου, Εὐβιώ- 

tov, ἸΤαύλου καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Ἰουλια- 

νῆς. 

6. Καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις Στεφάνου πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως. 

ἡ. Καὶ τοῦ ὁσίου Εὐτυχοῦς τοῦ ὁμολοτη- 

τοῦ. 

AYTQ KH' 

λοι Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ τὰς ἐκτηκομένας καὶ διαρ- 

ρεούσας αὐτῆς σάρκας ὑτίωσαν: ἔπειτα θηρίοις 

ἐκδίδοται, ὧν οὐδὲν αὐτῆς ἁψαμένων 8 ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 

ὑπηρετῶν ἀνελόντων ἄνδρας ἑκατὸν εἴκοσι, τότε 

τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν δέχεται" καὶ τμηθεῖσα 

πρὸς Κύριον στεφανοφόρος ἀνέρχεται. 

2. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρ- 

τύρων Κρίσκεντος, Παύλου καὶ Διοσκορί- 

δου. Οὗτοι ἐν τῇ πρεσβυτέρᾳ ἹΡώμῃ διατρίβοντες, 

πολλοὺς τῷ Χριστῷ προσάγοντες καὶ βαπτίζοντες 

τῇ ἑαυτῶν διδασκαλίᾳ, διεγνώσθησαν τῷ τῆς 

Ῥώμης ἐπάρχῳ καὶ συλληφθέντες κατεῖχε τού- 

τους τὸ δεσμωτήριον. ΤΤολλοὺς δὲ τῶν δεσμωτῶν 

καὶ ἐν τῇ φυλακῇ τῇ πρὸς Χριστὸν πίστει προσα- 

τατγόντες, ἐξαχθέντες ἐτύφθησαν σφοδρῶς" ἔπειτα 

εἰς κάμινον πυρὸς ἐμβληθέντες ἐτελειώθησαν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων Νατα- 

Mov καὶ Σαρωνᾶ : Ῥωμαίων. 

ΑΥ̓ΤΩ ΚΘ΄. 

κόρη Τυρία' ἦν τὸ γένος" ὀκτωκαιδέκατον δὲ ἔτος 

ἄτουσα τῆς ἡλικίας, δέσμιος σὺν ὁμολογηταῖς 

Θεοῦ μέλλουσι δίκας διδόναι, ἄρτι προκαθεζομέ- 

1, — Ε Ἑλλικωνίδος S. — ? supplevi, om. S. — 8 ἁψαμένου S. 

8. — ᾿Σαλωνὰ D, C. 

2.4.5.6. —R :1. 4 5. — Ra :2,2. ἃ, 5. — Rb: 3, 1.9, — Re: Θεράποντος. --- 1. — Me : Θερά- 8. — ! μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Me ad diem Mai 27. — ? οὗτος Me. — ? Σάρδις S, κατὰ τὴν Σάρδεων μητρόπολιν a5 
Me. —  Οὐαλλεριανοῦ S, ὑπὸ τοῦ px. O. ὡς Me. — 5 Xuvadiv καὶ Ἄγκυρα S, [Il] vaóv τῆς Ἀγκύρας Me, — 5 γῇ mav- 

θεῖσα Me, — " om. Me. — 5 πάσης νόσου xoi μαλακίας ἀναδείκνυται θεραπευτικὸν Me, I— 9 εἴτα ἐκ, ἄγεται Me, — 10 ὑπὸ 
S, — !! Σάρδις S, Σάρδευιν Me. — 13 αἰκίαις ὑπ. Mc, 
5. — ! al. Ἀβερκίου, ef. Synaxaria selecta. 
1. — ! uxibbouc S. — " ἀπεῖργειν S. 40 
3. — ! Διδύμου καὶ O. D. — ? ἡγεμονεύοντος τῆς Ἀλεξανδρέων πόλεως D. — ? τῷ ἡγεμόνι add. D. — ὁ καὶ πολλαῖς 

παραινέσεσι καὶ ἀπειλαῖς ἀρνήσασθαι αὐτὴν καὶ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις μὴ ἀνασχομένη add. D. — ὃ ἐξετέθη D, — ὁ τῆς δὲ 
εὐξαμένης D. — * om. D. — 8 D, ἦλθεν S. — 9? ὡς D, — 10 πεῖσε S. H παρέθηκεν D, — 15 (i, θάνατον) πυρὸς τοῦ 
βίου κελεύεται ἐξελθεῖν D. 

Τιμοθέου τῇ βασιλίσσῃ. Καταλαβόντος δὲ τὴν κυπάρισσον *, ἀνέστη ὁ δράκων ὑπαντῆσαι αὐτῷ, Ὁ δὲ 6 

προσευξάμενος μετέβαλε τὰς εὐλοτίας εἰς τὸ πτερύγιον τοῦ παλλίου αὐτοῦ καὶ τὸ ἱερὸν ἅπλωμα αὐτοῦ 

εἰς &v συσφίγξας ἐν τῇ χειρί, ἐσφενδόνησε κατὰ τοῦ θηρίου καὶ οὕτως ἀπῆλθε, καὶ δοὺς τὰς εὐλογίας 

ὑπέστρεψε. Καὶ εὑρὼν τὸ θηρίον νεκρὸν ἐδόξασε τὸν Θεόν. Καὶ λαβὼν τὸ ἱερὸν ἐκεῖνο ὕφασμα 

ὑπέστρεψεν ἐν τῇ μονῇ αὐτοῦ. Τούτου οὖν τοῦ θαύματος πανταχοῦ ἐξηχηθέντος, ἐσέβοντο τὸν μακά- 

fiov ὅσα καὶ οἰκεῖον Θεοῦ θεράποντα, “Ὅπερ ἀκούσας ὁ δυσσεβὴς βασιλεύς, ἀποστείλας πρὸς αὐτόν, 50 

ἠνάγκαζεν ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, Ὃ δὲ ἀληθινὸν Θεὸν ὁμολογῶν τὸν Χριστόν, τὴν κεφαλὴν 

ἀπετμήθη (Iun. 101). --- 5: Ἀβέρκιος ὁ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀλφαίου υἱὸς ἐν μελισσῶνι γυμνὸς ἁπλωθεὶς 

καὶ δακνόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν τ, ... Ἑλένη ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ λιθοβοληθεῖσα τ. --- Mv : 1. 4 5. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Xt : 1. 9. 4. 5. 6. des. : Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ naprupelur τοῦ 

ἁγίου Γεωργίου ἐν τῇ μονῇ .. Σικεοῦς, --- P : 9. ὅ. — D : Θεράποντος (Mai 368). --- 2, 4. 5 (.. Εὐσε- 55 

βυώτου ..). — 6. — Da : Θεράποντος (Mai 262), — Θεράποντος (Mai 368), — 2. 4. 6 (deest Ἀλυπίου). --- 

6. —— Db: Θεράποντος. — Θεράποντος. --- 9. 4. 5. — K : Θεράποντος. --- Θεράποντος. --- 2. 4 5. —— N : 

1. — Ἑλικωνίδος (Mai 381). — 3. — "Aráhou xoi Σαλωνᾶ Ῥωμαίων (Mai 289). — Εὐτυχίου τοῦ ἐν 

Μιλήτῳ. — ΒΡ : Κάρπου ἑνὸς τῶν o' (Mai 261. — Be:2. — 0:2. 4 5.6. — (9 : 3. 4, ὅ. 6. — Cd : 

— 5 κυπάριττον Mc. 
$0 

35 πόντος. — Θεράποντος. --- ὅ : ᾿Αλύπιος λίθῳ τὴν κεφαλὴν συντριβεὶς τ. ... Εὐσεβιώτης m. T. — Mv: 

1. αν : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. 2, 8 (.. ZoÀuvd), — P : 1. 2. 8 (.. Σαλονδ). --- ἢ: Ἑλλαδίου. Ὃς 

ἐκκαθάρας ἑαυτὸν δι᾿ ἀπαθείας, χρίεται ψήφῳ Θεοῦ ἀρχιερεὺς καὶ ποιμαίνει καὶ κυβερνᾷ! τὴν τοῦ Θεοῦ 

ἐκκλησίαν" καὶ ὡς μὲν ποιμὴν τοὺς λύκους τῶν ἀνθρώπων ἀποδιώκει τῆς ποίμνης, ὡς δὲ ᾿κυβερνητὴς 

40 ἄβατον καὶ ἀνεπηρέαστον κακῶν ἁπάντων διαφυλάττει. Ἐπεὶ δὲ καὶ δέσμιος τοῖς τυράννοις παρίσταται, 

μᾶλλον ἐπιστημόνως διέλαμψεν, στηλιτεύσας πᾶσαν ἄθεον πλάνην᾽ ὅθεν πλείσταις ? βασάνοις ὑποβλη- 

θεὶς καὶ τὸ σῶμα σφοδρῶς καταξανθείς, ἐποφθεὶς αὐτῷ ὅ σωτὴρ καὶ Θεὸς τὴν ἐκ τῶν μωλώπων 

κάκωσιν ἐξιάσατο καὶ εἰς τὸ ἑξῆς προθυμότερον ἐποίησεν. Μετὰ τοῦτα πυρὶ ἀπορρίπτεται καὶ ἄφλεκτος 
διαμείνας πολλοὺς ἐπεσπάσατο πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν" ἔπειτα σφοδρῶς αἰκισθεὶς τῷ Θεῷ τὸ 

45 πνεῦμα παρέθετο (Mai 271). ---- 1. 2, 8 (.. Σαλωνδ). --- Da : Ἑλλαδίου. --- 1. 9, 3 (.. Σαλωνᾶ). --- Db: 
Ἑλλαδίου. --- 1. 3 (.. Σαλωνδβ). --- X : Ἑλλαδίου. --- 1. 2. 3 (Καταλίου καὶ Ἑαλῶ). -- N : Θεράποντος 
(Mai 265). --- Θεοδώρας καὶ Διδύμου (Mai 972). — Θεράποντος (Mai 2658); — Σεργίου καὶ Βάκχου 
(Mai 279). — ᾿Αλυπίου xoi Εὐβιωτάτου (Mai 275). — Bb : Θεοδώρας καὶ Διδύμου. — Be : 1. — Ἑλλα- 
δίου. --- 2. — G :1 ('EMovíboc). — 2. 3 (.. Σαλωνᾶ). — Ἑλλαδίου. — Θεράποντος (in marg. et add. 

50 ζήτει ὄπισθεν...). --- (8 : 1, 2. — Ἑλλαδίου, --- Cg : 1.2. 3. — Ἑλλαδίου, --- R : Θεράποντος (Mai 365). — 
Θεράποντος (Mai 268), --- Ra: Ocpánovroz. — Θεράποντος. — Rb: Εὐτυχίου τοῦ ἐν Μελίτῳ. --- 
1 (Σελικωνίδους). — Re: Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικήτα. --- 1 (λικωνίδους). --- Me : Ἑλλαδίου 
(Mai 27!). — 1. 2. — Τῶν ἁγίων πατέρων ... ἐν Νικαίᾳ (Mai 293). --- ᾿Ανδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν 
εἰρήνῃ v. — Mv : 1. — Ἰωάννου τοῦ Ψυχαΐτου (Mai 345). -- Mr : Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Εὐτυχοῦς 

55 ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. 

SYNAXARIA SELECTA. H :3.2. 1. — Ρὶ : 8, 1. 2. — Τοῦ ὁσίου Ἰσαακίου ὁμολογητοῦ (Mai 305). — 
D:1.8.4, 2. — Da. :1.2. 3. 4 — Db : 1.2. — Κρίσκεντος x:à. (Mai 28), —8.4. —K:1.9,8. —N: 

1 κυβερνῆ D. — ? corr., prius πλεῖσται D. 

Mar 27. 

Mai 28. 

f. 898. 

Mai 29. 

Ma 27. 

Ma 2s. 

Mai 29, 



Mat 25, 

Mat 30. 

Ma: 23. 

Mai 30. 
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νῶν τῶν δικαστῶν, ἤχθη ? Οὐρβανῷ τῷ ἄρχοντι" 

ὃς θύειν αὐτῇ τοῖς εἰδώλοις προστάττει. Ἐπεὶ δὲ 

ἀνένευε, δεινὰς κατὰ τῶν πλευρῶν καὶ κατὰ τῶν 

μαζῶν ἐπιθεὶς ἀὐτῇ βασάνους, μέχρις ὀστέων τε 

αὐτῶν ἤδη καὶ τῶν εἴσω σπλάγχνων ὁ ἀνηλεὴς 

ἐχώρει ἐπιμόνως τὴν. παῖδα τιμωρούμενος σιγῇ 

τὰς βασάνους δεχομένην " ἔτι δὲ ἐμπνέουσαν 

ἠρώτα θύειν παρακελευόμενος. Ἡ δὲ διάρασα τὸ 

στόμα καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀτενὲς ἐμβλέψασα, ὕπο- 

μειδιῶντι τῷ προσώπῳ᾽ « Τί δὴ πλανᾷ », φησίν, 

» ἄνθρωπε; οὐκ οἶδας ὅτι τῆς 'τῶν τοῦ Θεοῦ 

» μαρτύρων κοινωνίας τυχεῖν ἠξιώθην;» 'O δὲ 

ἐπειδὴ συνεῖδεν ἑαυτὸν γελώμενον ὑπὸ τῆς κόρης, 

μείζοσιν ἢ πρῶτον αἰκίζει ταύτην βασάνοις᾽ εἶθ᾽ 

οὕτως τοῖς θαλαττίοις ἀκοντίζει ταύτην βυθοῖς, ἐν 

οἷς τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupog Ὀλβιανοῦ ἐπισκόπου πόλεως Ἄνεων. 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ ἐν 

ὑπατείᾳ Ἀλεξάνδρου καὶ Μαξίμου, καὶ ἤχθη πρὸς 

Ἰούλιον καὶ Αἰλιανὸν ἡγεμόνας, Ὑπὸ τούτων épu- 

τώμενος ὁ πανίερος οὗτος ποιμὴν καὶ μὴ “πει- 

θόμενος, γυμνοῦται τῶν ἱματίων καὶ ὀβελίσκοις 

πεπυρακτωμένοις τὰ σπλάγχνα διαπείρεται καὶ 

κατακαίεται᾽" εἶτα φρουρεῖται καὶ διὰ δευτέρας 

προόδου πολλὰ παρακληθεὶς καὶ μὴ ἐνδοὺς πάλιν 

γυμνοῦται καὶ τὰς σάρκας ξέεται σφοδρῶς" πυρᾶς 

τε ἐξαφθείσης μεγίστης καὶ εἰς ὕψος ἀρθείσης 

πολύ, ἀκοντίζεται ἐκεῖ. Koi | τὴν εὐχὴν τελέσας 

ἐκεῖσε τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθησιν, ὁλοκαύ- 

MHNI T9 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου Εὐτυχοῦς μαθητοῦ τοῦ 

ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου. Οὗτος χάριτος 

Θεοῦ πλησθεὶς καὶ τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν θεο- 

λόγον εὑρὼν καὶ βαπτισθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τομῶς ' 

πρὸς 10? κήρυγμα χωρήσας ὃ καὶ ναοὺς τῶν εἰδώ- 

1, — ! ἤρχθη S. 
8. — ! Ἀχιλᾶς S. 
4. — 1! ἐκκλησίαν D. — ? ἀπέρρηξε D. 

τῶμα διὰ πυρὸς γενόμενος. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου ἸΠροκοπίου, 

τῷ ὄντι πλησίον τῆς Χελώνης. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων 

τῶν ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ, τῇ κατὰ Νίκαιαν, ὁμοού- 

σιον τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ τὸν Υἱὸν κηρυξάντων καὶ 

τὸν δυσσεβῆ Ἄρειον, τὸν τῆς αἱρέσεως ἀρχηγόν, 

καθελόντων. Μετὰ Πέτρον τὸν ἁγιώτατον πατριάρ- 

χην Ἀλεξανδρείας ἐχειροτονήθη Ἀχιλλᾶς ! καὶ μετὰ 

τοῦτον Ἀλέξανδρος. Ἐπὶ τούτου πρεσβύτερός τις 

τῆς ἐκκλησίας, Ἄρειος λεγόμενος, τὴν τῶν θείων 

γραφῶν πεπιστευμένος ἐξήγησιν, ἰδὼν τὸν ᾿Ἀλέ- 

Eovbpov ὅτι προεκρίθη εἰς πατριαρχείαν καθὼς 

διετάξατο 6 ἅγιος Πέτρος, ἐφθόνησε' καὶ κατ᾽ 

ἐκείνου μὴ δυνάμενος κινῆσαι κατηγορίαν, κατὰ 

τῆς ὀρθῆς πίστεως τὴν γλῶσσαν καθώπλισε, 

βλασφημῶν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ λέγων αὐτὸν 

Κτίσμα εἶναι καὶ οὐχ ὁμοούσιον τῷ Πατρί, Ἔξε- 

βλήθη οὖν διὰ ταῦτα τῆς ἐκκλησίας, καὶ ποιῶν 

παρασυνογωγὰς ἔσχιζε τὴν ἐκκλησίαν. Μαθὼν δὲ 

ταῦτα ὁ ἐν ἁγίοις βασιλεῦσι μέτας Κωνσταντῖνος, 

συγκαλέσας τὴν ἁγίαν σύνοδον. εἰς Νίκαιαν καὶ 

καταδικάσας αὐτὸν ἐξώρισε, τούς τε ἁγίους ἐπι- 

σκόπους φιλοφρονησάμενος ἀπέλυσεν ἕκαστον 

εἰς τὰ ἴδια, ᾿ 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁτίου ᾿Ἀλεξάν- 

bpou πάπα Ἀλεξανδρείας. Ὃς πρὸ τῆς συνόδου 

πρεσβύτερον ὄντα τὸν Ἄρειον τῆς κατὰ Ἀλεξάν- 

ὄρειαν ἐκκλησίας 1 ἀπεκήρυξε, καὶ πάσης ἐκκλη- 

σίας ἀπεῖρξε καὶ ἀπεκώλυσεν, 

AYTQ Λ'. 

uv καὶ ξόανα ὁ καταστρεψόμενος, δεσμὰ καὶ 

μάστιτας παρὰ τῶν ἀσεβῶν 5 ὑπομένει “ καὶ 

συχνὸν ὃ χρόνον τῇ φυλακῇ προσκακοπαθεῖ, ἐν f 

ἄρτον ἐξ οὐρανοῦ δέχεται. "Ἐκεῖθεν Τ δὲ iun 

θεὶς φλογὶ πυρὸς ἀπορρίπτεται " καὶ θηρίοις εἰς * 

1. — ! αὐτίκα καὶ θαρραλέως add. Μά. --- * θεῖον add. Me. — * X. κήρυγμα Mo. — * v. τιξλλήνων σὺν τοῖς ἐν αὐτοῖς 

* om. Mc. — ὃ εἶτα Mc. ξοάνοις Mc. — 5 (παρὰ - ἀσεβῶν) om. Me. — 9 συγχνὸν S. 9 ῥίπτεται Mc. 

1.9, 8, 4. — Bb: Ἐλιβόνιδος (Mai 283). — ᾿Αλφαίου (Mai 26*). — Ἑλλαδίου (Mai 3271). --- Κρίσκεντος 

xU. — Β6; 3.1.9, --α: 8.1.9. — Ce: 8.1. — Cg: 3.1: Θεοδοσίας τῆς παρθένου. Αὕτη 

ὑπῆρχεν ἀπὸ Τύρου τῆς πόλεως" δικαοκτὼ δὲ ἐτῶν. οὖσα δέσμιος ἤχθη προκαθέζομένοις τοῖς διώκταις, 

ὧν πρῶτος ἦν Οὐρβανὸς ὁ ἄρχων, ὃς παραυτίκα προστάττει θῦσαι τοῖς εἰδώλοις. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείσθη, 

τύπτεται κατὰ τῶν μαζῶν καὶ κατὰ τῶν πλευρῶν καὶ συντρίβεται τὰ ὀστᾶ’ καὶ φανεροῦνται τὰ 

σπλάγχνα αὐτῆς. Ἡ δὲ μαστιζομένη σιγῇ τὰς βασάνους ὑπέφερεν᾽ ἔτι δὲ ἐμπνέουσαν ἠρώτα ὁ ἄρχων, 

εἰ τοῖς. θεοῖς προσκυνήσει. Ἢ δὲ διανοίξασα τὸ στόμα καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀτενὲς ἐμβλέψασα ὑὕπομει- 

διῶντι τῷ προσώπῳ eme « Πλανᾷ, ὦ ἄνθρωπε, οὐκ οἶδας ὅτι τῆς τοῦ Κυρίου μαρτύρων κοινωνίας 

» ἠξιώθην;» Ὁ δὲ ἐπειδὴ εἶδεν ἑαυτὸν γελώμενον ὑπὸ τῆς κόρης, ἐπὶ πλέον βασανίζει" εἶτα ἀπορρίπτει 

αὐτὴν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἐν ἧ τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. --- 2. Β : 1, 2. — Ra: 1.2. — Rb: 2,— 

Re: 1. — Μοὸ- . 4 — Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης (Iul. 185). --- Ὑπατίου τοῦ ἐν Ῥουφι- 

νιαναῖς (Iun. 172). — Mv : 1. — Θεοδοσίας τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης. --- 2. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H.:4.2. — P : & 9, — Kai τὰ ἐγκαίνια τῆς ἁγίας Εὐφημίας ἐν Δεξιο- 

κρατιαναῖς, πλησίον τοῦ ἁγίου Λαυρεντίου. --- D: " Ἰσακίου πρεσβυτέρου μοναχοῦ καὶ ὁμολογητοῦ͵ 

Οὗτος ἦν ἐξ ἀνατολῆς" ἐλθὼν δὲ εἰς τὸ Βυζάντιον κατὰ τοὺς καιροὺς Οὐάλεντος τοῦ ἀρειανοῦ, ἐπεὶ 

κατὰ τῶν Γότθων ὁ Οὐάλης ἐχώρει καὶ πόλεμον συνεκίνησεν, ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ μακάριος ᾿Ισάκιος 

συμβουλεύων ἅμα καὶ παρακαλῶν ἀνοῖξαι τὰς τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησίας. Μὴ πεισθέντος, δὲ τοῦ βασι- 
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βορὰν 19 δίδοται 11" div ἕν ἀνθρωπίνῃ φωνῇ φθεγ- «καὶ στρατόπεδα "» τρακτευσαμένῳ 3, αὖθις ὃ δὲ ἐν 

ξάμενον πάντας ἐξέπληξε. Πάντων δὲ 1? ἀνώτερος Κωνσταντινουπόλει εἰσιοντι  εἶπεν᾿ « Ἄνοιξον 

γενόμενος, τὴν ἰδίαν πατρίδα Σεβαστὴν κατολαμ- » τοῖς ὀρθοδόξοις τὰς ἐκκλησίας, ὦ βασιλεῦ, εἰ 

βάνει, θεῖον ἄγγελον προπορευόμενον αὐτοῦ καὶ. » βούλει ἐκ τοῦ πολέμου ζῶν ὑποστρέψαι. » 

5 ἐνισχύοντα αὐτὸν ἔχων ἐν fj? πλήρης ἡμερῶν ᾿ργισθεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς προσέταξε τηρεῖσθαι 

γενόμενος ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ 15. τὸν ἅγιον ἐν τῇ φρουρᾷ, ἕως οὗ ὑποστρέψας * 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- τιμωρήσει αὐτόν. Ὃ δὲ ἅγιός φησιν" « Εἰ σὺ 

ρων Εὐσεβίου 1, Ῥωμανοῦ, | Μελετίου Ὁ » ὑποστρέψεις, οὐ λελάληκεν ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός" » 

Χαραλάμπους 8, Χριστίνης καὶ τοῦ πλήθους  — ὑπῆρχε γὰρ ὁ ἅγιος διαβόητος xoi μέτας 

10 τῶν ἁγίων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καυθέντων, Τελεῖται σημειοφόρος --- «φεύγων γὰρ ἀπὸ προσώπου 

δὲ ἡ αὐτῶν * σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τῆς ἁγίας » τῶν ἐχθρῶν. σου, διὰ πυρὸς δέξη τὴν xora- 

μάρτυρος Εὐφημίας, τῷ ὄντι πλησίον τοῦ ἁγίου » στροφὴν τοῦ βίου σου" » ὃ δὴ καὶ γέγονε, 

μάρτυρος Λαυρεντίου " ἐν τῷ Πετρίῳ. τῷ προφητικῷ ῥητῷ τοῦ ἁγίου εἰς πέρας. Τὸν 

8. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἱεραΐδος. «γὰρ 9» πόλεμον ἐλθὼν συνάψαι καὶ τραπείς, ἐν 

15 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἀχυρῶνι προσφυγὼν ἐκάη, ἐν αὐτῇ τῶν Γότθων 

ἡμῶν Ἰσαακίου πρεσβυτέρου, τοῦ ὁμολογητοῦ. ἐμπρησάντων αὐτόν «καὶ ὃ» ἀπέρρηξε τὴν πονη- 

Οὗτος ὥρμητο ἐξ ἀνατολῶν, ἐκ βρέφους τὸν ρὰν ψυχήν. Ὁ δὲ ἅγιος πλεῖστα θαυματουργήσας 

τοῦ Κυρίου ζυτὸν ἑλόμενος" ὃς συναντήσας τῷ καὶ πολλοὺς ἐκ κινδύνων ψυχοφθόρων διασώσας, 

βασιλεῖ Οὐάλεντι ᾿μανήσαντι κατὰ τῶν Γότθων ἐν εἰρήνῃ ὁσίως ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ, 

20 | MHNI TQ ΑὙΤΩ ΛΑ΄. 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 'Eppeiou!. προσαχθεὶς καὶ θῦσαι ὃ μὴ βουληθείς, πρῶτον 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Ἀντωνίνου τοῦ βασιλέως, ἐν τῇ μὲν θλᾶται ὁ τὰς σιαγόνας καὶ ἀφαιρεῖται τὴν 

πόλει Κομάνων, στρατιώτης τὴν τάξιν 2, τὴν δορὰν τοῦ προσώπου ὅ, τοὺς ὀδόντας ἐκριζοῦ- 

ἡλικίαν ἤδη προβεβηκὼς καὶ λευκὴν ἔχων τῷ ται, ἔπειτα εἰς κάμινον ἐμβάλλεται- ἀβλαβὴς δὲ 

45 χρόνῳ τὴν τρίχα. Διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ὅμο- ἐξελθὼν δηλητήρια φάρμακα διαφθαρῆναι κελεύε- 

λοτίαν συλληφθεὶς xoi Σεβαστιανῷ τῷ δουκὶ ται" ἃ καταφαγὼν καὶ ἀβλαβὴς ὃ διαμείνας τὸν 

— 30 om, Me. — 1 ἐκδίδοται Mc. — 1? τῶν κακούντων καὶ κολαζόντων add. Me. — 19 d Me. — 16 ἐν K. ἀνεπαύσατο Mc. 

. — 1 Εὐσεβείου Mc. — ? Τελετίου D, C. — ὃ xol add. D. — ὁ αὐτοῦ D. — * Λαβρεντίου S. 

4. — τ, o. supplevi, om. S. — * ἐκστρατευσάμενος S, ef. Vita S. Isaaci, Act, Β5., Moi t. VII, p. 250. — ? correri, 

30 αὐτὸς 8. --- * μέλλοντος add. 8. — * ὑποστρέψε S. — 6 supplevi, om. S. 

1. — ᾿ 'Epuía D. — 3 τὸν στρατιωτικὸν βίον μετελθὼν D. --- ? τοῖς εἰδώλοις add. Ὁ. --- * θλάττεται D. — 5 τοῦ mp. 

τὸ δέρμα καὶ D. — ὅ (εἰς - ἀβλαβῆς) ἀναφθείσης καμίνου μέσον ἐμβάλλεται" ἀβλαβὴς δὲ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξελθών δηλητη- 

ρίοις φαρμάκοις διαφϑαρῆναι κελεύεται, ἃ καταφαγὼν καὶ ἀπαθὴς ἢ. 

λέως ἀλλὰ ἀποστραφέντος, πάλιν προφθάσας τὸ αὐτὸ παρήνει, ἀνοῖξαι λέγων καὶ ἀποδοθῆναι τὰς 

85. ἐκκλησίας τοῖς ὀρθοδόξοις, εἰ jj μέλλοι ἀπὸ προσώπου τῶν ἐχθρῶν ἐν πολέμῳ φυγὼν ἀπολέσθαι 

κακῶς. Αὐτοῦ δὲ διὰ τὴν παρρησίαν χαλεπήναντος καὶ κελεύσαντος αὐτὸν μαστιγωθέντα ῥιφῆναι ἐπ᾿ 

ἀκανθῶν, πάλιν προφθάσας ὁ (poc "ἐν, τῷ λετομένῳ Τρίτῳ, ἐπελάβετο τοῦ χαλινοῦ διαρρήδην τὸν 

ὄλεθρον προσημαίνων αὐτῷ, εἰ μὴ τὰς ἐκκλησίας τοῖς χριστιανοῖς ἀποδῷ. “Ὅθεν ὀρτισθεὶς παρέδωκεν 

αὐτὸν Σατορνίνῳ καὶ Βίκτωρι, φυλάξαι τοῦτον παρακελευσάμενος μέχρι τῆς ἐν εἰρήνῃ αὐτοῦ ἐπανελεύ- 

40 σεως, Ἔνθα δή «φασιν C» τὸν ὅγιον εἰπεῖν" «El σὺ ἐν εἰρήνῃ ὑποστρέψεις, οὐ λελάληκεν ἐν ἐμοὶ ὁ 

» Θεός: φεύξῃ γὰρ ἐξ ἐναντίας τῶν ἐχθρῶν σου καὶ καταληφϑεὶς διὰ πυρὸς δέξῃ τὴν τοῦ βίου κατα- 

» στροφήν.» Ἐπεὶ δὲ συμβαλὼν καὶ ἡττηθεὶς ἐν ἀχυρῶνι καταπέφευγεν ἅμα τῷ πραιποσίτῳ, ὃς τὴν 

αὐτὴν κακοδοξίαν νοσῶν ἀεὶ τὸν βασιλέα κατὰ τῶν ὀρθοδόξων ἐκίνει καὶ ἀνηρέθιζεν, καὶ ἐν ἀὐτῷ τῷ 

κατὰ τῶν Γότθων πυρὶ παρεδόθη, ἐπεὶ τῇ προρρήσει ὁ ὅσιος καὶ τῇ παρρησίᾳ. καὶ τῇ ὀρθοδόξῳ 

45 ὁμαλογίᾳ ἐμεταλύνθη καὶ ἐν ταύτῃ τῇ βασιλίδι πόλει τὸ λειπόμενον τοῦ βίου ὁσίως 8 διαγαγὼν πρὸς 

Κύριον μετετέθη. --- 2.8. — Da : 4. 9. — Db: 4.9, des.: ἡ σύναξις αὐτῶν ἐν τῷ μαρτυρείῳ τῆς 

ἁτίας παρθενομάρτυρος Ἡραΐδος. --- K:4. 9.8. — N :4.8, 8. — Bb: & — ΒΟ: 4. 93. — C: 42; — 

σφ: 4. 9. -- Cg: 4.2. — R: 4. — κα: 1. 4. — Rb: 1. 4. — Re: 4, — Me: & 1. — Νατάλιος £ T. — 

Βαρλαὰμ ἐν εἰρήνη v. — 2: Ῥωμανὸς καὶ Μελέτιος E. v. — Εὔπλος βύρσῃ βοὸς ἑλιχθεὶς καὶ ἐν ἡλίῳ 

50 τεθεὶς τ. — Mv : 4. — Mr : 4 ΄ 

SYNAXARIA SELECTA. H:1. —P:1. — D:1.— θὰ : 1. -- Db:1. — K: d (Ἑρμία). — N: 

1. — Bb : 1. — Εὐσεβίου κτλ. (Mai 30). — Be: 1. — €: 1. — Ge: 1 ('Epueío). — Gg : 1 : Ἑρμείου. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ "Avruvívou τοῦ βασιλέως, ἐν πόλει Κομάνων τὸν στρατιωτικὸν βίον μετελθών, τὴν 

ἡλικίαν ἤδη προβεβηκὼς καὶ λευκὴν ἔχων 1 τὴν τρίχα τῷ χρόνῳ. Διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν 

85 κρατηθεὶς καὶ θῦσαι τοῖς εἰδιύλοις μὴ βουληθείς, πρῶτον μὲν σιαγόνας συντρίβεται καὶ τοῦ προσώπου 

τὸ δέρμα ἐκδέρεται καὶ τοὺς ὀδόντας ἐκριζοῦται᾽ ἔπειτα ἀναφθείσης καμίνου, ἐμβάλλεται. ᾿Αβλαβὴς δὲ 

ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξελθών, δηλητηρίοις φαρμάκοις διαφθαρῆναι κελεύεται, ἅτινα καὶ καταπιὼν καὶ ἀπαθὴς 

1 supplevi, om. D. — ? ἐμββαλὼν D. — 8 6 ὅσιος D. 
1 Exovroc Cge. 

Mar 30. 

Mar 31. 

Mai 30. 

Mar 81. 



Mat 31. 

Mar 31. 
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εἶτα ἐκκεντᾶται τοὺς ὀφθαλμοὺς xoi ἐπὶ τρισὶν 

ἡμέραις κρεμᾶται κατὰ, κεφαλῆς" ἔπειτα " τὸν 

αὐχένα τμηθεὶς ἐφίπταται καὶ ἀνατρέχει πρὸς 

ταῦτα κεράσαντα πρὸς τὴν πίστιν ἐφέλκεται“ ὃς 

τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας τὸν αὐχένα ἐτμήθη ". 

Ὃ δὲ ἅγιος ἐκσπᾶται τὰ νεῦρα παντὸς τοῦ 

σώματος. καὶ ἐκπυρωθέντι ἐλαίῳ ἐμβάλλεται δ΄ οὐρανούς 19. 

9 καὶ εἶθ᾽ οὕτως D. — 1? ad. calcem τέλος τοῦ 
— τ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται D. — ὃ ἐν πυρωθέντι ἐλ. ἐμβάλεται D. — 

μαίου 8, ' 

-.--.. ὦ .ὄ.--- 

διαμείνας, τὸν ταῦτα κεράσαντα πρὸς τὴν πίστιν ἐπισπᾶται" ὃς τὸν Χριστὸν ὁμολογήσος τὴν κεφαλὴν 

ἀποτέμνεται. Ὁ -δὲ ἅγιος ἐκσπᾶται τὰ νεῦρα πάντα τοῦ σώματος καὶ ἐν πυρωθέντι ἐλαίῳ ἐμβάλλεται: 

εἶτα ἐκκεντᾶται τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις κρεμᾶται κατὰ τῆς κεφαλῆς εἶτα τὴν κεφαλὴν 

ἐπορεύθη. -- R : 1. -τ- Ba. : 1. — Rb: 1 (Ἑρμεία), - Re: 1. — Me: 1.-- 
ἀποτμηθεὶς πρὸς τὸν Θεὸν 

; - 

Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας (Iun. 365). — Ὃ τῷ ἁγίῳ Ἑρμείᾳ κεράσας φάρμακον μάγος πιστεύσας τῷ 

1. -- Mr:í. 
Χριστῷ £. v. — Εὐσέβιος καὶ Χαραλάμπης m. τ. — Mv : 

10 

€ ——— MÀ — Áo 

ex. 

f. 929". MHN IOYNIOX 

ἔχει ἡμέρας M, fj ἡμέρα ἔχει ὥρας τε΄ καὶ ἡ νὺξ ὥρας θ΄. 

ΠΡΩΤΗ. 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρυιν Ἰουστίνου, » voi*;» τὸν δὲ μὴ οἴεσθαι εἰπεῖν, ἀλλ᾽" « Ἀκριβῶς 

5 Χαρίτωνος, Χαριτοῦς, Εὐελπίστου, Ἱέρα- » πεπληροφόρημαι, ὡς χρηστῶν τινῶν ἀντιδό- 

xoc, Παίωνος καὶ Λιβεριανοῦ. Οὗτοι ἤθλη- » σεις καὶ φιλοφροσύνας τῆς τῶν οὐρανῶν βασι- 

σὰν! ἐν Ῥώμῃ ἐπὶ Ῥουστικοῦ τοῦ ἐπάρχου, » λείας ληψόμεθα. » Καὶ οὕτω τὰς κεφαλὰς 

καὶ μετὰ πολλὰς βασάνους τὰς κεφαλὰς ἐτμή- ἀπετμήθησαν *. , 

θησαν 3. Λέτεται δὲ πρὸ τῆς ἐκτομῆς ὃ εἰπεῖν 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυ- 

10 τῷ ἁτίψ Ἰουστίνῳ τὸν ἔπαρχον ** «^H οἴεσθε pog Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου. Οὗτος ἦν ἀπὸ 

» εἰς οὐρανοὺς ἀνελθεῖν ἀγαθά τινα ληψόμε- Φλαυΐας Νεαπόλεως ' τῆς Συρίας, υἱὸς Πρίσκου 

1. — ? ἐμαρτύρησαν D. — ? ἀπετμήθησαν D. — " τὸν ἔπαρχον add. D. — * om. D. — οἱ εἴεσθαι S, ot {Π}}} erat ἀναι- 

ρεθεὶς D. — 9 λειψόμενος D. — 7 (ἀκριβῶς - ἀπετμήθησαν) πληροφορίαν ἔχειν ὡς αὐτίκα αὐτὸν χρηστῶν τινῶν ἀντι- 

δόσεις καὶ φιλοφροσύναι ἐκδέξονται καὶ οὕτω τὴν κάραν τμηθῆναι D. 

15 9. --ἱ Νέας πόλεως D. 

SYNAXARIA SELECTA. H :2. 1. --- Ἑρμύλου xoi Στρατονίκου. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν 

τῷ εὐκτηρίῳ οἴκῳ τοῦ ἀρχατγέλου Μιχαὴλ τῷ ὄντι ἐν τῇ Ὀξείᾳ καὶ ἐν Φιρμουπόλει καὶ ἐν τοῖς Σπου- 

δαίου, πλησίον τοῦ Ὀρφανοτροφείου (Ταῃ. 32). --- 3. -- Ῥ : Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων, ὧν ὁ ἀριθμὸς 

μύριοι, τῶν ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (Tun. 35). — 2. 1. — Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου. --- D : 2. 1. — Ἑρμύλου καὶ 

40 Στρατονίκου. --- 8. -- Da: 9. 1, --- Ἑρμύλου καὶ Xrparovikou. — 3.— Db: 2. 1. --- Ἑρμύλου καὶ 

Στρατονίκου. --- 3. — X :2. 1. — Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου, --- N : 9, 1, 3. — Bb : 3.1. — Ἑρμύλου 

Koi X1párovíxou. — Bo: 2. 1. — 0:8. 1 (... ΤΙαίονος xoi 'Agekeptavo). — Ἕρμύλου καὶ Zrparovíkov. — 

Qe : 2. 1 (.. Λεβεριανοῦ). — "Eppülou καὶ Στρατονίκου, --- Cg : 9. 1 (.. ᾿Αβελεριανοῦ). --- R:2, 1. — 

Ra: 1.2. Rb: 3.1. Re: 2.1. Mo: 9,1. — Διήγησις ὠφέλιμος περὶ τεωργοῦ τινος 

?5 Μετρίου λεγομένου. Ἐν τῷ θέματι τῆς ΤΙαφλατονίας τεωργός τις ἦν ἐν αὐταρκείᾳ διαβιῶν Μέτριος 

οὕτω Aerónevog καὶ βλέπων τοὺς τείτονας αὐτοῦ ἄρρενας παῖδας ἔχοντας καὶ σὺν τῇ τῶν παιδογόνων 

μορίων ἐκκοπῇ ἐπιμελουμένους καὶ ἐκπαιδεύοντας καὶ πρὸς τὴν βασιλεύουσαν ἐκπέμποντας πόλιν, ζήλῳ 

τρωθεὶς ὡς ἄνθρωπος « Κύριε, φησίν, εἰ ἀξιός εἰμι, δίθρησαι κἀμοὶ ἄρρενα παῖδα, ἵνα χρήσωμαι κἀγὼ 

» ὡς πάντες εἰς βακτηρίαν τοῦ τήρως μου καὶ δοξάσω τὸ ὄνομά σου τὸ ἅὅτιον.» Καὶ ὡς ταῦτα 

30 προσηύξατο. πρὸς τὸν Θεόν, ἔφθασεν ἡ κατ᾽ ἔτος ἐγχυιρίως γινομένη πανήγυρις καὶ ἐπιθεὶς τῇ ἁμάξῃ 

αὐτοῦ τὰ χρειώδη, κατέλαβε τὴν πανήτυριν᾽ καὶ τὰ μὲν πωλήσας τὰ δὲ ἀνταλλάξας ὧν ἐπεφέρετο, 

ἐξῆλθε τῆς πανηγύρεως. Καὶ ἐλθὼν ἐπὶ χλόην τινὰ καὶ ὕδωρ, τοὺς βόας ἀνέπαυσε. Περιβλεψάμενος δὲ 

χαμαὶ ὁρᾷ ἐν τῇ τῇ κείμενον προχείριον μεστὸν χρυσίου χιλίων πεντακοσίων νομισμάτων, καὶ λαβὼν 

αὐτὸ ἔθετο ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ ἐπορεύετο τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. Καὶ διασωθεὶς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπέθετο αὐτὸ 

35 ἐν τόπῳ ἀσφαλεῖ, μὴ θαρρήσας τινὶ περὶ αὐτοῦ μηδὲ αὐτὸς ἀνοίξας αὐτὸ ἐφ᾽ ᾧ διαγνῶναι, τί τὸ ποσὸν 

τούτου ἢ ποιόν. Τοῦ χρόνου οὖν παραρρυέντος καὶ τῆς συνήθους πανηγύρεως ἐπιστάσης, λαβὼν 

πάλιν ὁ γεωργὸς κατὰ τὸ εἰωθὸς τὴν ἅμαξαν πεφορτισμένην, ἐπιθεὶς αὐτῇ καὶ τὸ χρυσίον ὡς ἦν ἐσφρα- 

γισμένον, ἐπορεύθη εἰς τὴν πανήγυριν, καὶ εἰσελθὼν ἐν σπουδῇ πωλήσας καὶ ἀνταλλάξας ἃ εἶχε κατὰ 

συνήθειαν, λαβὼν τὰ χρειώδη ἐξῆλθε πρὸ παντὸς ἄλλου τῆς τοιαύτης πανητύρεως, Καὶ καθεσθεὶς ἐπὶ 

40 τῆς πεδιάδος αὖθις ἐκείνης, ἐστοχάζετο τοὺς διερχομένους. Τότε ὁ τὸ χρυσίον ἀπολωλεκὼς ἐλθὼν ἐν 

τῷ τόπῳ καὶ ἀποβλέψας πρὸς αὐτὸν ἔνθα ἐπιλαθόμενος κατέλιπε τὸ χρυσίον, ἐστέναξεν ἐκ βάθους 

καρδίας. Καὶ εἶπεν ὁ γεωργὸς πρὸς αὐτόν’ « Τίς εἶ, κύριέ μου ἀδελφέ, καὶ τίς ὁ πόνος τοῦ τοιούτου 

» στεναγτμοῦ;» Ὁ δὲ ἀπὸ ὀδύνης καρδίας οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτῷ, καὶ βιασάμενος αὐτὸν ὁ γεωργὸς 

μόλις ἔπεισεν εἰπεῖν πρὸς αὐτόν᾽ « Τί μοι τὸ ὄφελος, ἀδελφέ, εἰπεῖν σοι τὰ κατ᾽ ἐμέ;» Καὶ ὁ γεωργός᾽ 

45 « Ἴσως κἂν λότῳ ὠφελήσομέν σε,» φησί, Τότε πάλιν στενάξας ἐκεῖνος ἐκ βάθους, φησὶ. πρὸς τὸν 

γεωργόν « Ἐτώ, ἀδελφέ, πραγματευτὴς γενόμενος δόκιμος, εἶχον χίλια νομίσματα, καὶ λαβὼν καὶ ξένα 

» ἐποίησα πραγματείαν πολλὴν καὶ κατὰ τὸν πέρυσι καιρὸν ἐλθὼν εἰς ταύτην τὴν πανήγυριν πωλήσας 

» πάντα, ἔβαλον εἰς ἀληθινὸν προχείριον χίλια πεντακόσια νομίσματα, καὶ ἀσφαλισάμενος αὐτὰ μετὰ 

» σειραδίου σηρικοῦ ἐξῆλθον τῆς πανηγύρεως. Καὶ ἐλθὼν ἐνθάδε ἀπώλεσα ταῦτα καὶ ἀπὸ μεζάλου 

46 SYNAXARIUM. 

Tes. 1. 

lux. 1. 



lox, 1. 

lox. 2. 

lux. 1. 

lux. 2. 
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τοῦ Βακχίου. Ἐλθὼν δὲ ἐν ρώμῃ, Ἀντωνίνῳ τῷ 

βασιλεῖ κατὰ τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων ὑπὲρ τῆς 

εἰς Χριστὸν ὁμολογίας λίβελλον ἐπιδέδιωκε, τὴν μὲν 

κρατύνων, τὴν δὲ καθαιρῶν γραφικαῖς καὶ λοτι- 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολο- 

γητοῦ Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινου- 

πόλεως. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κων- 

στοντίνου τοῦ δυσσεβοῦς Κοπρωνύμου, τέννημα 

καὶ θρέμμα τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων " πατέρες δὲ 

αὐτῷ ἐξ εὐπατριδῶν καὶ περιωνύμων, Θεόδωρος 

xoi Εὐδοκίά. Οὗτος ὁ Ocóbwpoc γέγονεν ὗπο- 

τραφεὺς τῶν βασιλικῶν ἐνταλμάτων καὶ διαβλη- 

θεὶς ὡς προσκυνητὴς τῶν θείων εἰκόνων, μάστιξι 

καταξαίνεται καὶ ἐπὶ Μύλασσα ! στέλλεται τὸ 

δεινότατον φρούριον. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνακληθεὶς 

καὶ μὴ εἴξας τοῖς βασιλικοῖς προστάγμασιν, πάλιν 

ὑπὸ τὴν Νίκαιαν ὑπερορίζεται, κἀκεῖσε διαρκέσας 

χρόνους ἕξ ἐν κακώσει πολλῇ τὸν βίον ἀπολείπει. 

*O δὲ τούτου παῖς Ó τίμιος Νικηφόρος τοῖς τῆς 

ὀρθοδοξίας σπαργάνοις ἐξ αὐτῆς λοχίας ἐνειλίσ- 

3.— t (r. a. f) καὶ D. 
1. — ! Μύλασσον S. 

καῖς ἀποδείξεσι" φθονηθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ φιλοσό- 

φου Κρίσκεντος ἀναιρεῖται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ὑπατίου ἐπισκόπου. 

AYTO9 Β΄. 

σεται καὶ εὐσεβείας γάλακτι ἐκτρέφεται καὶ τὸ 

νηπιιῦδες παραμειψάμενος καὶ καλῶς παιδευθεὶς 

εἰς τοὺς ὑπογραφεῖς κατατάττεται, Ἔπειτα ὡς 

σκύβαλα πάντα καὶ ὡς ἀράχνην λογισάμενος, 

ἀναχωρεῖ τῆς πόλεως καὶ τὴν Tipomovríba τοῦ 

ἄστεος κατα]λαμβάνει, κἀκεῖσε μόνος μόνῳ Θεῷ 

“προσεῖχε, πλείστοις πόνοις καὶ ταλαιπωρίαις 

προσομιλῶν. Ἐπεὶ δὲ Ταράσιος ὁ μέτας ἀρχιερεὺς 

ἀπεβίω, Νικηφόρος οὗτος ὑπὸ Νικηφόρου ἄνακτος 

βιασθεὶς καὶ παρακληθεὶς τὸν θρόνον ὑπέρχεται 

Κωνσταντινουπόλεως, Καὶ μετὰ μικρὸν τοῦ οὖν 

βασιλέως ἀναπαυσαμένου καὶ Xroupoxiov τοῦ 

υἱοῦ αὐτοῦ διαδεξαμένου τὴν βασιλείαν καὶ αὐτοῦ 

πάλιν τάχιον ἀποβιοῦντος, Μιχαὴλ ὁ εὐσεβέστατος 

τῆς βασιλείας τὰ σκῆπτρα δέχεται" τοῦτον δὲ καθε- 

λὼν τῆς βασιλείας Λέων ὁ θηρεώνυμος καὶ ταύτης 

» πλούτου κατήντησα εἰς ἐσχάτην πτωχείαν. Σὺ δὲ ῥακενδύτης div, τί με δύνασαι ἀφελῆσαι;» Τότε ὃ 

γεωργὸς στοχασάμενος ἐκ τῶν λόγων αὐτοῦ, ὅτι αὐτός ἐστιν ἐν ἀληθείᾳ ὁ τὸν χρυσὸν ἀπολέσας, λαβὼν 

τὸ προχείριον ἀπὸ τῆς ἁμάξης, ὑπέδειξεν αὐτῷ λέγων « Τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἀπώλεσας;» ὋὉ δὲ ἰδιὺν ἐξ 

ἀπροσδοκήτου καὶ μάλιστα ἀπὸ τοιούτου προσώπου, ἐξ ἄκρας περιχαρείας ἔπεσε χαμαὶ ὡσεὶ νεκρός. 

Καὶ λαβὼν ὁ τεωργὸς ὕδωρ ἀπὸ τῆς πηγῆς, κατέχεεν εἰς τὴν ὄψιν αὐτοῦ᾽ καὶ μετὰ μικρὸν κρατήσας 

αὐτὸν τῆς χειρὸς ἀνέστησε καί φησιν" « Εἰπέ, ἀδελφέ, εἰ ἐν. ἀληθείᾳ σόν ἐστι τὸ προχείριον τοῦτο.» 

«Ὁ δὲ περίδακρυς γενόμενος ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ λέγων" « Ναί, ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, ἐμόν ἐστι 

» καὶ οὐκ ἔλυσας αὐτό: οὕτως γὰρ εἶχον αὐτὸ ἐσφραγισμένον.» Ὁ δὲ ἔφη « Λῦσον νῦν αὐτὸ ἐνώπιόν 

» μου, κύριέ μου’ καὶ εἰ τοσαῦτα ἔχει, πιστεύω ὅτι σόν ἐστι.» Τότε καθίσαντες -ἀμφότεροι ἔλυσαν 

αὐτό: καὶ μετρήσαντες εὗρον χίλια πεντακόσια γομίσματα. Καὶ πολλὰ βιασάμενος ὁ πραγματευτὴς τὸν 

γεωργὸν τὰ πεντακόσια λαβεῖν, πεῖσαι οὐκ ἴσχυσεν. ᾿Αλλὰ καὶ ὅρκοις φρικτοῖς ὁρκίσαντος τοῦ πραγμα- 

τευτοῦ, ὁπωσοῦν μικρόν τι λαβεῖν, οὐ κατεδέξατο. ᾿Αναστάντες οὖν ἀμφότεροι καὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστή- 

σαντες καὶ ἀλλήλους ἀσπασάμενοι, ἀπῆλθον ἕκαστος οἴκαδε χαίροντες. Καὶ τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ πεσὼν εἰς 

τὸ κλινίδιον αὐτοῦ ὁ γεωργὸς ὕπνωσε, καὶ ἐλθὼν ἄγγελος λαμπροφανής φησι πρὸς αὐτόν" « Ἐπειδὴ 

» οὕτως. ἐποίησας, ἰδοὺ κεχάρισταί σοι παιδίον ἄρρεν καὶ ποιήσεις αὐτὸ ὡς βούλει καὶ μετὰ τὸ 

» ἀποταλακτισθῆναι αὐτὸ καὶ εἰσαχθῆναι ἐν τῇ βασιλευούσῃ τῶν πόλεων δοξασθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 

» ἐμπλησθήσεται ἅπαν σου τὸ γένος παντὸς ἀγαθοῦ.» Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ ἀνὴρ ἐδόξασε τὸν 

Θεόν. Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ, καὶ γεννηθέντος τοῦ παιδός, ἐπέστη πάλιν ὁ ἄγγελος καί φησι" « Κωνσταν- 

» τῖνος κληθήσεται τὸ παιδίον.» Οὕτω δὲ κληθέντα καὶ ἀπαγαλακτισθέντα καὶ μικρόν τι τοῖς ἱεροῖς 

ἐκπαιδευθέντα γράμμασιν, fj βασίλισσα καὶ δεσπότις τούτου τῷ βασιλεῖ Λέοντι αὐτὸν οἰκειώσασα τῷ 

τοῦ Βασιλείου υἱῷ, ἐπὶ τοσοῦτον δοξασθῇναι πεποίηκεν, ὡς καὶ πατρίκιον καὶ παρακοιμώμενον γενέσθαι, 

τούς τε γεννήτορας καὶ ἅπαν τὸ γένος αὐτοῦ μυρίων ἐμπλῆσαι ἀγαθῶν. — Νέων E. 1. — ἸΤύρρος 

ἐπίσκοπος év εἰρήνῃ τ. (Iun. 35). — Mv :9,1 (.. TTéuvoc καὶ Βαλεριανοῦ). --- Φίρμου τοῦ μάρτυρος. --- 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεσπεσίου. --- Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου. --- 8, — Mr : 3.1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. 2 (.. Γερασίμου καὶ Ἐρασίμου). --- 9. — Ῥ: 1. 2 (τοῦ ὁσίου l'epa- 

σίμου). — 8: ᾿Ἀκακίου καὶ τῆς συνοδίας -αὐτοῦ. --- 2 (τοῦ ὁσίου Ἐράσμου καὶ τοῦ ἁγίου Τύρου 

ἐπισκόπου). --- D : 1. 2 (.. Τύρου). — 8. — Da:1. — Db:1.— Κὸὶ :1. — N : 1 (C. Πύρου). --- 3, --- 

Bb: 1. — Be:1. — € :1. 2: Κύπρου ἐπισκόπου, Γερασίμου καὶ 'Epácuov. — 8, — Ce:2, — Cg : 1. 

2 (.. Kónpou). — 3. — Β : 1. — Ra:1.— Rb:1. — Re:1. — Mo: 1. — ᾿Αλεξάνδρου πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως. Οὗτος ὁ μακάριος πάσης ἀρετῆς ἦν πεπληρωμένος" ἦν δὲ πρωτοπρεσβύτερος 

τοῦ ἁγίου Μητροφάνους τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Καὶ ἐν τῇ κατὰ Νίκαιαν πρώτῃ συνόδῳ 

οὗτος ἐξῆλθεν ἀντὶ τοῦ ἁγίου, ὡς γηραιοῦ καὶ ἀδυνάτου ὄντος, καὶ πολλὰ ἠγωνίσατο ἐν τῇ συνόδῳ. 

Μετὰ δὲ τὴν συμπλήρωσιν τῆς συνόδου, τῇ τοῦ βασιλέως παρακλήσει πάντες οἱ πατέρες εἰσῆλθον ἐν 

τῇ πόλει πρὸς τὸ εὐλογῆσαι αὐτήν. Καὶ ἐλθὼν ἄγγελος Κυρίου φησὶ τῷ μακαρίῳ Μητροφάνει’ « Ἐπειδὴ 
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ἐγκρατὴς γενόμενος, xarà τῶν ἁγίων εἰκόνων χωρεῖ 

καὶ κατὰ τῆς εὐσεβοῦς ἡμῶν πίστεως, “Ὅσα δὲ καὶ 

ὁποῖα ὁ σεβάσμιος πατὴρ ἡμῶν Νικηφόρος πρὸς 

τὸν ἀσεβῆ καὶ ἀλιτήριον διεξῆλθε παρρησιασάμε- 

γος 3, ἀδύνατον καὶ λέγειν καὶ γράφειν. 'O δὲ 6co- 

μισὴς παραυτὰ καθελὼν αὐτὸν τοῦ θρόνου καὶ 

ὑπερορίσας, τῇ εἱρκτῇ ἐναπορρίψας, μηδεμιᾶς 

παραμυθίας παρὰ οἱουδήποτε προστάττει τοῦτον 

μεταλαχεῖν᾽ καὶ οὕτω διήρκεσεν ὁ γεννάδας ταλαι- 

πωρούμενος, μέχρις ὃν ὁ δείλαιος οὗτος τὴν 

ψυχὴν ἐναπέρρηξεν, ὑπὸ τῶν οἰκείων μαχαίραις 

μεληδὸν κατακοπεὶς ἐν τῷ τοῦ Φάρου ναῷ. Ὁ δὲ 

μακάριος οὗτος χρονίαις ταλαιπωρίαις καταπονη- 

θεὶς ἑβδομηκοστόν που χρόνον ὃ πληρώσας εἰς 

χεῖρας Θεοῦ τὸ πνεῦμα παρέθετο, ἐννέα μὲν ἐν τῇ; 

ἀρχιερωσύνῃ διατελέσας χρόνους, τρεισκαίδεκα δὲ 

ἐν τῇ ἐξορίᾳ. Ἦν δὲ κατὰ πάντα ὁμοῖος Κυρίλλῳ, 

τῷ τῆς Ἀλεξανδρείας, ἐκτὸς τοῦ οὔλου τῆς κεφα- 

MHNI TQ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λουκιλλια- 

νοῦ ' καὶ τῶν σὺν αὐτῷ "ὁ νηπίων Κλαυδίου, 

Ὕπατίου, Παύλου καὶ Διονυσίου koi? ἸΤαὖύ- 

ing?. Οὗτος ὁ ἅγιος μάρτυς Λουκιλλιανὸς ἦν 

κατὰ τοὺς χρόνους Αὐρηλιανοῦ * τοῦ ὃ βασιλέως, 

πρότερον ἱερεὺς τῶν εἰδώλων ὑπάρχων, τὴν οἴκη- 

σιν ἔχων οὐ πόρρω: τῆς πόλεως Νικομηδείας, 

γηραιὸς τὴν ἡλικίαν. Μεταβληθεὶς «565» πρὸς τὴν 

εἰς: Χριστὸν πίστιν καὶ προσαχθεὶς Σιλβανῷ τῷ 
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λῆς καὶ τῆς γενειάδος καὶ τοῦ ji£ormoMou* πολιὸς 

γὰρ «ἦν» εἰς ἄκραν καὶ τετανόθριξ καὶ οὔτε 

προπῖπτον τὸ διάφραγμα τῶν μυκτήρων οὔτε 

παχέα ἔχων τὰ χείλη. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις 

ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ τῶν ἁγίων καὶ πανευ- 

φήμων ἀποστόλων τῶν μεγάλων, ἔνθα τὸ τίμιον 

αὐτοῦ κατάκειται λείψανον. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη. τῶν ἁγίων πατέρων 

ἡμῶν Πύρρου 1 ἐπισκόπου, Γερασίμου καὶ 

Ἐράσμου. 

38. Καὶ ἀθλήσις τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Ακακίου. 

4. Καὶ τῶν ἁγίων Ἑρμύλου 1 καὶ Στρατο- 

νίκου ἐν τῇ Ὀξείᾳ. 

5. Καὶ τοῦ ὁσίου ᾿Αττάλου. 

8. Καὶ τῶν ἁγίων μυρίων τῶν ἀθλησάντων ἐν 

᾿ἈΑντιοχείᾳ ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ δυσσεβοῦς Δεκίου. 

7. | Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ἁγίου καὶ πολυάθλου 

Ἐράσμου. 

AYTQ Γ΄. 

καὶ τὴν προτέραν ἀνελέσθαι 5 θρησκείαν, θλᾶται Τ 

τὰς σιαγόνας καὶ τύπτεται ῥάβδοις καὶ κατὰ kepa- 

λῆς κρεμᾶταιϑ᾽ εἶτα εἰσαχθεὶς " ἐν τῇ φυλακῇ κἀκεῖ 

τέσσαρα παιδία προστεθέντα διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 

πίστιν 19 εὑρών, μετ᾽ αὐτῶν αὖθις τῷ κόμητι ἐμφα- 

νίζεται" καὶ ἐπιμένων τῇ εἰς Χριστὸν. πίστει εἰς 

κάμινον πυρὸς μετὰ τῶν παίδων ἐμβάλλεται. Ἄνω- 

θεν δὲ ἐπιχεθέντος ὄμβρου καὶ τῆς φλογὸς 

σβεσθείσης, ἐξέρχονται ἀβλαβεῖς 11" καὶ δεξάμενος 

κόμητι καὶ μὴ πεισθεὶς ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν ἅμα τοῖς παισὶ τὴν ἀπόφασιν, ἤχθη εἰς τὸ Βυζάν- 

- * παρησιασάμενος S. — ? ἑβδομικοστόπου χρόνου S. — ὁ supplevi, om. S. 
2, — 1 Τύρου D. 

4. — τ Ἑρμήλου S. 
1. — ! Λουκιλιανοῦ S, καὶ ΤΤαύλης hic add. D. — " αὐτοῖς Ὁ, --- 5 om. D. — * Αὐριλιάνοῦ S, Αὐριλλιανοῦ D. — " (πρό- 

τερον - μεταβληθεὶς) b. τι εἰδώλων τὸ πρότερον γηραιὸς τὴν Ai. καὶ τὴν τρίχαλευκὸς τὴν οἴκησιν ἔχων οὐ πόρρω τῆς 

1t, Νικομήδους μετοατεθεὶς δὲ D, — 9 ἐλέσθαι D. — * θλάττεται D, — 5 κρεμνᾶται D. --- 9 βληθεὶς D, — 1ῦ παιδία τέσσαρα 
διὰ τὴν εἰς X. rr. τεθέντα D. — 1: ἐξέρχεται ἀβλαβὴς D. 

» τῷ Θεῷ πρεπόντως σὺ εὐηρέστησας, ἰδοὺ μετὰ δεκάτην ἡμέραν λαμβάνεις τὸν στέφανον ἐκ Θεοῦ τὸν 

» δὲ θρόνον τῆς ἐκκλησίας ἀντὶ σοῦ ᾿Αλέξανδρος ὁ συλλειτουργός σου κατακοσμήσει.» Τότε οἱ ἅγιοι 

πατέρες οἱ τῆς συνόδου μετὰ τοῦ μακαρίου Μητροφάνους εὐφρανθέντες καὶ τοῦτον κηδεύσαντες, τὸν 

ἁτιώτατον τοῦτον ᾿Αλέξανδρον ἐνεθρόνισαν πατριάρχην. Τοῦ βασιλέως δὲ Κωνσταντίνου ἀποθανόντος, 

ἐκράτησεν ὁ τούτου υἱὸς Κωνστάντιος, Καὶ ἐπεὶ τοῦ δυσσεβοῦς ἀντεποιεῖτο ᾿Αρείου, κατήπειγε τὸν 

μακάριον ᾿Αλέξανδρον δέξασθαι αὐτὸν εἰς κοινωνίαν " ὁ δὲ οὐκ ἐπείσθη, ἀλλὰ ἀταράχως τοῦ Θεοῦ καὶ 

περὶ τούτου δεηθείς, εὐθυμῶν ἦν. "Άρειος δὲ τότε λῃστρικῶς μετὰ βασιλικῆς αὐθεντίας πρὸς τὴν τοῦ 

Θεοῦ ἐκκλησίαν ἐρχόμενος, ἐνύγη κατὰ τὴν γαστέρα καὶ κενώσας πᾶσαν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ἀπέψυξεν, 

*O δὲ μακάριος ᾿Αλέξανδρος ποιμάνας τὴν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν ἐπὶ χρόνοις τρισὶ πρὸς τοῖς εἴκοσιν, 

ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. --- Οἱ ἅγιοι λη᾽ μάρτυρες ἐν “λουτρῷ βληθέντες καὶ τῆς θύρας φρατγείσης v. — 

Μήτηρ μετὰ τῶν τριῶν τέκνων αὐτῆς E. r. — Mv :1. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:1.— P:1: Λουκιλλιανοῦ, ΤἸΤαύλης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς δ΄ νηπίων 

Κλαυδίου, Ὑπατίου, ΤΤαύλου, Διονυσίου ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ βασιλέως ἱερεὺς τῶν εἰδύιλων, πολιὸς τὴν 

τρίχα, τὴν οἴκησιν ἔχων ἀπὸ μιλίων β' "τῆς Νικομηδέων πόλεως, ἐπὶ Σιλβανοῦ κόμητος: --- ᾿Αχιλλᾶ 1 

ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας. --- Ὁ : 1. — Da: 1. — Db: í.— Κα : 1. — N: 1. — Bb: 1 (Λουκιλλιανοῦ. --- 

Tiashnc). — Be : 1 (Λουκιλλιακοῦ. — ΤΤαύλης), --- C : 1 (Λουκιλλιανοῦ, --- ΤΤαύλης). -- Ge :1. — Cg: 

1.— Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Aoukà (alia manu, et alia iterum : ζήτει τὸ συναξάριον τοῦ ἁγίου 

Κόνωνος εἰς τὴν c' τοῦ μαρτίου μηνός). --- Β : 1. — Ra : 1: — ΒΡ : 1. — ̓Αχιλλᾶ3 πάπα Ῥώμης καὶ 

᾿Αλεξανδρείας. --- Ro:1.— Mo: 1. — ᾿Αθανασίου τοῦ θαυματουργοῦ. Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν 

᾿Αθανάσιος, ὁ τὴν ἐπονομαζομένην Τραϊανοῦ μονὴν τοῖς θαύμασι καταπλουτίσας, χώρας μὲν ἦν τῆς 

τῶν Κιβυρραιωτῶν, γονέων δὲ μετρίων. Οὗτος εἰς ἡλικίαν ἐλθὼν καὶ τὸν κόσμον βδελυξάμενος, ἐξῆλθεν 

εὐαγγελικῶς μονοχίτων" καὶ περιτρέχων ἐκ τόπου εἰς τόπον xoi ἑνούμενος πνευματικοῖς ἀνδράσι 

ἡ Ἀχυλᾶ P. — 3 Ἀχιλᾶ Bb. 
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τιον, τοῦτο τοῦ κόμητος προστάξαντος. Kol τὰ 

μὲν παιδία ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν- ó δὲ 

ἅγιος Λουκιλλιανὸς ἐν σταυρῷ ἀναρτηθεὶς καὶ 12 

καθ᾽ ὅλου τοῦ σώματος καὶ 183 τῶν ἀναγκαίων 

μορίων καθηλωθεὶς τῷ Θεῷ παρέθετο τὴν ψυχήν, 

τῆς ἁγίας παρθένου Ταύλης συμπαρούσης. καὶ 

κατὰ τὴν ὁδὸν τῶν μωλώπων αὐτῶν "6 ἐπιμελησα- 
μένης καὶ ἐν τῷ τελειωθῆναι τὰ τῶν ἁγίων 

λείψανα 15 συναγαγούσης. Ἦν γὰρ ἐκ προγόνων 

πιστὴ καὶ τοῦτο τὸ 12 ἔργον ἐποιεῖτο ἐν ταῖς φυλα- 

καῖς εἰσιέναι καὶ τοὺς ὑπὲρ Χριστοῦ πάσχοντας 

θεραπεύειν καὶ διατρέφειν. Ἥτις κατασχεθεῖσα 

ἤχθη πρὸς τὸν κόμητα, καὶ μὴ πεισθεῖσα θῦσαι 

Toig εἰδώλοις 16 πρῶτον μὲν γυμνωθεῖσα ἱμᾶσι 

τύπτεται, εἶτα ῥάβδοις ἔνθα δὴ ταῖς ἐπιφοραῖς 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μητρο- 

φάνους πατριάρχου; Κωνσταντινουπόλεως, "Oc? 

ἦν ἐν τοῖς χρόνοις τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου τοῦ 

βασιλέως 9, υἱὸς ὑπάρχων Δομετίου. Ὁ δὲ Δομέ- 

τιος ἀδελφὸς ἦν ΤΙρόβου τοῦ βασιλέως, ἐγέννησε 

δὲ υἱοὺς δύο Τρόβον καὶ Μητροφάνην. Οὗτος 

λογισμῷ σώφρονι τὴν τῶν εἰδώλων θρησκείαν 

κατανοήσας ὡς πεπλανημένην καὶ ψευδῆ 5 προσ- 

ἦλθε τῷ 5 Χριστῷ καὶ * ἐβαπτίσθη. Καὶ ἐλθὼν εἰς 

τῶν πληγῶν τὸ σῶμα διαλυθεῖσα, ἐπιστασίᾳ ἀγγέ- 

Àou καθίσταται ὑγιὴς καὶ θαρσοποιεῖται πρὸς τὸ 

μαρτύριον. Καὶ πάλιν προσαχθεῖσα τῷ κόμητι κατὰ 

τοῦ στόματος τύπτεται εἰς αὐτὸν ἐξυβρίσασα᾽ καὶ 

τεθεῖσα ἐν !* φυλακῇ, πάλιν εἰς ἐξέτασιν ἄγεται καὶ ὅ 

ἐν καμίνῳ βχηθεῖσα ἀβλαβὴς ἐξῆλθε καὶ ἄφλεκτος. 

Δεξαμένη δὲ τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν καὶ τὸ 

Βυζάντιον φθάσασα κατὰ τὴν τοῦ κόμητος πρόσ- 

ταξιν, καὶ γενομένη κατὰ | τὸν τόπον, ἔνθα ὁ 

ἅγιος Λουκιλλιανὸς ἐτελειώθη σὺν τοῖς παισί, τὸν 10 

αὐχένα ἐτμήθη καὶ τὸν τῆς μαρτυρίας ἐκομίσατο 

στέφανον. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

ἁγιωτάτῳ αὐτῶν μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι πλησίον 

τοῦ ναοῦ τοῦ ἀρχιστρατήγου ? Μιχαὴλ ἐν τῇ 

"O£ela. 15 

ΑΥΤΩ Δ΄. 

τὸ Βυζάντιον συνῆν Τίτῳ Tj ἐπισκόπῳ τοῦ 

Βυζαντίου, ἀνδρὶ ἁγίῳ καὶ 6coqópur ὃς αὐτὸν εἰς 

τὸν τῆς ἐκκλησίας ἐνέταξε κλῆρον. Μετὰ δὲ τὴν 

τοῦ ἐπισκόπου τελευτὴν ὁ Δομέτιος καθίσταται 90 

πρόεδρος 8’ τοῦτον ὃ διαδέχεται Τρόβος ὁ υἱὸς 

αὐτοῦ 18, Κατασχιὺν δὲ τὴν ἐκκλησίαν ἔτη δώδεκα 

πρὸς Κύριον ἐκδημεῖ καὶ εὐθέως 11 Μητροφάνης δ΄ ᾿ 

τοῦ Πρόβου μὲν 13 ἀδελφὸς τοῦ δὲ Δομετίου υἱός, 

εἰς τὸν ἀρχιερατικὸν ἀνάγεται θρόνον. Ὃν εὑρὼν ὁ 5 

— V om. D, — 18 κατὰ add. D. — 1: αὐτοῦ D.— 15 X. τῶν ἁγίων D.— 19 7. εἰδ, θῦσαι Ὁ. --- 11 τῇ add. D. — 15 ἀρχαγγέλου D. 
1. — ! ἀρχιεπισκόπου D. — 5 6 ἐν ἁτίοις πατὴρ ἡμῶν M. D. — 5 βασιλέως K. D. — ὁ πεπλανημένη ἐστὶ καὶ ψευδὴς 

D. — " τῇ πίστει D. — * εἰς αὐτὸν add. D. --- ! συνηντή το S, σύνη {{Π| cw prius τίτω D. — 8 τὴν τῆς ἀρχιερωσύνης χει- 
ροτονίαν δεξάμενος add. D. — δὲ add. D. — 19 αὐτοῦ υἱὸς D. — ?! εὐθὺς D. — 12 om. D. 

πάντων τὰς ἀρετὰς ἀνιμᾶτο. Συγκλητικὸς δέ τις μοναχὸς γεγονὼς ἰδίαν μονὴν ἔχων ἐν τῷ Σαγγάρει 80 
ποταμῷ καὶ μοναχοὺς σκληροὺς καὶ ἀπειθεῖς, ἀκηδιάσας ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἐξῆλθεν εἰς μακρὰν ἀπελθεῖν χώραν. 

Τούτῳ δὲ συναντήσας «xmi?» ὡς ἐκ Θεοῦ πεμφθέντι αὐτῷ προσομιλήσας, ἔλαβεν αὐτὸν καὶ ὑπέστρεψε 

πάλιν εἰς τὴν ἑαυτοῦ μονήν. Οὗτος δὲ ὃ μακάριος πάσης χρηστοηθέίας ὧν καὶ ἀρετῆς ἔμπλεως, πῆ μὲν 
βλεπόμενος παρ᾽ αὐτῶν πῆ δὲ παρακαλῶν καὶ νουθετῶν αὐτοὺς μετέβαλεν εἰς τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον. 
Αὐτὸς δὲ λαβὼν τὸ μέγα καὶ ἀγγελικὸν σχῆμα καὶ ἱερωθεὶς ἐλειτούργει, καλλιγραφῶν καὶ νηστεύων ἕως 35 

ἑσπέρας καὶ πολλὰ πειρασθεὶς ὑπὸ τῶν δαιμόνων καθαρὰν ὑπακοὴν καὶ ἐξαγόρευσιν ἔχων, ἀπηλλάγη 
τῶν παθῶν γεγονὼς ἄνετος. Γράψας δὲ πλεῖστα βιβλία τῷ γέροντι, ὕστερον ἐβλάβη τοὺς ὀφθαλμούς " 
καὶ κλεισθεὶς ἐν τόπῳ τινὶ ἐστενωμένῳ παρεκάλει λέγων᾽ « Κύριε, εἰ ἀξιός εἰμι, διυρησαί μοι ὡς ἐξ ἀρχῆς 
» τὸ φῶς" καὶ ὅσα ἂν ὑπὸ σοῦ ἐνδυναμούμενος γράφω, φάγονται πένητες καὶ πτυιχοί.» Καὶ τυχὼν 
τῆς ἰάσεως καθεσθεὶς ἐπὶ χρόνοις εἰκοσιοκτὼ δέδωκε τοῖς πτωχοῖς ἐκ τοῦ ἐρτοχείρου αὐτοῦ νομίσματα 40 
χρυσοῦ ἐννακόσια. ᾿Αεὶ δὲ ἀπρόϊτος ἦν, μὴ βλέπων ἢ προσομιλῶν τινι χωρὶς σαββάτου καὶ κυριακῆς. 
Εἰς τῆρας δὲ βαθὺ φθάσας ἀπῆλθε πρὸς Κύριον, ὑπὸ ᾿Ανδρέου καὶ Ἰωάννου τῶν μακαρίμιν ἀποστόλων 
δδηγούμενος, καθώς Ttc πνευματικὸς ἀνὴρ ἐθεάσατο, Εἶδε γὰρ ἀστραπηβόλους δύο φοβεροὺς ἐκ τῶν 
ἐνδοτέρων θαλάμων τοῦ βασιλέως Χριστοῦ ἐξελθόντας καὶ τοῖς ἀποστόλοις προστάξαντας τοῦτον μὲν 
ὑπ’ ἐκείνων ὁδηγούμενον ὑποστρέψαι," λαβεῖν δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ ᾿Αθανάσιον τὸν τοῦ Τραϊανοῦ. Διὸ καὶ 45 
παραυτίκα ἀποστείλας --- οὐ γὰρ μήκοθεν ἦν --- εὗρεν αὐτὸν ἤδη τελειωθέντα, Καὶ ζῶν μὲν ὁ μακάριος 
διαφόρους προρρήσεις ἐφθέγξατο, οἵτινες καὶ εἰς ἔκβασιν ἦλθον. Θαύμάτα δὲ πλεῖστα καὶ δυσαρίθμητα 
πεποίηκε μετὰ θάνατον, εἰς δόξαν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ ἡμῶν. --- Ἱερία ἐν εἰρήνῃ τ. — ΠΠάππος ἐν 
εἰρήνῃ τ. — ἅν : 1. — Mr: ' : 
SYNAXARIA SELECTA. H: 1. 2. — Μαρίας xoi MápOac (Iun. 65). — P: 1. — Μαρίας καὶ 50 

Μάρθας. --- D : 1. 2. — Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν Μαρίας xoi Μάρθας. — Da: 1. — Db:1. — 
XK:1— N:1. — Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, --- Bb:1.2. — Bo:1.— 0:1.2, — Μάρθας 
καὶ Μαρίας. --- Ce: 1. 2. — Μάρθας καὶ Μαρίας. --- Gg: 1. 9. — Μάρθας καὶ Μαρίας. --- R: 1. — 
Ra:1.— Bb:1.— Re:1. — Me:1. — Σοφίας τῆς ἀσκητρίας. Αὕτη ὥρμητο μὲν ἐκ πόλεως 
Αἴνου, γονέων εὐσεβῶν θυγάτηρ γεγενημένη καὶ κατὰ χώραν ἐπιφανῶν“ συνήφθη δὲ παρ᾽ αὐτῶν ἀνδρὶ 55 
καὶ γέγονε μήτηρ παίδων ἕξ, Μέσον δὲ οὖσα τῶν βιωτικῶν θορύβων, ἔδειξεν ἐξ ἔργων, ὡς οὐδὲν τὸ 
προσιστάμενον παντὶ βουλομένῳ καὶ ἐν ταῖς τοῦ βίου περικοπαῖς καὶ συγχύσεσι διὰ τῆς τῶν θεοφιλῶν 
πράξεων ἐργασίας τῷ Θεῷ εὐαρεστῆσαι. Οὐκ ἀφίστατο γὰρ τῶν ἐκκλησιῶν ἀλλὰ καὶ οἴκαδε διανυκτε- 

— 8 supplevi, om. Me. 
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μέγας Κωνσταντῖνος ἐν τῷ, Βυζαντίῳ 13 ἐπίσκοιτον 

καὶ τὴν ἀρετὴν 'αὐτοῦ καὶ τὸ τῶν τρόπων 1Σ 

εὐθὲς καὶ τὴν προκειμένην 5 αὐτῷ ἁγιωσύνην 

κατανοήσας, οὐχ ἧττον λέγεται δι᾽ αὐτὸν ἢ διὰ τὴν 

τῆς πόλεως θέσιν εὐφυῶς πρός τε κρᾶσιν ὡρῶν 

ἔχουσαν καὶ καρπῶν ἀφθονίαν καὶ θαλάσσῃ καὶ 

χέρσῳ δεξιουμένην 1? καὶ ἅμα προκαθημένην τῶν 

δύο τῆς οἰκουμένης 17 τμημάτων, τῆς τε Εὐρώπης 

καὶ τῆς Ἀσίας, ἐρασθῆναί τε τοῦ χωρίου καὶ φιλο- 

τίμως διατεθῆναι περὶ αὐτὸ καὶ φείσασθαι μὲν 

οὐδενὸς ἀναλώματος. Ἀνετεῖραι ᾽5 δὲ πόλιν πάσας 

τὰς παρὰ ἀνθρώπων 18 γεγενημένας νικῶσαν καὶ 

τούτων ὑπερκειμένην, εἰς ἣν τὸ κράτος καὶ τὴν 

βασιλείαν ἐνέταξεν ἀπὸ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης 

ταύτην μεταταγών᾽ τῆς δὲ κατὰ Νίκαιαν πρώτης 

συνόδου συναθροισθείσης, ὁ μὲν μακάριος Μητρο- 

φάνης διὰ τῆρας καὶ νόσον ἀπελύθη 39" καὶ γὰρ ἦν 

ἤδη κλινοπετὴς τῷ χρόνῳ τῆς φυσικῆς μαρανθεί- 

σῆς δυνάμεως " τὸν δὲ πρῶτον ἐν πρεσβυτέροις 

Ἀλέξανδρον ἄνδρα τίμιον ἐξαπέστειλεν, ὃν καὶ διά- 

δοχον ἀπεφήνατο. Ἐπανελθόντος τοῦ βασιλέως 

μετὰ τῶν θεοφόρων καὶ τιμίων ?* πατέρων καὶ 

τῆς συνόδου λυθείσης, ἐκ Θεοῦ λέγων ἀποκα- 

λυφθῆναι αὐτῷ τόν 533 τε Ἀλέξανδρον καὶ τὸν 

μετ᾽ αὐτὸν 38 ἸΤαῦλον ἐπιτηδείους ὄντας καὶ Θεῷ 

ἀρέσκοντας πρὸς τὴν τοιούτην διακονίαν, κοιμη- 

θεὶς δὲ xoi ἀναπαυσάμενος ὁ μακάριος "5 πρὸς 

τὸν Θεὸν μετατίθεται. Τελεῖται δὲ f| αὐτοῦ σύνα- 
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ξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ καὶ ἔν τῷ 

σεβασμίῳ αὐτοῦ οἴκῳ, τῷ ὄντι πλησίον τοῦ 
ἁγίου μεγαλομάρτυρος 5. Ἀκακίου iv τῷ Ἑπτα- 
σκάλῳ, ἔνθα τὸ ἅγιον καὶ τίμιον αὐτοῦ λείψανον 

κατάκειται 28, 

9. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη ἴ τοῦ ὁσίου ? πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Ανδρέου. ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱερο- 

σολυμίτου 9, Ὃ. ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἀνδρέας ἦν 

μὲν ἐκ πόλεως Δαμασκοῦ, εὐσεβῶν γονέων βλα- 

στός“ ἐπιδοὺς δὲ αὑτὸν τῇ μελέτῃ πᾶσαν τὴν 

ἐγκύκλιον γραφὴν τήν τε θείαν καὶ τὴν ἑλληνικὴν 

εἰς ἄκρον ἐξασκήσας καὶ πᾶσαν ἀρετὴν τὴν κατὰ 

Θεὸν κατορθώσας, προεχειρίσθη κληρικὸς τῆς 

ἁγίας πόλεως ὑπὸ Θεοδώρου τοῦ ἁγιωτάτου 

πατριάρχου, Τῆς δὲ οἰκουμενικῆς καὶ θείας συνό- 

bou συναθροισθείσης ἐν Κωνσταντινουπόλει, 
μέρος καὶ αὐτὸς διέπων τὸν θρόνον τοῦ πατριάρ- 

Xov ἀντ᾽ αὐτοῦ ἀπεστάλη εἶτα ἐγένετο διάκονος 
τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, καὶ μετὰ 

ταῦτα πρεσβύτερος καὶ ἐπίσκοπος Κρήτης ψήφῳ 
Θεοῦ καὶ τῆς ἱερᾶς πάσης συνόδου, χειροθεσίᾳ 
τοῦ ἁτιωτάτου πατριάρχου, πάμπολλα συγγράμ- 

ματα καὶ ἐγκώμια εἰς τὸν Θεὸν ὁ καὶ τὴν Θεομήτορα 
καὶ τὰς πανηγύρεις τῶν ἁγίων τῇ ἐκκλησίᾳ καταλε- 
λουποὶς καὶ ὕμνοις ὃ καὶ ᾿δαῖς ὃ αὐτὴν καταλαμπρύ- 
vac. Καλῶς οὖν καὶ θεαρέστως τὸ ἑαυτοῦ ποίμνιον 
ἰθύνας, μετὰ ταῦτα ἔν τινι τενόμενος νήσῳ πρὸς 
Κύριον μετ᾽ εἰρήνης ἐξεδήμησε. 

MHNI T9 AYTQ Ε΄. 

1. 'H ἀνάμνησις * τῆς μετὰ φιλανθρωπίας ἔπε- βάρων ἐπιδρομῇ, ὅτε μέλλοντας πάντας ὑπ᾽ αὐτῶν 
γεχθείσης ἡμῖν φοβερᾶς ἀνάγκης ἐν τῇ τῶν βαρ- δικαίως αἰχμαλωτίζεσθαι καὶ φόνῳ μαχαίρας ὃ 
— 13 Βιζαντίω D. --- τ: καὶ τῶν v. τὸ D. — 15 περικειμένην D. — 16 δεξιουμένης D, — 11 (καὶ - οἰκουμένης) om. D. — 
18 D, ἀνετείρας S. --- 19 ἀνθριύποις D. — 30 ἀπελείφθη D. — ?t ἁγίων D. --- 388 (o. τῇ αὐτὸν D. — 38 καὶ μετ᾽ αὐτὸν τὸν 
D. — ?* δ μακ. om. D. — ὅδ μάρτυρος D. --- δ τίμιον x. &y. ka. λείψανον D. 

2. — t om. D. — ? ἐν ἁγίοις D. — 3*lep. ἐπ, Κρήτης et hic des. D. — θεῖον S, — 5 ὕμνους S. — 6 ὡδὰς S. 
1. — ! xai μνήμη D. — ? (ὑπ᾽ - μαχαίρας) διαχειρίζεσθαι καὶ αἰχμαλωσία D. 

ρεύουσα προσευχαῖς καὶ ἀγρυπνίαις ἐσχόλαζε" καὶ τοὺς παῖδας θανάτῳ ἀποβαλλομένη, ὀρφανῶν μήτηρ. 
éreyóve καὶ χηρῶν ἀντίληψις καὶ βοήθεια καὶ προσαίταις τὰ ἀναγκαιότερα τῶν προσόντων αὐτῇ 
διανείμασα. Τὴν δίαιταν αὐτῆς ἔκτοτε ἀσκητικῶς διετέλει, ὕδατι χρωμένη ποτῷ, τὸ δάκρυον ἀένναον 
προϊεμένη τῶν ὀφθαλμῶν, τὴν ψαλμῳδίαν, τὴν εὐχήν, τὴν εὐχαριστίαν ἀδιαλείπτως ἐπὶ στόματος 
φέρουσα. Ἢ ταπείνωσις αὐτῆς ἄμετρος καὶ πρὸς τοὺς τυχόντας, fj πρὸς τοὺς καθ᾽ ἑκάστην προσερχο- 
μένους ἐπιδεεῖς ἐλεημοσύνη ἱλαρὰ καὶ φιλότιμος καὶ σχεδὸν ὑπὲρ δύναμιν. Κρεῖσσον γὰρ ἐλογίζετο 
ἑαυτὴν στερεῖσθαι ἢ τὸν ἐπιδεῆ κενὸν ἀποπέμψασθαι καὶ ἔχαιρεν ἐν τῷ διδόναι μᾶλλον ἢ τῷ, λαμβάνειν | 
᾿Απὸ γὰρ ἀγγείου οἰνηροῦ, εἰς διάδοσιν πενήτων ἀφορισθέντος, ἀμφοτέραις χερσὶν ἀντλοῦσα καὶ τοῖς 
ἐνδεέσι παρέχουσα, “ἑώρα πρᾶγμα ἐξαίσιον, πεπληρωμένον ἀεὶ τὸ ἀγγεῖον εὑρίσκουσα καὶ μὴ τὴν 
οἷανδήτινα δεχόμενον ὕφεσιν. Καὶ μέχρις ἂν παρ᾽ ἑαυτῇ τηροῦσα ἦν τὸ θαῦμα κεκρυμμένον καὶ ἀνεξάγ- 
γέλτον, πλῆρες καὶ τὸ ἀγγεῖον ὡρᾶτο κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀνοίξεως. Ὁπηνίκα δὲ τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ 
ἀνακηρύττουσά τινι τῶν ἑαυτῆς τὸ μυστήριον ἀπεκάλυψεν, οὐκέτι πλῆρες εὑρέθη ἀλλὰ ἐλλιπές " τοῦτο 
καὶ τῶν μυελῶν αὐτῆς καθήψατο, ἸΤροφάσεως δὲ ἔκτοτε δραξαμένη ἐπὶ τὴν ἄσκησιν πλέον ἑαυτὴν 
ἐπέτεινε τὸ ἀνάξιον προβαλλομένη, ὡς τῇ ὑπερβολῇ τῆς ἀσκήσεως καὶ εἰς ἄκραν ἔκτηξιν τοῦ σώματος 
ἐλθεῖν καὶ μηδὲ ἀναπνεῖν δύνασθαι. Οὕτως οὖν καλῶς ἀγωνισαμένη καὶ μηδόλως ἐμποδισθεῖσα ὑπὸ 
τῶν τοῦ βίου δυσχερῶν καὶ ἐπὶ χρόνοις τέσσαρσι: πρὸς τοῖς τριάκοντα διαβιοῦσα τόνδε τὸν τρόπον, 
ὡς εἶναι τὸν ὅλον τῆς ζωῆς αὐτῆς χρόνον ἔτη πεντήκοντα πρὸς τοῖς τρισὶ xoi μικρόν τι πλέον, καὶ 
τελευταῖον ἀποκειραμένη πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. --- Ὃ ὅσιος Ἰωάννης ὁ ἡγούμενος τῆς μονῆς τῆς 
Μοναγρίας ἐν σάκκῳ βληθεὶς καὶ εἰς θάλασσαν ῥιφεὶς τ. --- Ὁ ὅσιος ᾿Αλώνιος ἐν εἰρήνῃ τ. --- Μάρθα 
καὶ Μαρία ἀδελφαὶ τοῦ Λαζάρου ἐν εἰρήνῃ v. (Iun. 68), — Mv : 1.--- M»: 1. . . 
SYNAXARIA SELECTA. E :3.— Δωροθέου (Iun. 67). — Κόνωνος xoi Χριστοφόρον (Iun. 65). — 

᾿Εγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου ἸΤέτρου (Tun. 65). — Ἐπιφανίου (fun. 63. — 1. — P:3..— Θεοδώρου. 
1 τέσαρσι Mc. 

Tus. 4. 

lcs. 5, 

lux. & 

Iux. 5. 



Tox. 6. 

Ius. 5. 

Yux. 6. 
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παραδίδοσθαι ὁ οἰκτίρμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς Μαρκιάνοῦ, Νικάνδρου, Ἀπόλλωνος, Aeuw- 

διὰ σπλάγχνα ἐλέους αὐτοῦ ὃ παρ᾽ ἐλπίδα πᾶσαν — víbou, ᾿Αρείου, l'opríou, Ὑπερεχίου, Σελη- 

ἐλυτρώσατο ὁ ἡμᾶς, πρεσβευούσης αὐτὸν ὑπὲρ νιάδος, Εἰρήνης xoi ἸΤάμβωνος. Οὗτοι oi 

ἡμῶν τῆς ἀχράντου καὶ παναγίας δεσποίνης ἡμῶν ἅτιοι μάρτυρες τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν φυλάττον- 

Tóy5 τὸ ἀνθρώπινον γένος δι᾽ αὐτῆς φυλαττόμενον. τες καὶ αὐτὸν παρρησίᾳ Θεὸν εἶναι ὁμολογοῦντες, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ὑπὸ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ ἄρχοντος λιμῷ καὶ δίψει καὶ 

ἡμῶν Ἱχλαρίωνος ἡγουμένου τοῦ νέου. κρύει ταλαιτωρήσαντες, τὸν. ἀτῶνα τοῦ μαρτυ- 

“8, Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων δέκα μαρτύρων ρίου ἐτέλεσαν. 

MHNI TQ AYTQ ς΄. 

1. Ἄθχησις τοῦ ἁγίου iepouáprupocg! Awpo- πόλιν Τύρον" καὶ ἦν ἰθύνων τὴν αὐτοῦ ἐκκλησίαν 

θέου ἐπισκόπου Τύρου. Ὃς ἣν" κατὰ τοὺς μέχρις Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου ὅ. Τότε δὴ "Ὁ 

χρόνους Λικινίου 8 καὶ Κωνσταντίνου" ἐπὶ δὲ Διο- πάλιν τὴν Ὀδυσσούπολιν κατέλαβε, ἔνθα συσχε- 

κλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ διὰ τὸν ἐπικείμενον θεὶς ὑπὸ τῶν τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ ἀρχόντων καὶ πολλὰς 

διωγμὸν καταλιπὼν ὁ τὴν οἰκείαν 5 παροικίαν ἀπῆλ- 

θεν ἐν Ὀδυσσουπόλει * κἀκεῖ διεσώθη. Μετὰ δὲ 

τὴν αὐτῶν καταστροφὴν κατέλαβε τὴν ἰδίαν. 

βασάνους ὑπομείνας ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ τὸν τῆς 

μαρτυρίας ἐκομίσατο στέφανον, ἐν αὐτῷ τῷ 

πάσχειν τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ παραθέμενος, ἤδη 

— 8 (καὶ - αὐτοῦ) Θεὸς πρεσβείαις τῆς ἀχράντου Θεοτόκου D. — ὁ hic des. D. — 5 τῆς S. 

1. — 1 μάρτυρος D ad diem Tunii 5. — ? (ἐπίσκοπος - ἣν) ὁ ἅγιος Δ. ἐπίσκοπος γέγονε Τύρου Ὁ. --- * Λικιννίου S. — 

4 κατὰ λοιπὸν S. —.5 ἰδίαν D. — ὁ Ὀδυσσοπόλει S, D. — ' τοῦ βίου add. D. — δ om. D. — ὃ τυράννου D. — 1? δὲ D.. 

Οὗτος ἐπίσκοπος γεγονὼς Τύρου, ἀρχαῖος ἀνὴρ xoi πνευματοφόρος (iun. 6. — Ἐπιφανίου, — Kóvu- 

vog koi Χριστοφόρου τοῦ kuvokegóhov, — 1. — D :3. - Δωροθέου. --- Κόνωνος καὶ Χριστοφόρου. --- 

Ἐτκαίνια τοῦ ἁγίου ἸΤέτρου. --- Ἐπιφανίου. — 1. Da:1. Db:1.3. X:183.— N:1.3: 

MapxiavoO, Νικάνδρου, ᾿Απόλλωνος, Λεωνίδου, ᾿Αρείου, l'opyíou, "Y repexiou, Σελη- 

νιάδος, Εἰρήνης καὶ ἸΤΤάμβωνος. Οὗτοι οἱ ἅγιοι τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν φυλάττοντες καὶ αὐτὸν 

παρρησίᾳ Θεὸν εἶναι ὁμολογοῦντες, ὑπὸ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ ἄρχοντος συνελήφθησαν καὶ μὴ πεισθέντες 

σέβας ἀπονεῖμαι τοῖς εἰδώλοις πρῶτον ἐτύφθησαν, εἶτα τὰς πλευρὰς λαμπάσιν ἐκαύθησαν καὶ κρεμα- 

σθέντες σιδηροῖς ἐξέσθησαν ὄνυξι, καὶ εἰς φυλακὴν ἡμιθανεῖς ἀπερρίφησαν᾽ ἐν fj ἀγγέλου ἐπιφανέντος 

αὐτοῖς, ὡς μηδὲν παθόντες ἀποκατέστησαν, Καὶ μετὰ πολλὰς ἡμέρας τῷ δικαστῇ παραστάντες πάλιν 

τῶν ἀπίστων πολλοὺς Tij θαύματι ἐπέστρεψαν πρὸς τὸν Κύριον᾽ καὶ παραδοθέντες οὖθις εἱρκτῇ, λιμῷ 

καὶ κρύει καὶ δίψει ταλαιπωρήσαντες τὸν ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου ἐτέλεσαν, --- Κυρίας κτλ. (Iun. 65). — 

9, — ᾿Ατάλου (Iun. 95). — Τῶν ἁγίων ε΄ παρθένων (Iun. 65). — "Eatag καὶ Σωσάνγης (Iun. 6?). — ΒΡ: 

3.— Be:3. — 0:83. — Ce: 3. — 0g : 9. — R : Εὐσταθίου ἀρχιεπισκόπου ᾿Αντιοχείας (Feb. 219). — 

3.1. — Βα : 2. — Νικάνδρου xoi Μαρκιανοῦ (Iun. 85). — 3. 1. — Rb : 2. 8. 1. — Re: Δωροθέου. — 

Mc : Aupo8éov. — 8. — Χριστοφόρος ὁ ἀπὸ Ῥώμης E. v. — Κόνων ὁ ἀπὸ Ῥώμης ἐν τῇ θαλάσσῃ 

βληθεὶς τ᾿ (Iun. 65). — Αἰσία καὶ Σωσάννα. --- 1. — Τῶν ἁγίων ε΄ παρθένων Παρθενίας, Μαρίας, Μάρθας 

καὶ τῶν σὺν αὐταῖς (cf. Iun. 62). — Znvofboc (Iun. 6*). — Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Πέτρου. — 

Ἐπιφανίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. — Mv : Δωροθέου. — Εὐσταθίου ἀρχιεπισκόπου 

᾿Αντιοχείας. --- 1. 8, — Mr: 1. 

ΞΥΝΑΧΑΒΙΑ SELECTA. H :1,2.4& — P :2, 4 — Ὁ : 3, 4 — Ἱλαρίωνος (Iun. 85). — 3 (Ἐσίας 

xoi Σωσάννης). — Da: 1. — Ἀττάλου τοῦ θαυματουργοῦ (Tun. 25). — 4, — Ἱλαρίωνος. — 3 : Αἰσίας καὶ 

Σωσάννης μαθητριῶν ἸΠαγκρατίου ἐπισκόπου Toupopevíov. Τελεῖται δὲ κτλ, — Db: 1. — ᾿ττάλου. --- 

&, — Ἰλαρίωνος. --- 8. — K: 1. — ̓Αττάλου, --- 2. 4, — Ἱλαρίωνος. 8 (Ἐσίας...). --- N :1. — Bb:9. — 

Bo:9. — 0:1. 2 : τῶν ἁγίων εἰ παρθένων καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. --- 4, 9. — Ge: 1.2.4.9.— Gg: 

1.9.4.9. — R:1. — ᾿Ἀττάλου, --- 92, 4. --- Ἱλαρίωνος: --- 3 (Αἰσίας ..). --- R&: 1.— ᾿Αττάλον. — 

9, ἃ (Zovofboc). — 3 ('Ecíag..). — Bb: 1. — Ἀττάλου. --- 2. 4 (Zovotboc). — Ἄννης, --- Ἱλαρίωνος. — 

8 ('Eoíag..). — Re: 1. — ᾿Ανθίμου πρεσβυτέρου xoi Στεφάνου καὶ τῆς ὁσιομάρτυρος Σεβαστιονῆς 

(Iun. 72, 5). — Mec: Ἱλαρίωνος ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων. Οὗτος ὁ μακάριος Ἱλαρίων 

πατρὸς μὲν ἦν Πέτρου Καππαδόκου, μητρὸς δὲ Θεοδοσίας, εὐσεβῶν καὶ φιλοθέων ἀλλὰ καὶ γνωρίμων 

τῷ βασιλεῖ" ὁ γὰρ πατὴρ τὸν ἄρτον τῆς βασιλικῆς τραπέζης ἦν χορηγῶν. Γεννηθέντα δὲ τὸν ὅσιον καὶ 

ἀποταλακτισθέντα ἐπιμελῶς ἐπαίδευον ἐν τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν. Εἰκοσαετὴς δὲ γενόμενος καταλιπὼν 

εὐαγγελικῶς πατέρα καὶ μητέρα καὶ οἰκίαν καὶ πλοῦτον, γέγονε μοναχὸς ἐν τῇ μονῇ τοῦ Ξηροκοπίου ἐν 

τῷ Βυζαντίῳ εἶθ᾽ οὕτως ἐλθὼν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Δαλμάτου,͵ ἔλαβε τὸ ἀγγελικὸν καὶ ἅγιον μέγα σχῆμα, 

καὶ ἡσυχίαν καὶ ὑπακοὴν καὶ ταπείνωσιν πολλὴν μετιών, ἐδούλευε τῷ κήπῳ ὑπηρετῶν ἐπὶ χρόνοις δέκα" 

καὶ τὴν ψυχὴν λαμπρύνας τοῖς ἀρέταῖς, θαυματουρτικοῦ χαρίσματος ἠξιώθη. Καὶ ἐπεὶ πνεῦμα ἀκάθαρ- 

τον ἐδίωξεν ἐκ νεανίσκου τινός, ὁ ἡγούμενος, ὑφ᾽ ὃν διετέλει, ἱερουργὸν αὐτὸν πεποίηκε καὶ μὴ 

θέλοντα. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ἡγουμένου, μετὰ χρόνων τινῶν παραδρομὴν ἀποδράσας. οὗτος καὶ εἰς 

τὸ ᾿Οψίκιον περάσας, ἐν τῇ μονῇ τῶν Καθαρῶν προσεφοίτησε, Τοῦτο οἱ μοναχοὶ μαθόντες ἀναφέρουσι 

Νικηφόρῳ τῷ πατριάρχῃ. Ὁ δὲ τῷ βασιλεῖ Νικηφόρῳ προσυπομνήσας, ἀπέστειλεν ἀταγεῖν αὐτόν“ καὶ 
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τυγχάνων χρόνων ἑκατὸν 21 ἑπτά. Κατέλιπε 153 δὲ 

διάφορα συγγράμματα ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἱστορίας 

ῥωμαϊκοῖς καὶ ἑλληνικοῖς γράμμασιν" καὶ γὰρ ἦν 

ἑκατέρων ἔμπειρος τῶν γλωσσῶν, σπουδῇ καὶ 13 

συντόνῳ καὶ τῇ τῆς 1* φύσεως ἐπιτηδειότητι. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων πέντε 

παρθένων Μαρίας, Μάρθας καὶ τῆς συνοδίας 

αὐτῶν. 

8, Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων γυναικῶν 

Εὐσεβείας καὶ Σωσάννης, μαθητριῶν τοῦ 

ἁγίου ? ἸΤαγκρατίου ἐπισκόπου Ταυρομενίου. 

4. Καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ 

Ζηναΐδος. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

ἁγιωτάτῳ αὐτῶν οἴκῳ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Βασι- 

λίσκου !. 

5. Koi ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Κόνωνος 

7. Καὶ μνήμη Ἐπιφανίου πατριάρχου. 

8. Καὶ τῶν ἁγίων μυροφόρων τυναικῶν 

Μαρίας καὶ Μάρθας. 

9. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Κυρίας, 

Βαλλερίας καὶ Μαρκίας, Αὗται ὑπῆρχον ἐκ 

πόλεως Καισαρείας ΤΙαλαιστίνης΄ διδαχθεῖσαι δὲ 

ὑπό τινος χριστιανοῦ προσῆλθον τῷ Χριστῷ καὶ 

τῷ ἁτίῳ βαπτίσματι ἐσημειώθησαν, Ἔκτοτε οὖν 

ἐν ἡσυχίᾳ. καθήμεναι, ἔν τινι οἰκήματι διῆγον 1 ἐν 

εὐλαβείᾳ πολλῆ, νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ προσ- 

εὐχῇ προσκαρτεροῦσαι καὶ τὸν Θεὸν ἐξιλεούμε- 

vot, ὅπως fj τῶν εἰδώλων πλάνη τελείως ἀφα- 

νισθῇ, | ἀναλάμψῃ δὲ τὰ χριστιανῶν εἰς πᾶσαν 

τὴν οἰκουμένην. ἸΤλὴν ἀλλὰ καὶ οὕτω κρυπτόμεναι 

κατεμηνύθησαν τῷ τῆς χώρας ἄρχοντι: κἀκείνῳ 
προσαχθεῖσαι καὶ μὴ πεισθεῖσαι θῦσαι τοῖς εἰδώ- 

καὶ Χριστοφόρου. λοις, βασάνοις καθυποβληθεῖσαι δειναῖς, ἐν αὐταῖς 
6. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Tlérpou. ταῖς τιμωρίαις ἐτελειύθησαν. 

— ᾿ καὶ add. D. — 13 καταλέλοιπεν D. --- 18 τε D, — τὸ (συντόνῳ - τῆς) συντόνου D. 
8. — τ Ἐσίας D. — ? τ᾿ óy. om. D. : 
4. — ! D, Βασιλίσσης 8. 

9. — t διῆγεν S. 

γοῦν τῇ προσταγῇ roO βασιλέως καὶ τοῦ πατριάρχου εἴξας, γέγονεν ἡγούμενος καὶ ἀρχιμανδρίτης 
καθὼς ἦν ἐκεῖσε συνήθεια ἀπὸ συνόδου τυπωθεῖσα, Ἐν ὀκτὼ δὲ ἔτεσι τὴν τοῦ Χριστοῦ ποίμνην θεομι. 
μήτως διακυβερνήσας͵ τοῦ θηριωνύμου Λέοντος τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας κατασχόντος καὶ καθελόντος 
τὰς ἁτίας εἰκόνας, ἀχθεὶς καὶ οὗτος εἰς τὰ βασίλεια ἠναγκάζετο διὰ πιθανολογίας μὴ ἐπιστρέφεσθαι 
τῶν ἁγίων εἰκόνων, ̓ Αλλ᾽ οὗτος ἐλέγξας αὐτὸν xol ἄθεον καὶ νέον παραβάτην ἀποκαλέσας, εἰς ὀργὴν 
οὐ μικρὰν αὐτὸν κεκίνηκε᾽ καὶ τότε μὲν κολάσεις πολλὰς καὶ ἀφορήτους ἐπαπειλήσας αὐτῷ καθεῖρξε. 
Μετὰ καιρὸν δὲ πάλιν παραστήσας αὐτὸν καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς προτέροις ἀκούσας, παραδέδωκε τὸ ὧμο- 
φόριον αὐτοῦ τῷ πατριάρχῃ, τῷ αὐτοῦ ὁμόφρονι: κἀκεῖνος τὰ ὅμοια δράσας καὶ σκοτεινῇ φρουρᾷ 
κατακλείσας αὐτὸν ἐπὶ ἡμέρας ἱκανὰς ἐταρίχευε, μήτε ἄρτον μήτε ὕδωρ μήτε τι ἄλλο προστάξας 
δοθῆναι αὐτῷ. Τοῦτο οἱ μαθηταὶ μεμαθηκότες, ἦλθον πρὸς τὸν βασιλέα: «"Anóboc ἡμῖν τὸν ποιμένα,» 
λέγοντες, « ὦ βασιλεῦ, καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ ἐπαγγελλόμεθα τὸ σὸν περατωθῆναι θέλημα.» Ὁ δὲ ἀπατηθὰς 
τῇ ὑποσχέσει αὐτῶν δέδωκε τὸν ἅγιον μετὰ σπουδῆς. Χρονοτριβήσαντος δὲ τοῦ ἁγίου ἐν τῇ μονῇ καὶ 
μικρὰν ἄνεσιν τῆς ταλαιπωρίας καὶ τοῦ λιμοῦ λαβόντος, ἐματαιοῦτο ὁ βασιλεὺς τὴν ὑπόσχεσιν προσ- 
δεχόμενος. ἘἘπιτνοὺς δὲ ὅτι ἐνεπαίχθη, τοὺς μὲν μοναχοὺς ἠμύνατο, τὸν δὲ ἅγιον φρουρᾷ ἐναπέθετο 
Ei€" οὕτως ἀποστείλας αὐτὸν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Φόνέως κατὰ τὸ Στενὸν ἐπὶ μησὶν ἕξ ἐκεῖσε καθεῖρξε, 
δεινοῦ καὶ ἀδυσωπήτου καὶ σκληροῦ τοῦ τῆς μονῆς ταύτης ὄντος ποιμένος. Πάλιν δὲ εἰς τὰ βασίλεια 
τὸν ἅγιον ὀχϑθέντα κολακείαις ἐπειρᾶτο ὁ θηρπύνυμος ὑποσκελίσαι αὐτόν, ᾿Αλλ᾽ εἰς μάτην πονῶν καὶ 
σοφιζόμενος τὰ τοιαῦτα ἐν τῇ μονῇ τοῦ Κυκλοβίου κρατεῖσθαι αὐτὸν καὶ κακουχεῖσθαι προσέταξε, καὶ 
μετὰ χρόνους δύο καὶ μῆνας ἕξ τῇ φυλακῇ τῶν νουμέρων καθεῖρξεν " εἶτα ἐξαγαγὼν ταύτης καὶ 
μαστίξας σφοδρῶς εἰς τὸ ΤΤροτίλιον κάστρον ἐξώρισε. Μαχαίραις δὲ τοῦ δυσσεβοῦς τούτου τὴν ψυχὴν 
ἀπορρήξαντος ἐν τῷ ναῷ, ἔνθα πρώτως τὴν ἁτίαν τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα ἐξυβρίσας καθεῖλεν, ἐκράτησε 
τῆς βασιλείας Μιχαὴλ ὁ Τραυλός. Τότε ὁ ἅτιος ἀπολυθεὶς ἐξενίσθη παρὰ τυναικὸς εὐσεβοῦς καὶ πιστῆς 
ἐν ἰδίῳ αὐτῆς κτήματι, ἐπὶ χρόνοις ἑπτὰ τούτῳ διακονησαμένης. Θεοφίλου δὲ βασιλεύσαντος καὶ πάντας 
τοὺς ὁμολογητὰς συλλεξαμένου καὶ ἐν φυλακαῖς κατακλείσαντος, ὁ μακάριος Ἱλαρίων ἐξητάζετο, εἰ 
πείθεται τῷ βασιλικῷ προστάγματι. Καὶ ὃς ἐλέγξας μᾶλλον αὐτὸν ὡς ἄθεον καὶ ἀπατεῶνα μάστιτα 
τούτου χάριν ἑκατὸν πρὸς ταῖς ἑπτακαίδεκα κατὰ νώτου δεξάμενος, ἐν ᾿Αφουσίᾳ τῇ νήσῳ εωρίσθ : 
Λατομήσας δὲ ἐκεῖ κελλίον πάνυ στενότατον καὶ br εὐχῆς ἐν αὐτῷ ὕδωρ βλύσαι παρασκευάσας, 
προσέμεινεν ἐν αὐτῷ χρόνους ὀκτώ. Καὶ τοῦ Θεοφίλου τελευτήσαντος, fj τούτου σύζυγος Θεοδώρα 
πάντας τοὺς ἐν ἐξορίᾳ ὁμολογητὰς συναθροίσασα ἐν τῇ βασιλευούσῃ τὴν ὀρθοδοξίαν ἐκράτυνε διὰ τῆς 
τῶν ἁγίων εἰκόνων ἀναστηλώσεώς τε καὶ προσκυνήσεως. ᾿Απολυθεὶς δὲ καὶ οὗτος ἀπέλαβε τὴν μονὴν 
αὐτοῦ, καὶ τρεῖς ἔκτοτε χρόνους ἐπιβιοὺς καὶ θεοφιλῶς καὶ σωτηρίως τοὺς μαθητὰς διθύνας, ἀπῆλθε 
πρὸς Κύριον ἐτῶν γεγονὼς ἑβδομήκοντα. --- 9, — Γελασίου. Οὗτος ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Γελάσιος 
διωγμοῦ κατὰ χριστιανῶν κινουμένου, θείῳ ζήλῳ τὴν ψυχὴν διαθερμανθεὶς διένειμε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ 
πᾶσαν πτωχοῖς. Καὶ ἀμφιασάμενος χιτῶνα λευκὸν ἔδραμε πρὸς τοὺς ἁγίους μάρτυρας" καὶ εὑριὼν 
αὐτοὺς διαφόροις κολάσεσι τιμωρουμένους, κατησπάζετο ὑπολείφων καὶ τὰς τούτων εὐχὰς ἐξαιτού- 
μένρς. Κρατήσαντες δὲ τοῦτον οἱ δήμιοι παρέστησαν τῷ ἄρχοντι" ὃς καὶ ἀνακριθεὶς καὶ τὸν Χριστὸν 
ὁμολογήσας Θεὸν εἶναι ἀληθινόν, παριυράθη ὡς εὐτελής" καὶ μικρὸν μέντοι μοστιχθείς, τὴν κεφαλὴν 
ἀπετμήθη καὶ τοῦ ποθουμένου τέλους ἐπέτυχε. --- Mv : Ἱλαρίωνος. --- ᾿Αττάλου. -- Τῶν ἁγίων πέντε 
παρθένων. — Mr : Ἱλαρίωνος. 
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MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδότου 

Ἀγκύρας. Οὗτος ἦν ἐν Ἀγκύρᾳ ! τῆς Γαλατίας" 

διαβληθεὶς δὲ πρὸς Ocórekvov? τὸν ἡγεμόνα, ὅτι 

τὰ σώματα τῶν ἁτίων παρθένων τὰ ῥιφέντα τῇ 

λίμνῃ αὐτὸς ἐξαγαγὼν ἔθαψεν, ἤχθη πρὸς αὐτὸν 

καὶ παρρησιασάμενος καὶ εἰπὼν ἑαυτὸν ἰδιώτην 

ὄντα βασιλέων ὃ εἶναι δυνατώτερον διὰ τὴν εἰς * 

Χριστὸν ὁμολογίαν καὶ μηδὲν ἡγεῖσθαι τοὺς ἄρχον- 

MHNI ΤΩ 

4. Μνήμη ἤτοι fj ἀνακομιδὴ ; τοῦ ἁγίου μεταλο- 

μάρτυρος Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου ?. Ὁ 

στρατηλάτης καὶ μέγας μάρτυς. τοῦ ὃ Χριστοῦ 3 

Θεόδωρος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους * Λικινίου * τοῦ 

βασιλέως, ἐκ μὲν πατρίδος ὧν τῶν Εὐχαΐτων 5, 

τὴν δὲ οἴκησιν ἐν τῇ ποντικῇ Ἡρακλείᾳ ποιούμε- 

νος, ἀνὴρ ὧν λόγιος καὶ ἐν τῷ νέῳ τῆς ἡλικίας 

πολλῶν σύνεσιν πρεσβυτέρων ἴ ἀποκρύπτων ?- 

γέγονε δὲ διά τε τὰς κατὰ πόλεμον ἀριστείας καὶ 

διὰ τὴν ἐν τοῖς λόγοις δόξαν καὶ αὐτοῖς τοῖς βασι- 

λεῦσιν αἰδέσιμος. “Ὅθεν καὶ τὴν αὐτοῦ οἰκείωσιν" 

καὶ φιλίαν ἐφιλοτιμοῦντο πάντες καρποῦσθαι" 

προσῆν τὰρ αὐτοῦ τῇ γλυκύτητι τῶν λόγων καὶ 

ΑΥ̓ΤΩ Ζ' 

τας, τύπτεται σφοδρῶς εἶτα κρεμᾶται ὅ δὶς ἐπὶ 

ξύλου καὶ τὰς πλευρὰς ξέεται καὶ διορύττεται" 

καὶ πρὸς τούτοις τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη 1 τῶν ὁσίων πατέρων s 

ἡμῶν ! ̓Ανθίμου 2 πρεσβυτέρου καὶ Στεφάνου 

τῶν Σπουδαίων, πλησίον τῶν Φλορεντίου ὃ, 

8. Καὶ τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν; Σεβαστιανῆς 

τῆς θαυματουργοῦ 3, 

AYTQ η΄. 10 

πιθανότητι εἴδους εὐπρέπεια καὶ χάρις ἐκ τοῦ 

ἀφανοῦς τὸ πρόσωπον περιλάμπουσα 15. Μαθὼν 

δὲ περὶ αὐτοῦ ὁ Λικίνιος, ὅτι τὸν 1' τῶν χριστιανῶν 

Θεὸν σέβεται βδελύσσεται δὲ τοὺς θεοὺς τῶν ἑλλή- 

νῶν καὶ ἐξουθενεῖ, ἀπέστειλεν ἐκ Νικομηδείας τῆς 15 

ἑαυτοῦ τάξεως δορυφόρους, προστάξας ἐντίμως. 

ἀγαγεῖν αὐτόν ?. Οὗς ὁ μακάριος ἀνταπέστειλεν 

εἰπὼν ὡς « Χρὴ μᾶλλον τὸν βασιλέα μετὰ τῶν 

» μειζόνων αὐτοῦ θεῶν παραγενέσθαι", οἷς ἡμᾶς ̓ξ 

» κελεύει προσαγαγεῖν τὰς θυσίας », πάνυ εὐφυῶς 20 

τὴν αὐτοῦ 15 ἐξαπατήσας ἀνοιαν" βουλόμενος, ὡς 

ἔοικεν, ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ, ἐν fj διέτριβε, καὶ 

συνάψαι" τοῖς ἐχθροῖς καὶ τούτους τροπώσασθαι, 

1. — ! Ἀγκύρας D. --- Θεόδοτον D. — 3 δὲ add. D. —* τὸν add. D. — " κρεμνᾶται D. 

5. — 1 om, D. — 3 Ἀνθύμου S. — * Φφλωρεντίου S. ?5 

8. — ! (y. f.) μάρτυρος D. — ? (1. 0.) om. D. : 

1. — τ (μνήμη - dva) ἄθλησις D. — 3 τοῦ ἐν Εὐχαΐνοις add. D. — ? om. D. — * x. τί Xp. ἦν D. — 5 Λικιννίου S, D. — 

5 Εὐχαΐνων D. — ἴ πρεσβ. σύνεσιν D. — 5 D, ἀποκρυπτόντων S. — ὃ τε add. D. — 19 περιλάμπουσαν S. — ! corr. supra. 

lin. D. mid αὐτὸν ἀγαγεῖν D. — 13 παραγενέσθαι μετὰ τῶν p. a. θεῶν D. — '* ὑμᾶς 8, — 35 αὐτῶν D. — !5 συνάψει 8. 

SYNAXARIA, SELECTA. H : 1.2, 3. — Θεοτόκου ἐν τῷ Σωσθενείῳ (Iun. 85). — Νικάνδρου xoi 30 

Μαρκιανοῦ (Iun. 89), — P:1.2.8.— D:1.2.3.— Da: 1.2.3. — Db:1.2. 3.— Καὶ :1. 3, 8. - 

N:1.2.8. — Bb: 1. — Νικάνδρου καὶ Μαρκιανοῦ. --- Ὑπόμνησις τῆς τῶν βαρβάρων ἐπιδρομῆς 

(fun. 51). — Δωροθέου (Iun. 61). — ᾿Αττάλου (Iun. 35). --- Be: 1.— Νικάνδρου xoi MopktavoO. --- 

α:1.4 : ᾿Ανθίμου πρεσβυτέρου, Φλορεντίου xoi Στεφάνου. --- 3. — Ce: 1. 2 ('A. καὶ Στεφάνου). — 

8. — Gg : 1. 9 ('A, Φλορεντίου καὶ Z.). — Β : 1. — Ε8:1.3,3. — Rb: 1.2. 3. — Re: Μνήμη τοῦ ἐν 85 

ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας (Tan. 181), — Δάνακτος (Ian. 165). — Moe ; 

1. — Tloraptvne. Ἐν ταῖς ἡμέραις Μαξιμίανοῦ τοῦ βασιλέως ἦν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ πόλει ἡ ἁγία αὕτη, 

δούλη ἀκολάστου τινός, ὡραία πάνυ οὖσα τῷ εἴδει. Ταύτην πολλὰ βιασάμενος ó ταύτης δεσπότης 

πρὸς μίξιν αἰσχράν, οὐ συγκατανεύουσαν ὅλως ἔσχε- διὸ καὶ μανεὶς παρέδωκε ταύτην τῷ ἐκεῖσε ἄρχοντι 

εἰπών" « Αὕτη ἢ νεᾶνις δούλη μού ἐστι, καὶ οὐκ ἀνέχεται συμμιγῆναί μοι: διὰ τοῦτο παραδίδωμί σον 40 

» αὐτήν, ἵνα διὰ κολακείας ἢ ἀπειλῶν πείσῃς συγκαταθέσθαι τῷ ἐμῷ θελήματι. Καὶ πάντως εἰ τοῦτο 

» γένηται, ἀνταμείψομαί σε κἀγὼ ἀξίως εἰ δὲ οὐ πείθεται, κόλασον ὡς χριστιανήν, καὶ πικρῷ τελευταῖον 

» καταδίκασον θανάτῳ.» Ταύτην λαβὼν ὁ ἄρχων καὶ μὴ δυνηθεὶς πεῖσαι ἢ διὰ κολακειῶν ἢ διὰ διαφό- 

puv τιμωριῶν, ἀπεφήνατο ἐν λέβητι βληθῆναι πίσσης παφλαζούσης. Ἡ δὲ ἁγία ὥρκισε τὸν ἄρχοντα εἰς 

ἣν ἐτίμα τοῦ βασιλέως κεφαλήν, εἰποῦσα᾽ « Μὴ ἀθρόον τῷ λέβητι ἐμβληθῆναί με κελεύσῃς, ἀλλὰ κατὰ 45 

» μικρὸν διὰ μαγγάνου, ἵνα γνῷς καὶ αὐτὸς ὅσην ὑπομονὴν μέλλει μοῦ δωρήσασθαι ὃ Χριστός, ὃν σὺ 

» ἀγνοεῖς.» Ὁ δὲ διὰ τὸν ὅρκον ἐπὶ τρισὶν ὥραις προσέταξε τοῦτο γενέσθαι. Βληθεῖσα δὲ κατὰ μικρὸν 

fj ἁγία προσηύχετο τῷ Θεῷ καὶ διήρκεσε ζῶσα ἐκκαιομένη τῇ πίσσῃ ἐν ταῖς τοσαύταις ὥραις, μέχρις 

οὗ ἡ κεφαλὴ αὐτῆς ἐκαλύφθη ὑπὸ τοῦ βρασμοῦ τῆς πίσσης. Καὶ ἐθαύμασαν πάντες τὴν δύναμιν τοῦ 

Χριστοῦ καὶ τὴν ὑπομονὴν τῆς νεάνιδος" καὶ οὕτως τὸ μαρτύριον ἐκτελέσασα πρὸς Κύριον ἐξεδή- 50 

μησε. — 3. 2, — Ταράσιος καὶ Ἰωάννης E. r. — Mv : 1. --- Ζηναῖδος (Iun. 65). — Αἰσίας xoi Σωσάνης ... 

Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῶν σύναξις xx. (Iun. 69). — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λυκαρίωνος (cf. Feb. 95). — Ταρά- 

σιος καὶ Ἰωάννης £. r. — 2 (Στέφανος ... Ἄνθιμος). --- 3. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — P : 3. 1 (ἄθλησις τοῦ ἁγίου Θεοδώρου). --- 2 (... ἐν Σωσθενείῳ 

τοῦ TInyobíou) — D:9.3.1. — Sequitur: Ἑτέρου ποιητοῦ διήγησις εἰς τὸν ἅγιον. Μνήμη ἤτοι 55 

ἀνακομιδὴ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου, Ὃς ἦν ἐπὶ Λικινίου, ἐν ἙἘὐχαΐτοις 

μὲν γετονὼς καὶ τὸ γένος ἐκεῖθεν ἕχκων΄ ἐν Ἡρακλείᾳ δὲ τῇ πρὸς Πόντον κειμένῃ τὰς διατριβὰς ποιού- 

y 

f. 933. 

797 MENSIS 

καὶ τοὺς τὸν τόπον !* οἰκοῦντας θριαμβευομένους 

τοὺς | θεοὺς τῶν ἑλλήνων ἰδεῖν. Ὃ δὲ Λικίνιος ταῖς 

ἐλπίσιν ἐπαρθεὶς εἰ τούτου κρατήσειεν 18. καὶ 

νομίσας br αὐτοῦ ἅπαν τὸ τῶν χριστιανῶν γένος 

5. αἱρήσειν, ἀρετῇ καὶ δόξῃ τὸ 15 πρωτεῖον ἔχοντος, 

ἀπάρας ἐκ Νικομηδείας καταλαβεῖν ἠπείγετο" τὴν 

Ἡράκλειαν. Ἐν τούτῳ δὲ «ὁ ἅγιος 3:» καθείρξας ** 

ἑαυτόν, τὴν τοῦ Θεοῦ ἀρωγὴν eig? συμμαχίαν 

ἐξεκαλεῖτο" ὄψεσι δὲ νυκτεριναῖς, ἐν αἷς ἔδοξεν 

10 οὐρανόθεν ἀκούειν φωνῆς συνεπισχυούσης αὐτόν, 

θάρσος λαβὼν ἐπεὶ τὸν Λικίνιον "5 ἤδη πλησιάζοντα 

τῇ. πόλει" ἐπύθετο" ἵππῳ ἐπικαθίσας καὶ προσυπ- 

αντήσας τὰ εἰκότα τοῦτον ἐτίμησεν. Ὃ δὲ δεξιὰς 

αὐτῷ δοὺς καὶ κατασπασάμενος, εἰσελθὼν ἐν τῇ 

5 πόλει καὶ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ βήματος προκαθίσας, τὸν 

μακάριον προετρέπετο Θεόδωρον τοῖς: ἑαυτοῦ 

θεοῖς θυσίας προσενεγκεῖν. Τοῦ δὲ ἁγίου τοὺς 

ἐπισήμους 37 θεοὺς ἐξαιτησαμένου, ὡς ἂν αὐτοὺς 

οἴκοι 33 πρότερον θεραπεύσας αὖθις δημοσίᾳ 

0 προσαγάγῃ "5 αὐτοῖς τὰς σπονδάς, ἐπικελεύσαν- 

τος 89 τοῦ βασιλέως τοὺς χρυσοῦς καὶ ἀργυροῦς 

ἔλαβε’ xoi?! τὸ μέσον τῆς νυκτὸς συντρίψας 

αὐτοὺς καὶ λεπτύνας τοῖς ἐνδεέσι καὶ πένησι 

δέδωκε 38, Μεθ᾿ ἡμέραν δὲ τοῦ βασιλέως αὐτούς τε 

85. ἐπιζητοῦντος καὶ τὴν εἰς αὐτοὺς ἀπαιτοῦντος 

τιμήν, δῆλος ἦν ὁ ἅγιος παρακρουσάμενος μὲν 

τὸν βασιλέα, συντρίψας δὲ καὶ λεπτοποιήσας τὰ 

εἴδωλα, Μαξεντίου τοῦ͵ κομενταρησίου εἰπόντος 

IUNIUS 188 

κάτωθεν λαμπάδων, καὶ ὀστράκοις τὰς ἡλκωμένας 

xoi κεκαυμένας αὐτοῦ 9 πληγὰς ἀνατρίβεσθαι. 

Μετὰ δὲ τὸ ταῦτα στερρῶς ὑπομεῖναι, ἀπετέθη 

ὑπὸ τῶν δημίων ἐν τῇ φυλακῇ καὶ τοὺς πόδας ἐν | 

τῇ ποδοκάκῃ διησφαλίσθη᾽ διαμείνας δὲ ἀπόσιτος 

ἐν αὐτῇ ἐπὶ πέντε ἡμέρας, αὖθις ἐξάγεται καὶ ἐν 

σταυρῷ καταπήγνυται χεῖρας καὶ πόδας, καὶ περό- 

νην κατὰ τοῦ κρυφίου πόρου δέχεται, μέχρι τῶν 

ἐγκάτων ἐν τῷ διελαύνεσθαι φθάσασαν. ΤΤεριει- 

στήκεισαν δὲ παῖδες *! τοξεύοντες κατὰ τοῦ προσ- 

που καὶ τῶν ὀφθαλμῶν. αὐτοῦ ταῖς δὲ βολίσι 

συνεξέπεσον αἱ τοῦ ἁγίου “5 ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

κόραι’ ἕτεροι δὲ ἐτκαρσίοις f$ τομαῖς κατὰ τῶν 

κεκρυμμένων μερῶν διελάσαντες, τὰ σπερμοτόνα 

συνεξέτεμον μέλη. Ἐν δὲ τῷ σταυρῷ τὴν γύκτα 

διαταγών, νομίσαντος ἤδη τοῦ Λικινίου ὅτι τέθνηκε, 

ὑπὸ ἀγγέλου ἀπελύθη “ re τῶν ἥλων καὶ ὅλως 

xerovüg 9 ὑτιὴς 9 ἦν ψάλλων “ καὶ εὐλογῶν 

τὸν Θεὸν xoi ἐπιφθεγτόμενος᾽" « Ὑψώσω σε, ὁ 

» Θεός μου, ὁ βασιλεύς μου » καὶ τὰ ἑξῆς, Ἤδη 

δὲ τῆς ἡμέρας διαφαινούσης, οἱ ἀποσταλέντες 

παρὰ τοῦ Λικινίου τοῦ ἄραι τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ 

ῥῖψαι ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὡς κατέλαβον τὸν Gytov 

ὑγιῆ, ἐπίστευσαν τῷ Χριστῷ 45, Ἰδὼὺὺν δὲ ὃ Λικίνιος 

τὴν πόλιν θορυβουμένην ^? καὶ πάντας σχεδὸν τῇ 

εἰς Χριστὸν πίστει προσερχομένους, τὴν τοῦ ἁγίου 

κεφαλὴν ἐκέλευσε ξίφει τμηθῆναι" ἔνθα δὴ τὰ 

περισχόντα αὐτὸν τῶν χριστιανῶν πλήθη καὶ δια- 

ἰδεῖν 388 τὴν κεφαλὴν τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος κωλύοντα 9? τὴν ἀναίρεσιν μόλις ὁ ἅγιος κατα- 

80 ὑπὸ πτωχοῦ τινος περιφερομένην. Ἐπὶ τούτοις παύσας καὶ τῷ Χριστῷ ἐπευξάμενος καὶ τὸν 

φασὶν τὸν μάρτυρα εἰπεῖν γελάσαντα 9** « ἸΤῶς αὐχένα ὑποθεὶς τῷ σιδήρῳ, τὸν δρόμον τοῦ μαρ- 

» ἄρα 95 οἱ θεοὶ ὑμῖν 35 δυνήσονται βοηθεῖν οἱ τυρίου ἐτέλεσεν. Μετετέθη δὲ ἀπὸ τῆς Ἡρακλείας 

» μηδὲ 81 ἑαυτοῖς ἐπαμύνοντες;» Ὁ δὲ Λικίνιος ἐν τοῖς Εὐχαΐνοις πλησίον Εὐχαΐτων δ᾽ ἐν τῷ 

μεγάλων ἐλπίδων ἀποσφαλεὶς πρῶτον μὲν ἐξη- γονικῷ αὐτοῦ κτήματι, καθὼς" αὐτὸς ὁ μάρτυς 

35 πορήθη καὶ γέγονεν ἐννεός, ἀνενέγκας δὲ τῆς- Αὐγάριμ τῷ ταχυγράφῳ αὐτόῦ πρὸ τῆς ἐκτομῆς 

ἀπάτης ἑαυτὸν κατεμέμφετο, εἶτα τοὺς ἑαυτοῦ παρεκελεύσατο: ὃς παρὰ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ἄθλη- 

θεοὺς ἀπεθρήνει. Μετὰ τοῦτο δὲ θυμοῦ καὶ μανίας σιν συνὼν αὐτῷ τὰς κατὰ μέρος πεύσεις καὶ 

πλησθεὶς ἀποδυθῆναι τὸν ἅγιον ἐκέλευσεν καὶ ἐκ ἀποκρίσεις 52, τὰ ποικίλα τῶν βασάνων εἴδη καὶ 

τεσσάρων ταθῆναι καὶ νεύροις ξηροῖς 85. βοῶν τὰς θεόθεν ἐπιφανείας καὶ ἀντιλήψεις πλατύτερον 

40 κατὰ τὸν νῶτον ἑπτακοσίας αὐτῷ δοθῆναι πληγὰς διεχάραξεν. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὑπεραγίας δεσποί- 

μολίβδου σφαίραις τὸν αὐτοῦ τένοντα 9? τύπτε- νης ἡμῶν Θεοτόκου ἐν τῷ Σωσθενείῳ 1. 

σθαι, εἶτα ξεσθῆναι τὰς σάρκας, ὑποκαιομένων ) 

xoi πεντήκοντα κατὰ τῆς γαστρός, καὶ Toig ἐκ 

8. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 1 Χριστοῦ ! μαρ- 

— τ τῷ τόπῳ D. — 15 τοῦτο κρατοίσειε S. — 19 supra lin. D. — 30 ὑπήγετο S. — 31 Da, om, S. — 33 ἐγκαθεῖρξας D. — 
45/25 εἰ D. — ?* ΑΛικίννειον D. — 25 τὴν πόλιν D. — ?6 ἐπείθετο S, — 51 ἐπισημωτέρους D. — 38 οἴκει S, οἴκει} D.— *9«tpoc- 

αγάτοι D. — 9 ἐπεικαλέσαντος D. — ?! κατὰ D. — 3? διαδέδιυκεν D. — 38 εἰδέναι D. — 3. y. εἰπεῖν D, — 36 ἑτέροις 

add. D. — 35 fiiv D. — 87 εἰμὶ δὲ S, — 39 om. D.— 89 ταίνοντα in marg. 8. — "0 αὐτοὺς S. — * καὶ D. — 985 αἵ τ᾿ ἅγ. om. 
BD. — 48 ἀναγκαρσίοις S, ἀνακαρσίοις D. — 45 ἀπὼν ἐλύθη D. — 55 ὅλος γέγονεν D. — 55 xoi add. D. — 11 ψάλιων S. 
48 ἄνδρες ὄντες πέντε kai ὀγδοήκοντα καὶ μετ᾽ αὐτοὺς τριακόσιοι στρατιῶται ὧν ἐξηγεῖτο ὁ. ἀνθύπατος Κένστος ἐπὶ τῇ 

50 ἀναιρέσει τῶν πρώην ἀποσταλέντες" καὶ αὐτοὶ ἐπίστευσαν τιῷ Χριστῶ add. D. — 15 θορύβου μεστὴν D. — 59 τὰ πλήθη 
καὶ δι]ακολύοντα corr. D. — 9! πλησίον Εὐχαΐτιων om. D. — 9? καὶ add. D. 

2. — 1 Σωσθενίω D. 
8. — ! om. D. 

μενος, ὡραῖος τὸν σωματικὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν ψυχὴν ὡραιότερος, λότῳ καὶ γνώσει καὶ τῇ λοιπῇ σοφίᾳ 

$5 κεκοσμημένος «ἦν 1» ὅθεν καί τινες αὐτὸν βρυορήτορα προσηγόρευον. Οὗτος δι’ ἁπασῶν τῶν κολα- 

στηρίων ὀργάνων διελθὼν καὶ ἀγωνισάμενος ἀνδρικώτατα καὶ τὸν μαρτυρικὸν ἀγῶνα ἐνδόξως διελθιών, 

τὸ μὲν μακάριον αὐτοῦ πνεῦμα ἐν οὐρανίαις σκηναῖς αὐλίζεται, τὸ δὲ πολύαθλον σῶμα τῇδε καταλε- 

λοιπὼς τοῖς πιστῶς αὐτῷ προσιοῦσι τῶν ἰαμάτων ἀναβλύζει τὰ ῥεῖθρα οὗτινος τιμίου καὶ ἁγίου 
σώματος τὴν μετακομιδὴν σήμερον ἑορτάζομεν. --- 98: 1. 8. 9. --- Db: 1. 8. -- Καὶ : 1. 3. --ἰ : 1.8. — 

6) Bb:1. — Be: 1. — α 1 8 (Νικάνδρου καὶ Γερμανοῦ). --- 1. — (8 : 8. 1. --- 0g:3. 1. — R:1.3. 

Δ supplevi, om. D. 

SYNAXARIUM. 4T 

Tux. 8. 

Ps. 144. 1. 

lux. 5. 



lux. 8. 

lex. 9. 

f. 234. 

Tus. 8. 

lox. 9. 
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τύρων Νικάνδρου καὶ Μαρκιανοῦ, Οὗτοι στρα- 

τιωτικῆς τάξεως ὄντες διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολο- 

γίαν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ ἡτεμόνος ἐξετάσθησαν 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων paprüpuv-'Opéc rov, 

Διομήδους καὶ 'Póbuvoc. 

2. | Καὶ ἡ σύναξις τοῦ ἀρχαγτέλου Μιχαὴλ ἐν 

τῷ Σωσθενείῳ 1, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

᾿Αλεξάνδρου καὶ ᾿Αντωνίνης Ἶ. Ἡ ἁγία μάρτυς 

"Avroviva ἦν ἀπὸ κώμης Κρωδάμων 2, σεμνῶς καὶ 

ὁσίως τὸν βίον διάγουσα 8, Συλληφθεῖσα δὲ ὑπὸ 

Φήστου καὶ μὴ πεισθεῖσα ἀρνήσασθαι τὸν ὁ Χρι- 

στὸν ὃ ἐν οἰκήματι πορνικῷ ἀποτίθεται. Ἐπὶ ὅ 

τρισὶν Τ ἡμέραις ἀπόσιτον ὃ αὐτὴν διαμείνασαν 

περίΐσταται " φῶς ἐν νυκτί καὶ βροντῆς ᾿5 καταρ- 

2. — 1 Σοσθενίω S, D, τῆς ΤΤροποντίδος add. Da. 

καὶ φρουρᾷ ὑπεβλήθησαν᾽ μετὰ τοῦτο δὲ πάλιν 

ἀναγκασθέντες ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν καὶ μὴ 

πεισθέντες τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

AYTQ Q'.. 

ρατείσης, αἱ τοῦ οἰκήματος θύραι διερράγησαν, 5 

καὶ φωνὴ πρὸς αὐτὴν 1} οὐρανόθεν γέγονεν 

προτρεπομένη 12 ἀναστῆναι καὶ τροφῆς uerolo- 

fev 13, Αἰτήσασα δὲ καὶ φαγοῦσα ἐξῆλθεν αὖθις 

παραστῆναι τῷ ἡτεμόνι" καὶ μὴ πεισθεῖσα θῦσαι 

τοῖς εἰδώλοις 1’, πτερνίζεται καὶ σπαθίζεται καὶ 10 

πάλιν ἐπὶ τὸ πορνικὸν ἀπάγεται οἴκημα. "Ev 4p ov 

ἀποκαλύψεως ἀγτέλου. ὁ ᾿Αλέξανδρος εἰσελθὼν 

καὶ διὰ τὸ νέον τῆς ἡλικίας --- ἦν γὰρ ὡσεὶ χρόνων 

εἴκοσι τριῶν --- δόξας ἐπὶ πρᾶξιν ἄσεμνον παραγε- 

νέσθαι, λαθὼν τὴν μὲν ἁγίαν τοῦ δωματίου ὑπεξή- 15 

yore, τῷ χλανιδίῳ τὴν αὐτῆς 9 καλύψας κεφαλήν. 

8. — 1 Ἀντωνίνας D. — ? Κοδράμων D. —? διαταγοῦσα D. — * (καὶ μὴ - τὸν) bis scripta. dein del. D. — 9 μηδὲ λατρεῦ- 

σαι τοῖς δαίμοσιν add. D. — 9 om. D. — 1 δὲ add. D. 8 ἄσιτον D. — ? περιήστραψεν D. — 15 D, φωνῆς S. — 15 ἑαυτὴν 

S. — ἢ προτρεπομένην S. — 1? μετασχεῖν D. — 1* τ᾿ cib. θῦσαι D. — 35 ἑαυτῆς S. ?0 

Ra:2, 1. — Rb:2. 1. — Re: 1.— Me : 1. — Μελάνεια ἐν εἰρήνῃ t. — Ὁ ὅσιος "Arpé ἐν εἰρήνῃ τ. --- 

3 (Νίκανδρος £. τ᾿ .. Μάρκος E. .), — Ναυκράτιος ἐν εἰρήνῃ T. — Mv τ 1. 2.8. — Τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Καλλιόπης. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:2.3.6. — P: 3.6.2. 4 —D:3. — TieAavíag τῆς ἀπὸ ἑταιρίδων 

(Oct. 81). — 6. ὅ. 4. --- Κυρίλλου ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας (lan. 181}. — 2. — 96: 93.5.4 — 8ὅ 

Κυρίλλου. — 2 (... ἐν τῷ X. τῆς Προποντίδος). --- 6. — Db: 3. 5. 4, — Κυρίλλου. --- 3. 6. — K& : 8. ὅ. 4. — 

Κυρίλλου. --- 2. — N: Κυρίλλου. — 8. — Φουρτουνάτου ἑνὸς τῶν o' (Iun. 152). --- 1, 5. 4. — Bb:8.— 

Be:6.— 60:29, 8. — Ce:2.3. — 0g : 2.8. — ἘΠ: 'H ἀνακομιδὴ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου, — 

Γλυκερίου πρεσβυτέρου Νικομηδείας. --- Φουρτουνάτου. — 6. — R&: 1.5.4, — Θεοφανοῦς καὶ 

ἸΤανσέμνης (Iun. 105). — Rb : 2. 1. 5. 4. 6. --- Re : Νικάνδρου xoi Μαρκιανοῦ (Iun. 85). --- Τῶν ἁγίων 30 

v' μαρτύρων (Iun. 53). — Me : Κυρίλλου (τὸ δὲ συναξάριον τούτου ἐγράφη ἰαννουαρίῳ τη). — Θέκλης, 

Μαριάμνης, Μάρθας, Μαρίας καὶ Ἐννεείμ. Ἐν ταῖς ἡμέραις Σαβὼρ τοῦ βασιλέως Τ;ερσῶν, πλησίον 

τῆς κώμης ᾿Αζᾶ ἦν τις πρεσβύτερος ἸΤαῦλος τοὔνομα, πλούτῳ κομῶν, ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ καὶ πέντε 

κανονικὰς παρθένους Θέκλαν, Μαριάμνην, Μάρθαν, Μαρίαν καὶ -Ἐννεείμ. Αὗται τῇ αἴγλῃ τῶν ἀρετῶν 

κατεκοσμοῦντο καὶ ἐλαμπρύνοντο, ἱερουρτοῦντος τοῦ ΤΙαύλου καὶ συμψάλλοντος αὐταῖς koi τὰ διδό- 35 

μενα θησαυρίζοντος᾽ ἐκεῖναι δὲ νυκτὸς καὶ ἡμέρας εἰργάζοντο τὰς τοῦ Θεοῦ ἐντολάς. Ὁ τοῦν μισόκαλος 

δαίμων μὴ φέρων τὴν κατὰ Θεὸν προκοπὴν ἐπιδιδοῦσαν καθ᾽ ἑκάστην ὥραν , τί μηχανᾶται καὶ τί 

ποιεῖ; ἸΤαρασκευάξζει μηνυθῆναι διά τινος Νιρσῆ τῷ ᾿ἀρχιμάγῳ τοῦ βασίλέως ἸΤερσῶν ὅτι᾽ « Ἔστι τις 

» πρεσβύτερος χριστιανός, πλούτῳ βρίθων πολλῷ, καὶ εἰ βούλει ἀποκερδῆσαι τὸν πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ 

» καὶ τῶν παρθένων, ὧν ἔχει μεθ’ ἑαυτοῦ, παράστησον αὐτὸν κἀκείνας" ἐκείνων δὲ τὴν πίστιν αὐτῶν 40 

» μὴ ἀρνησαμένων, σὺ τοῦ πλούτου παντὸς ἔσῃ κύριος, κατασφάξας αὐτούς.» Ὁ δὲ εὐθέως παρέ- 

στησεν αὐτὸν μετὰ τῶν παρθένων καὶ αὐτῶν τῶν πραγμάτων. Τότε εἰσελθόντος τοῦ σατανᾶ ἐν τῇ 

καρδίᾳ τοῦ πρεσβυτέρου, εἶπε πρὸς τὸν ἀρχιμάγον᾽ « Ἵνα τί ἔλαβες τὰ χρήματά μου, μηδέν σοι κακὸν 

» διαπραξαμένου; » Ὁ δὲ ἀποκρίθεὶς eme: « Διὰ τὸ εἶναί σε χριστιανὸν καὶ μὴ φυλάττειν τὰ 

» προστάγματα τοῦ βασιλέως.» Καὶ ó Παῦλος" « Καὶ τί μοι προστάσσεις ἵνα ποιήσω;» — «"Eàv 45 

» προσκυνήσῃς, εἶπε, τῷ ἡλίῳ καὶ φάγῃς αἷμα, λάβε τὰ σὰ καὶ πορεύθητι οἴκαδε.» Τότε ὁ ἄθλιος 

περιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τὰ πράγματα κείμενα χαμαί, qnot: « TTow) πάντα ὅσα ἂν εἴπῃς μοι.» Καὶ 

προσκυνήσας τῷ ἡλίῳ, ἔφαγε καὶ τὸ πεπηγὸς ἀΐμα τῶν θυσιῶν. Ὡς δὲ ὃ ἀρχιμάγος τοῦ σκοποῦ 

ἐξέπεσε: « Πεῖσον, φησί, καὶ τὰς μετὰ σοῦ παρθένους ποιῆσαι ὃ σὺ πεποίηκας, καὶ λαβεῖν καὶ ἄνδρας * 

» καὶ τότε λαβόντες τὸν πλοῦτον ὑμῶν, πορεύθητε ὅπη: καὶ βούλεσθε.» Ὁ δέ, — ὦ μιαρότητος καὶ 50 

ἀναιδείας, — προσελθὼν ταῖς παρθένοις φησίν" « Ὃ ἄρχων λαβὼν τὰ χρήματα ἡμῶν, παρέστησε καὶ 

» ἡμᾶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ βασιλέως προτρέπων καὶ οὕτως ἀντιστρέψαι ταῦτα πρὸς ἡμᾶς" καὶ 

» ἰδοὺ ἔφατον τὸ αἷμα καὶ ἔπιον καὶ τῷ ἡλίῳ προσεκύνησα, καὶ προτρέπεται καὶ ὑμᾶς bv ἐμοῦ τοῦτο 

» ποιῆσαι καὶ λαβεῖν τὰ ὑμέτερα καὶ ἀπελθεῖν οἴκαδε,» Ai δὲ παρθένοι πρότερον ἐμπτύσασαι εἰς τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἐκ συνθήματος" « Ἔρρε, μιαρώτατε, ἔφασαν, ὅτι ὅλως ἐτόλμησας τοῦτο ποιῆσαι 55 

» καὶ πρὸς ἡμᾶς εἰπεῖν" ἰδοὺ καὶ δεύτερος Ἰούδας, ἄθλιε, ἀπεφάνθης᾽ ἐκεῖνος διὰ χρημάτων παραδοὺς 

» εἰς θάνατον τὸν δεσπότην καὶ διδάσκαλον καὶ ταῦτα κερδήσας ἀπήγξατο᾽ καὶ σὺ ἰδοὺ διὰ χρήματα 

1 δρᾶν Mc. 

f. 234. 

19 

1$ 

?5 
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45 
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αὐτὸς δὲ ἐκεῖσε διέμεινε. Mer" ὀλίγον δὲ φανεροῦ 

γενομένου τοῦ πράγματος, στρατιωτῶν τινῶν εἰς 

τὸ ἐνυβρίσαι τὴν ἁγίαν παραγενομένων, ἤχθη 

πρὸς τὸν ἡγεμόνα 19 Ἀλέξανδρος. Καὶ πρῶτον μὲν 

σπαθίζεται᾽ εἶτα, συσχεθείσης 17 τῆς ἁγίας, ἀμφό- 

Tepor τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν ἀπο- 

τέμνονται, καὶ οὕτως 18 ἐν βόθρῳ πυρὸς ὅλον τὸ 

σῶμα πίσσῃ ἐπιχρισθέντες ὑγρᾷ 1 ἐξωθόῦνται 

καὶ ἀπορρίπτονται᾽ καὶ ἐν τούτῳ τὸ μακάριον 

δέχονται τέλος. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

31. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Τιμοθέου 

ἐπισκόπου Προύσης. Οὗτος ἦν ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ 

παραβάτου ἢ τὴν λαχοῦσαν αὐτῷ ἐκκλησίαν ἰθύ- 

vuv καλῶς καὶ τὸν ἐν ταύτῃ λαὸν ποιμαίνων 

πνευματικῶς. Βρύων δὲ παντοῖα θαύματα, τὸν 

δράϊκοντα τὸν μέγαν 5, ὃς τῇ τοῦ ἐμφωλεύοντος 

ἐν αὐτῷ τῷ ὃ τόπῳ ὃ κακίᾳ, φαμὲν δὴ τοῦ βρο- 

τοκτόνου καὶ ἀρχαίου δράκοντος, τούς τε παριόν- 

15 6 add. D. -- 11 καὶ add. Ὁ. --- 15 οὕτω D. — 1? πίσσης ... 
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μονῇ τοῦ Μαξιμίνου, διακειμένῃ ἐν Κωνσταντινου- 

πόλει, ἔνθα τὰ τίμια αὐτῶν κατάκεινται λείψανα. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις Σ τοῦ ἁγίου iepo- 

μάρτυρος ᾿Αλεξάνδρου ἐπισκόπου Προύσης. 

5. Koi! τῶν ἁγίων μαρτύρων ᾿Ανανίου καὶ 

Κο, άτου. 

- Καὶ τῆς ὁσίας ΠΤελαγίας, ἥτις διὰ τὸ μὴ 

διαφθαρῆναι αὐτὴν ἐρρίφη πρὸς γῆν ἐκ τοῦ 

ὕψους. Ταύτην καὶ ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Χρυ- 

σόστομος ἐγκωμίοις ἐτίμησεν. 

AYTO Ι΄. 

τὰς ἀνθρώπους ἀνήρει καὶ τὰ κτήνη φυσήματι 

μόνῳ ὃ ἐλυμαίνετο, καὶ ὅλως ἄβατον τὴν μεταξὺ * 

τῆς πόλεως ἸΤρούσης καὶ τῶν θερμῶν ὑδάτων 

ὁδὸν ἀπεδείκνυ, τῇ ἐπιβολῇ τοῦ τῶν ἱερῶνδ ἄρτων 

καλύμματος δ διέρρηξε καὶ ἐνέκρωσεν, Ἀπετμήθη 

δὲ τὴν ἱερὰν κάραν, Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου 

μαθόντος περὶ τῶν θαυμάτων ὧν ἐπετέλει καὶ 

ἀποστείλαντος καὶ ἀνελόντος αὐτόν. Τελεῖται δὲ f 

ὑγρᾶς 8. 

4. — τ (τῇ - ἄθλησις) καὶ D. 

5. — ! καὶ τὴ αὐτὴ ἡμέρα add. D. . . 

1. — 1 τυράννου D. — ὃ μέγα D. —? om. D, — ὁ μαξὺ D. — ὃ ἱερέων S. — ὃ καλύματος D. 

» ἀπώλεσας τὴν ψυχήν σου. Koi οὐδὲ εἰς ἔννοιαν ἦλθέ got τὸ περὶ τοῦ πλουσίου ἐκείνου τοῦ ἔχοντος 

» χρήματα πολλὰ καὶ λέγοντος Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθά" φάγε, πίε, εὐφραίνου, "Og καὶ ἤκουσεν 

» Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν cou ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; Λέγομεν 

» οὖν σοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἱστάμεναι, ὅτι ἀμφότερα τὸ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Ἰούδα ἐπὶ coi πληρω- 

» θήσονται. » Καὶ πάλιν κατέπτυσαν αὐτοῦ ὡς ἀποστάτου. Τότε προστάξει τοῦ ἀρχιμάγου ἐτύφθησαν 

oi παρθένοι ἀφειδιῶς ἐπὶ πολλαῖς ταῖς ὥραις. Τυπτόμεναι δὲ διὰ ῥάβδων « Ἡμεῖς τὸν κύριον ἡμῶν 

» Ἰησοῦν Χριστόν, ἔλεγον, προσκυνοῦμεν, τοῖς δὲ προστάγμασι τοῦ βασιλέως οὐχ ὑπείκομεν καὶ ὃ 

» θέλεις ποίει.» Καὶ ὁ ἀρχιμάγος πάντα τρόπον μηχανώμενος ἀποκερδῆσαι τὰ τοῦ Παύλου χρήματα, 

ἀπεφήνατο δίὰ χειρὸς roO ἸΤαύλου ξίφει ἀποτμηθῆνοι τὰς κεφαλὰς τῶν ἁγίων παρθένων, σκοπήσας ὡς 

οὐ πεισθήσεται ὁ Παῦλος τοῦτο ποιῆσαι. Καὶ τούτου μὴ τενομένου ἀποκερδανεῖ πάντως τὰ πράγματα, 

συναναιρεθέντος καὶ τοῦ Παύλου ταῖς ἁγίαις παρθένοις. Ὁ δὲ ἄθλιος ἐκεῖνος ἅπαξ τῇ λύσσῃ τῆς φιλαρ- 

5. τυρίας πωρωθεὶς τὴν ψυχήν, οὐδὲ τοῦτο, παρῃτήσατο δρᾶσαι" ἀλλ᾽ ἐπιστραφεὶς αὖθις καὶ ἰδὼν τὰ 

ἑαυτοῦ χρήματα᾽ « Tou). πάντα, ἔφη, ὅσα προστάξειας. » Καὶ λαβὼν τὸ ξίφος πλησίον τῶν παρθένων 

ἀφίκετο, Αἱ δὲ ἅγιαι ἰδοῦσαι αὐτὸν ἐξέστησαν, καὶ μιᾷ φωνῇ λέγουσι πρὸς αὐτόν" « Ἄθλιε, ποιμὴν dv 

» χθὲς ἡμῶν, νῦν ὡς ἄγριος λύκος ἐξῆλθες ἀποκτεῖναι ἡμᾶς; γνῶθι ὅτι τὸ παρὰ σοῦ ξίφος ζωὴ αἰώνιός 

» ἐστιν ἡμῖν, καὶ ἡμεῖς μὲν ἀπερχόμεθα πρὸς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, σὺ δέ, καθὼς προεί- 

» mopev, τὴν. ψυχήν σου ἀπώλεσας σὺν τῷ πλούτῳ καὶ τάχιον τῷ τῆς ἀγχόνης σχοινίῳ πορεύσῃ πρὸς 

» τὸν GUTXopóv? cou ᾿Ιούδαν. » Ταῦτα καὶ ἕτερα λέξασαι πρὸς αὐτὸν καὶ προσευξάμεναι ἀπετμήθησαν 

τὰς κεφαλὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ, Τότε ὁ ἀρχιμάγος λέγει πρὸς αὐτόν « Γνῶθι, ΤΤαῦλε, ὅτι ἐν οὐδενὶ τῶν ἀνθρύ:- 

« πὼν τεθέαμαι τὴν προσοῦσάν σοι εὐφυΐαν ὃ. καὶ ἐπιτηδειότητα. Διὰ τοῦτο ἄνευ τοῦ βασιλέως 

» ἀπολῦσαί σε οὐ δύναμαι, ὅτι ἀναμαθὼν οὗτος τὸ περὶ σοῦ δι᾽ ἐμοῦ ἀπαγγέλλοντος, εἰς μεγάλην σε 

» τιμὴν ἀποκαταστήσει" νῦν οὖν εὐφράνθητι μεθ᾽ ἡμῶν καὶ μεῖνον ἐν κελλίῳ πλησίον ἡμῶν, καὶ πρωΐας 

» ἀναφέρομεν tà περὶ σοῦ.» 'O δὲ ἀπεκρίνατο: « Γενέσθω ὡς ἐκέλευσας,» Καὶ τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ 

ἀποστείλας ὁ ἀρχιμάγος τοὺς δούλους αὐτοῦ σχοινίῳ ἀποπνῖξαι τὸν Παῦλον προσέταξε. Τρωΐας δὲ 

εἰσελθών, ὡς εὗρεν αὐτὸν κρεμάμενον, κατεδίκασεν ὡς ἑαυτὸν δῆθεν κρεμάσαντα. Καὶ προσέταξε κατα- 

βιβασθῆναι καὶ ῥιφῆναι βορὰν τοῖς κυσί. Καὶ οὕτω τοῦ ἀθλίου τούτου βιαίως τὴν ψυχὴν ἀπορρήξαντος, 

τὰ χρήματα αὐτοῦ πάντα ὁ ἀρχιμάτος ἑαυτῷ περιεποιήσατο, ὥστε πέρας λαβεῖν τὰ προρρηθέντα ὑπὸ 

τῶν ἁγίων γυναικῶν καὶ τὸν διπλοῦν αὐτὸν ἐλεεινῶς ὑποστῆναι θάνατον. --- ἀ. 5 : ᾿Ανανίας E. τ. — Ὁ 

ἅγιος Κῦρος ἐν εἰρήνῃ τ. --- Αἱ ἅγιαι τρεῖς μάρτυρες καὶ παρθένοι, αἱ ἀπὸ Χίου E. τ. --- Mv : Κυρίλλου 

πάπα ᾿Αλεξανδρείας. --- 6. — Mr : Κυρίλλου. 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1.3.5. — P:1.5. — Ὁ: 1. 8. ὅ. — 96: 1.8 (Ἀπόλλωνος). --- 
4 (Aketivou). — 5. — Db: 1.3.4.5. — K:1,5.3.4 — N: 1.3.5. — Bb: 1.5, — ἸΤελαγίας 

(Iun, 95). — Be : Ἀλεξάνδρου xai Ἀντωνίνης (Iun. 95). — 1. — Κανίδους. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου, Θεοδότου xol Θεοφανοῦς υἱός, τὰς οἰκήσεις ποιουμένων ἐν τῇ τῶν Καππα- 

δοκῶν χώρᾳ, εὐλαβῶν ὄντων καὶ θεοφιλῶν. Λέγεται δὲ τὴν μητέρα αὐτοῦ παντοίας τροφῆς ἀπέχεσθαι 

— ? συγχολόν Mc. — ὅ εὐφυΐαν Mc. 

Tux. 9. 

iux. 10. 

lox. 9. 

Luc. 12, 10. 

lux. 10. 



Tox. fü. 

Tux. 11. 

Io. 10. 

Ios. 1i. 
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αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ στησεν ἑαυτὴν ἐργασίᾳ. Τὴς δὲ εἰπούσης 15 ἔτη 

τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ εὐαγοῦς ξενῶνος ἐν τῷ Δευτέρῳ. δώδεκα; καὶ πολλῶν αὐτῇ 6 συνελθόντων μηδένα 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος ὡραιότερον αὐτοῦ κατιδεῖν. μηδὲ τρωθῆναι ἔρωτι 

Βενιαμίν. τοσοῦτον ἑτέρου, αὖθις αὐτὸς 17 «φάναι"8» νομί- 

8. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀπολλὼ — pue βούλεσθαι καὶ μετὰ γάμου σεμνοῦ ἔν τῷ οἴκῳ 5 

ἐπισκόπου 3, αὐτὴν συγκομίσαι, ἀλλὰ μὴ τῇ διαβαλλομένῃ καὶ 

4. Koi ᾿Αλεξίου ἐπισκόπου Βιθυνίας. αἰσχρᾷ πράξει συγκοινωνῆσαι" τῆς δὲ περιχαρῶς 

5. Καὶ μνήμη τῶν ὁσίων 1 xai? μακαρίων ὃ τὸ ῥηθὲν δεξαμένης, εἰ τοιαύτη τις οὖσα καταξιω- 

Θεοφάνους καὶ ἸΤανσέμνῃς. Ὃ ὅσιος Θεο- θείη τάμων | ἐντίμων καὶ ζηλωτῶν, ἐπιδοῦναί τε 

φάνης ἐκ τῆς Ἀντιοχέων ὅ πόλεως ἦν γεννηθεὶς αὐτῇ τὸν μακάριον Θεοφάνην τὸ χρυσίον καὶ jg 

δὲ ἐξ ἀπίστων καὶ δυσσεβῶν γονέων ταχὺ πρὸς εἰπεῖν. πορεύεσθαι αὐτὸν τὰ πρὸς ἀπαρτισμὸν τοῦ 

τὴν εἰς Χριστὸν * πίστιν καὶ εὐσέβειαν μετετέθη, γάμου τελέσαι" καὶ πορευθέντα ἕτερον οἰκίσκον 

Ἐν γὰρ τῷ πεντεκαιδεκάτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ fju- | πλησίον τοῦ κελλίου αὐτοῦ οἰκοδομῆιξαι 15, καὶ 

κίας ὃ γυναικὶ πρὸς γάμον ζευχθεὶς καὶ ἐπὶ τρισὶν αὖθις πρὸς αὐτὴν παραγενέσθαι καὶ εἰπεῖν μὴ ἂν 

ἔτεσιν αὐτῇ * συνδιαγαγών, ὡς εὐθὺς ἐξ ἀνθρώ- ἄλλως τὴν μετ΄ αὐτῆς συνοίκησιν ἔσεσθαι, εἰ μὴ τὰ 15 

πῶν ἐκείνη γέγονεν, αὐτὸς προσῆλθε τῇ τοῦ Χρι- τῶν χριστιανῶν τελεσθείη᾽ τὴν δὲ δυσχεραίνειν τὸ 

στοῦ ἐκκλησίᾳ ὃ καὶ τὸ ἅγιον ἐδέξατο βάπτισμα, πρῶτον μὲν 30. καὶ ἀναβάλλεσθαι, ὅμως δὲ τὸ 

Καὶ πλησίον τῆς πόλεως στενότατον κελλίον oiko- βάπτισμα καταδέξασθαι" καὶ συνεχῶς ἐν ἑπτὰ 

δομήσας, καθεῖρξεν ἑαυτὸν διὰ πάντων καθαιρό- ἡμέραις κατηχουμένην καὶ τὰ περὶ τῆς μελλούσης 

μενος ἴ ἃ πρὸς τελείωσιν καὶ τὴν ἄκραν ἀρετὴν κρίσεως καὶ τῆς τῶν πρακτέων ἀμοιβῆς παρὰ τοῦ 90 

συντελεῖ. Μαθὼν δὲ περὶ δημοσίας τινὸς πόρνης, ὁσίου ἀκούσασαν “1 φωτισθῆναί τε τὴν διάνοιαν 

ἸΠανσέμνης οὕτω καλουμένης 5, ὅτι πολλοῖς " αἰτία καὶ εἰς κατάνυξιν ἐλθεῖν τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι, καὶ 

ἀπωλείας καθίσταται, εὐξάμενος καὶ παραθεὶς ἑαυ- ἀπαλλάξαι μὲν τῆς δουλείας πάντα αὐτῆς τὰ 

τὸν τῷ Θεῷ τῆς κέλλης 19 ἐξῆλθε. Καὶ v? τῷ! ἰδίῳ ἀνδράποδα καὶ τὸν χρυσόν 53, ὃν ἐν τῇ τοῦ σώμα- 

οἴκῳ γενόμενος καὶ τὸ τρύχινον, ὃ ἠμφίεστο !!, τὸς αἰσχρᾷ συνῆξεν ἐρτασίᾳ, εὔχρηστα 38. σκεύη τ5 

ἀποβαλὼν καὶ περιβαλόμενος 12 ἐσθῆτα πολυτελῆ κατασκευάσασαν τῷ Θεῷ ἀναθέσθαι, εἰσελθεῖν 

καὶ παρὰ τοῦ πατρὸς δέκα χρυσίου λίτρας λαβών, τεῦ ἐν τῇ κέλλῃ 5, ἣν ὁ ὅσιος κατεσκεύασε 

ὡς δὴ γυναῖκα ἑτέραν ἀγαγέσθαι βουλόμενος, Θεοφάνης, καὶ ἐπὶ τοσοῦτον προελθεῖν ἀρετῆς, 

πρὸς τὴν ἸΤανσέμνην παρεγένετο, Καὶ συνεστιαθεὶς ὡς καὶ δαίμονας ἀπελαύνειν καὶ παντοῖα νοσή- 

αὐτῇ énei? ἐπιτήδειος ἔδοξεν ὁ καιρὸς ἐν ᾧ συνελ- ματα θεραπεύειν" ἐπιβιώσασαν ὅ5 δὲ ἐνιαυτὸν ἕνα 30 

θεῖν 18 αὐτοὺς ἔδει 74, ἀνακλιθεὶς πόσος εἴη χρόνος καὶ μῆνας δύο πρὸς Κύριον ἐκδημῆσαι, ἅμα τῷ 

παρ᾽ αὐτῆς ἐπυνθάνετο, ἐξ οὗ τῇ τοιαύτῃ κατέ- ὁσίῳ καὶ θαυματουργῷ Θεοφάνει 5". 

MHNI Τῷ AYTQ IA'. 

. ἅ, Ἄθλησις τῶν ἁτίων xoi! πανευφήμων καὶ δ Ἵνδοις τοῖς. καλουμένοις εὐδαίμοσι * κηρύξας 

ἀποστόλων Βαρθολομαΐου καὶ Βαρνάβα. Ὧν τὸ εὐαγγέλιον καὶ τὸ κατὰ Ματθαῖον ὅ αὐτοῖς ὃς 

6 μὲν Βαρθολομαῖος ἦν ἐκ 2 τῶν δώδεκα μαθητῶν: εὐαγγέλιον παραδούς δ, σταυρῷ προσηλωθεὶς " ἐν 

8. — ! om, D. — ? γενομένου add. D. 
5. — τ ἁγίων D, — δ om. D. — 8 Ἀντιόχου D. — ὁ ἐν Χριστῷ D. — ὅ χρόνω τῆς ἡλ, αὐτοῦ D. -- *uev αὐτῆς D. — 

? καθαιρόμενοι S. — 5 οὕτω xaX, ἸΤανσέμνου D. — ὃ D, πολλῆς S. — 1? τοῦ κελλίου D. — 1! ἠμφίετο S, ἡμφίαστο D. — 

1? περιβαλλόμενος S, ἀπ. καὶ ἀποδυσάμενος «. π. D. — 13 συν(ελθεῖν) in. vas. D. — !* καὶ συνελθεῖν add. sed. postea del. 40 

D. — 15 φαμένης D. — 16 om. D. — ! αὐτὸν D. 18 D, oi, S. — 19 ἀνοικοδομῆσαι D. — ?9 μὲν τὸ πρῶτον D. — 

?1 ἀκούουσαν D. — 33 πλοῦτον D, — 35 bé add. D. — 2: δὲ D. — ὃ κέλλα S. — ?* ἐπιβιῦσασα D. — ?* Θεοφάνη D. 
. 1. — 1 om, D. —? elcsupra lin. D. — ὃ ὃς D. — * D, δαίμοσι 8. — δ ἅγιον add. D. — €f) ἰδία διαλέκτιυ αὐτῶν guy. 

γράψας add. D. — ? παραδοθεὶς D. 

παχυτέρας, καθ᾽ ὃν καιρὸν τοῦτον ἐν ταστρὶ ἔφερε΄ τεχθέντα δὲ ἀπέχεσθαι τῆς ἀριστερᾶς θηλῆς παντε- 45 

λῶς᾽ εἰ δέ ποτε δαψιλεστέρας τροφῆς ἐνεφορήθη ἡ μήτηρ, οὐδὲ τῆς δεξιὰς θηλῆς ἥπτετο ὅλως. 

Βαπτισθεὶς οὖν καὶ ἀπογαλακτισθεὶς καὶ τὰ πρώτης ἡλικίας παραμειψάμενος, χαίρειν πᾶσιν εἰπών, τὸ 

ὄρος καταλαμβάνει. Καὶ μικρὸν ἄντρον ὑπεισελθὼν ἐν αὐτῷ ἑαυτὸν ἐγκαθείρξας, ví) προσευχῇ καὶ τῇ 

νηστείᾳ σχολάζων καὶ ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος βραχυτάτων ὠμῶν λαχάνων ἄνευ ἁλιῶν ἀπογευόμενος, 

διήρκεσε χρόνοις τρισὶ καὶ ἑβδομήκοντα. Ἐπεὶ δὲ πάνυ ἦν κατάφορος ὁ τόπος ὕδασι καὶ τὸ ἄντρον ὑπὸ 50 

πολλῆς νοτίδος πολιορκούμενον, διεφθάρησαν αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ πώγωνος. Οὕτως 

οὖν διαρκέσας ὁ μακάριος ἐπὶ πολὺ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 6: 1. 8. ὅ (... TTavoéuvov). --- Ce : 1. 

3. 5. à.. Πανσέμνης). ---- Gg : 1. 8, δ (.. ΤΠανσέμνου). --- RR: 1. — Τῶν ἁγίων Ἀνανίου καὶ Κοδράτου 

(Iun. 95). — Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀλεξάνδρου. --- Ἢ σύναξις τοῦ τιμίου ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ év 

τῷ Σωσθενείῳ (Iun. 9?) Βα: 1. 

Re : Ὀνουφρίου (Tun. 127), — Me: 1. — ᾿Αλεξάνδρου xol ᾿Αντωνίνης. --- ὅ. 5: ὁ ἅγιος Βενιαμίν, 

πάλου τῷ ἀφεδρῶνι ἐμβληθέντος, v. — Mv : ᾿Αλεξάνδρου καὶ ᾿Αντωνίνης. --- 1, — Κανίδους. --- ὅ, 8 

(Ἀπόλλωνος). --- 4. -- Mr : ᾿Αλεξάνδρου καὶ ᾿Αντωνίνης. 

SYNAXARIA SELECTA. H:1.-— Σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ év τοῖς "Abbo. — P:1.— 

"Ovouopíou (Iun. 127). — D : 1. — Da : 1. — Σύναξις τοῦ ἀρχατγέλου Γαβριὴλ ἐν τοῖς "Abba, — Db: € 

Πελατίας. Rb: f. — Ἀλεξάνδρου καὶ ᾿Αντωνίνης. — 55. 
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᾿ἈἈρβανουπόλει τελειοῦται ἐνδόξως καὶ ἐν μολι- 

foi? λάρνακι τεθεὶς τῇ θαλάσσῃ ἐναπορρίπτεται. 

“Ὑπὸ δὲ θείας προνοίας μέχρι Σικελίας ἐν Λιπάρᾳ 

τῇ νήσῳ κομισθεὶς καὶ φανερωθεὶς ἐκεῖσε θάπτε- 

$ ται. Ὁ δὲ Βαρνάβας, ὃς καὶ Ἰωσῆς ἐν ταῖς τῶν 

ἀποστόλων Πράξεσιν ἀναγράφεται koi? εἷς τῶν 

ἑβδομήκοντα ὑπάρχει "1, συνέκδημος Πέτρου xeipo- 

τονεῖται" — ἑρμηνεύεται δὲ τούτου ?? τὸ ὄνομα υἱὸς 

παρακλήσεως, --- ἐκ φυλῆς μὲν Aevi ὁρμώμενος, 

10 κατὰ τὴν Κύπρον δὲ καὶ γεννηθεὶς καὶ τραφείς 13, 

Οὗτος πρῶτος ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν Ρώμῃ καὶ 

᾿Αλεξανδρείᾳ ἐκήρυξε τὸ εὐατγέλιον τοῦ Χριστοῦ" 

καὶ ἀπελθὼν ἐν Κύπρῳ 12, ὑπό. τε ἰουδαίων καὶ 

ἑλλήνων λίθοις κτείνεται!5 καὶ πυρὶ παραδίδοται 15. 

15. MHNI ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν "Ovou- 

φρίου τοῦ 1 Αἰγυπτίου 1. Οὗτος ἦν ἐξ Αἰγύπτου 

ἐν κοινοβίῳ διακειμένῳ ἐν Ἑρμουπόλει τῶν 

Θηβῶν 2. Καὶ ἀκούσας Ἠλιοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ 

40 προδρόμου τὸν βίον, ἐξελθὼν τοῦ κοινοβίου 

ᾧκησε τὴν ἔρημον, ἐπὶ ἑξήκοντα ἔτη ἄνθριυπον μὴ 

ἑωρακώς. Ὃν εὑρὼν ὁ μοναχὸς Παφνούτιος εἰς 

τὰ ἐνδότατα τῆς ἐρήμου χωρήσας τοῦ εὐλογη- 

θῆναι ὑπὸ ἁγίων ἀνδρῶν, τὸν ἀριθμὸν ὃ δεκαεπτὰ ἡ 

95 ἡμέρας διοδεύσας ὅ, καθίσας πλησίον αὐτοῦ, παρε- 

κάλεσεν αὐτὸν τό τε ὄνομα αὐτοῦ ὅ εἰπεῖν καὶ 

πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ * ἐξητήσασθαι. ^A καὶ μαθὼν 

ὕστερον τοῖς ἐν τῇ Σκήτει " μοναχοῖς ἀνήγγειλεν 

οὐ μόνον περὶ αὐτοῦ τοῦ θεοφόρου πατρὸς 

30 Ὀνουφρίου ἀλλὰ καὶ περὶ ἑτέρων, οὖς διοδεύων 

εὗρε κατὰ τὴν ἔρημον. Τότε δὲ ἐν τῷ παρεῖναι 

IUNIUS 746 

^Ov!! Μάρκος ὃ ἀπόστολος xoi εὐαγγελιστὴς ?* 

συγκομίσας, ἔθετο ἐν σπηλοίῳ, καὶ ἐκπλεύσας 

εἰς Ἔφεσον πρὸς ΤΙαῦλον ἀνήγγειλε τὴν τελείω-. 

σιν Bapvágo: ἔκλαυσεν δὲ αὐτὸν ὁ Μάρκος ἐπὶ 

πολύ. Οὗτος λέγεται τεθάφθαι ἅμα | τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

γραφέντι κατὰ Ματθαῖον εὐατγελίῳ, καὶ ἐς ὕστε- 

pov εὑρεθέντι μετὰ τοῦ ἀποστολικοῦ σώματος" 

ὅθεν καὶ προνόμιον ἔλαβον οἱ πιστοὶ μὴ ὑπο- 

κεῖσθαι ὑπό τινα τῶν ἄλλων ἐπισκόπων ταύτην 

τὴν νῆσον ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου χειροτο- 

νεῖσθαι 19, Τελεῖται δὲ. ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ 

σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ κορυφαίου. τῶν 

ἀποστόλων 39 ἸΤέτρου, τῷ συγκειμένῳ τῇ ἁγιω- 

τάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

AYTQ ΙΒ΄. 

αὐτόν, τοῦ ὁσίου πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντος, διε- 

λὼν τὸ ἑαυτοῦ τριβώνιον εἰς μέρη δύο, τὸ ἕν ἐπέ- 

βαλε τῷ τοῦ ἁγίου λειψάνῳ " καὶ γὰρ ἦν γυμνὸν 

θριξὶ μόναις λευκαῖς σκεπόμενον 3. Τελεῖται δὲ ἡ 

αὐτοῦ σύνοξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ εὐκτηρίῳ, 

τῷ ὄντι ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου ᾿Αλυπίου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

᾿Αντωνίνης 1, Αὕτη ἦν ἐκ πόλεως Νικαίας τῆς 

κατὰ Βιθυνίαν κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ 

καὶ Μαξιμιανοῦ καὶ Πρισκιλλιανοῦ ἄρχοντος. 

ἸΤρὸς ὃν ἀχθεῖσα διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν, 

τύπτεται μάστιξι κατὰ τῶν ὃ μαστῶν, καὶ "αὖθις 9 

τίθεται ἐν φρουρᾷ. Καὶ ὁ ἀχθεῖσα ἀναρτᾶται τῷ 

ξύλῳ καὶ τὰς πλευρὰς κατακαίεται ὅ καὶ ἐπὶ 

πυρακτωθείσης ἐσχάρας ἁπλοῦται δ" καὶ διελαύ- 

νεται σούβλαις πεπυρωμέναις τὰς χεῖρας, ἐξ ὧν 

— 8 βολιβδίνη S, μολυβδίνω D. — ὃ Σικελλίας ἐν Λιπάρη [). --- 19 (8c - καὶ) om. D. — 15 ὑπάρχων D. — 13 D, τοῦτο S. 

13 (κατὰ - τραφεὶς) ὅθεν Μωσῆς καὶ Ἀαρῶν καὶ Σαμουὴλ γεννᾶται δὲ ἐν Κύπρω, ἐκεῖσε τῶν Tovéuv αὐτοῦ τὴν οἴκη(σιν) 

ἐχόντων D. — 14 εἰριφ(ύπρον D. — 15 ἐκτάνθη D. — 16 παρεδώθη D. — 11 ó add. D. — 15.(δ - εὔαγγ,} om. D. — 15 (οὗτος - 
35 Xepor.) om. D. — 29 ἀποστόλου D. 

1.— om, D. — 5 Θηβαίων χώρας D. — 8 (τ. à) om. D. — 4 ἑπτὰ καὶ δέκα D. — 5 xoi add. D. $ ἑαυτοῦ D 
Ταὐτὸν D. — ? Ziiyrm D. — 9 τυμνὸς ..... σκεπαζόμενος D. 

5. — τ Ἀντωνίνας D. — * om. D. —3 τότε μὲν D. — * αὖθις δὲ D. — 5 x, τὰς πλευρὰς D. — 9 τίθεται D. 

1.—E:1.—N:1.— ΒΡ: 1. — Γαβριὴλ ἐν τοῖς Ἄδδα. — ΒΟ: 1. — ατΊ. — (ὁ : 1. (ρ:1. 

4) R:1.— Δ : 1. — ἘΠ: 1. — Re:1.-— Moe: 1. — Θεόπεμπτος μετὰ καὶ ἑτέρων δ΄ ἔ, v. --- Ζήνων ἐν 

εἰρήνῃ v. (Iun. 192). --- Τριφύλλιος ἐπίσκοπος ἐν εἰρήνῃ τ. (Iun. 125. — Mv : 1. — Γαβριὴλ ἐν τοῖς 

"Abbo. --- ΜῈ: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H :Ί1. 9. 8. 4.5. --- Ῥ 2, 4. — D :1.2.8. 4.5. — Da.: 1.2.3. 4 (.. Τριφύλ- 

λου). — 5 (... ἐν τῇ Δαγούττῳ.. -- Db : 1. 9. 3. 4. 5 (.. Λίβαν ἐν τῇ Δατουτίᾳ). --- € : 1.3. (Avruvíoc). — 

45 9. & (.. ἐπισκόπ. Λευκουσίας τῆς Κύπρου). --- 5. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ ᾿Αθωνίτου 

(in marg. al. manu). — Ν : 1.2. ἃ, 5 (.. ἐν Δαγοῦτᾳ). -- Bb:1.2. — ΒΟ: 1.2. --αὝ: 1.2. — Ce: 

1.9. — (κα : 1: 'Ovougpíov τοῦ Αἰγυπτίου. Οὗτος ἦν ἐξ Αἰγύπτου ἐν κοινοβίῳ ἐν Ἑρμουπόλει τῶν 

Θηβῶν. καὶ ἀκούσας Ἠλιοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ προδρόμου τὸν βίον, ἐξελθὼν τοῦ κοινοβίου ᾧκησε τὴν 

ἔρημον ἐπὶ ἑξήκοντα ἔτη, ἄνθρωπον τὸν δ οἷογοῦν μὴ ἑωρακώς. Ὃν εὑρὼν ὁ μοναχὸς Ταφνούτιος 

80 χωρήσας εἰς τὰ ἐνδότερα μέρη τῆς ἐρήμου τοῦ εὐλογηθῆναι ὑπὸ ἁγίων ἀνδρῶν καὶ διοδεύσας ἡμέρας 

δεκαεπτὰ καὶ καθίσας πλησίον αὐτοῦ, παρεκάλεσεν αὐτὸν τό τε ὄνομα εἰπεῖν καὶ πάντα τὰ περὶ ἑαυτὸν 

ἐξηγήσασθαι. Ὁ δὲ εἶπεν ὅτι" « Ὀγούφριος καλοῦμαι » καὶ ὅτι" « Τρεφόμεθα of ἐν τῇ ἐρήμῳ πάντες ἐκ 

» βοτανῶν, τὴν δὲ ἁγίαν κοινωνίαν κομιζόμεθα ὑπὸ ἀγγέλου" ἐὰν δέ τις ἐπιθυμήσῃ ἄνθριωπον ἰδεῖν, 

» ἀναλαμβάνεται εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ θεωρεῖ τὴν δόξαν τῶν δικαίων καὶ πάλιν κατέρχεται χαίρων.» 

55 Ἐλθὼν δὲ μετὰ τοῦ ἸΠΤαφνουτίου εἰς ἕτερον τόπον, εὗρεν κολύβην καὶ ἄρτον κείμενον, καὶ μετέλαβον 

τροφῆς ἀμφότεροι, τοῦ Παφνουτίου τὸν ὅσιον καταναγκάσαντος. Δειλιάσαντος δὲ τοῦ Παφνουτίου καὶ 

μέλλοντος ὑποχωρῆσαι εἶπε αὐτῷ « Μεῖνον, τέκνον " σήμερον τελειοῦμαι καὶ σύστειλον τὸ λείψανόν 

» μου᾽ καὶ ἀπελθὼν κήρυξον τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ πᾶσι τοῖς πιστοῖς, ὅπως μνείαν ποιῶνται" ἡμῶν.» 

τ Ἑρμοπόλει Cg. — ? τὸ Cg. — 3 ποιοῦνται Cg. 

lox. Hi. 

fox. 

les. 12. 

lox. 11. 



iux. 12. 

t. 936. 

lux. 13. 

Yes. 14. 

ἴυν, 12. 

Tex. 13. 

lex. ἘΞ, 
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εὐωδία ὥσπερ ἐκ στύρακος ἀνεπέμπετο. Aucha- 

θεῖσα δὲ ὁμοίως καὶ τοὺς ἀστρατάλους ὀβελίσκοις 

ἐκκαυθεῖσιν, ἀπήχθη πάλιν ἐν τῇ φρουρᾷ 7 καὶ ἐν" 

δυσὶ χρόνοις ἐν αὐτῇ ταλαιπωρεῖν ἐαθεῖσα αὖθις 

ἐξάγεται" καὶ ἐν θαλάσσῃ | ῥιφεῖσα τὸν διὰ τοῦ 

μαρτυρίου " κομίζεται στέφανον. ᾿ 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος ᾿Ακυλίνης. 

Αὕτη ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ τοῦ 

βασιλέως ἐκ πόλεως Βύβλου "ὁ τῆς ΤΤαλαιστίνης, 

θυγάτηρ περιφανοῦς τινος ἀνδρὸς Εὐτολμίου. 

Ἐβαπτίσθη δὲ ὑπὸ Εὐθαλίου 2 ἐπισκόπου οὖσα 

πενταετής᾽ δεκαετὴς δὲ γενομένη τὰς συντρόφους 

καὶ ὁμήλικας κόρας πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

ἐχειραγώγει καὶ ἀπέχεσθαι τῶν εἰδώλων ἐδίδασκεν" 

ὅθεν διαβάλλεται τῷ ἀνθυπάτῳ Οὐολοσιανῷ παρὰ 

Νικομήδους ὃ τινός. Καὶ ἀχθεῖσα εἰς ἐρώτησιν ὁμο- 

λογεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ’ διὸ τύπτεται καὶ 

σούβλαις σιδηραῖς πυρωθείσαις τὰς ἀκοὰς διε- 

8. Tí! αὐτῇ ἡμέρῳ μνήμη 3 τοῦ ἁγίου Ἰωάν- 

vov τοῦ στρατιώτου. 

4. Καὶ τῶν ὁσίων Ζήνωνος καὶ Τριφυλλίου 

ἐπισκόπου. 

5. Καὶ τοῦ ὁσίου Ἰουλιανοῦ ! τοῦ εἰς τὰ Aia ὅ 

ἐν τῆ Δατούτῃ 

AYTOQ Γ΄. 

λαύνεται ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς καὶ αἱμάτων ῥύσιν ἐκ 

τῶν μυκτήρων γενέσθαι καὶ ὅλην τὴν κεφαλὴν 

ἔνδοθεν πυρωθῆναι. Εἶτα λαβοῦσα τὴν bii? 10 

ξίφους ἀπόφασιν καὶ τμηθεῖσα τὸν αὐχένα πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησε. Τελεῖται δὲ fj αὐτῆς σύναξις ἐν 

τῷ ἁτιωτάτῳ αὐτῆς μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς 

Φιλοξένου, πλησίον τοῦ Φόρου, καὶ ἐν τῷ Tfepiret- 

χίσματι, 15 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Εὐλοτίον ἀρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας. 

8. Καὶ τοῦ ὁσίου ᾿Αντιπάτρου ' ἐπισκόπου 

Βόστρων ?. 

ΜΗΝΙ ΤΩ AYTOQ 1A. 20 

1i. Μνήμη Hror! κοίμησις 1 τοῦ ἁγίου καὶ 

ἐνδόξου προφήτου Ἐλισσαίου. Οὗτος ἦν υἱὸς 

Σαφὰτ ἐξ ᾿Αβελμαοὺλ 5 ἐκὃ γῆς τοῦ “Ρουβίμ΄. Καὶ 

-- Τ φυλακὴ D. — ἐπὶ D. — ? διὰ {|| μαρτυρίου D. 

8. --- ! καὶ τῇ D. — 3ηι. D. 

ἐπὶ τούτῳ γέγονε τέρας, ὅτι ἡνίκα ἐτέχθη ἐν Γαλγά- 

oig fj δάμαλις ἡ χρυσῆ, ij ἐν Σιλὼμ ὀξὺ ἐβόησε, 

ὥστε ἀκουσθῆναι ὃ ἐν Ἱερουσαλήμ. Εἶπε δὲ ὁ 

B. — ! (66. Ἰουλ.) ὁσιουλιανοῦ D. --- 3 al. Δαγούττα, Δατουτία, Δαγούλη, efc. Cf. Synaxaria selecta. 

1. — τ Βίβλου D. — ? τοῦ add. D. — ? Νικομήδου S, 

8. τ Ἀντυπάτρου D. — ? Βοστρῶν D. 

4 Ῥουβεὶμ D. — 5 ἀκούσε ἡ καὶ D. 
1.— ! om. D. — 5 Ἀελμοὺθ S, Ἀμελβοὺθ D, Ἀβελμαούλ, Ἀβελμούθ, Vit. proph., NzsrrE, p. 32, 33. — ? τῆς add. D. — 
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Καὶ οὕτως τελειωθεὶς ἐτάφη ἐν πέτρας κοιλώματι, σκεπάσαντος αὐτὸν τοῦ Παφνουτίου τὸ ἥμισυ τοῦ 

χιτωνίου καὶ ὑποχωρήσαντος. --- 2. — R: 1. 3. 4. 5. — Ra: 1.— Rb: 1. — Re: Τιμοθέου (Iun. 10). — 

᾿Αλεξάνδρου xoi ᾿Αντωνίνης (Fun. ). — Me:1. 2. 5: Ἰουλιανὸς ὁ ἐν τῇ Δατγούλῃ ἐν εἰρήνῃ v. — 

Mv : 1. 9. 3. ἃ (.. Τρυφηλίου). --- 5 (.. ἐν τοῖς Δαγάτου). --- Mr : 1. — Πέτρου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. 9.3.—p:1.2,3.—D:1.2.2. —Da:1.9.3.— Db:1.2.3'— s5 

K:1.2.9. — N :1.9 : τῶν ὁσίων- πατέρων Ἀλεξίου xoi Εὐλογίου ἀρχιεπισκόπων γενομένων Ἀλεξαν- 

, δρείας. --- 3. — Bb: 1. — Βα: 10 — 0:1. 2. 2. (6: 1. --- 0g :1. ἃ 8, — &:1.2. 3. — Ra: 1. — 

᾿Ἀντωνίνας (Iun. 195). --- Ἰωάννου (Iun. 199). — Ζήνωνος καὶ Τριφυλλίόυ (Iun. 95 — Ἰουλιανοῦ 

(Iun. 195), — 2. 3. — Rb: 1. — Ἀντωνίνας. --- Re: 1. — Avtuvivag. — Me: 1. — Ἰακώβου, Οὗτος ó 

μακάριος Ἰάκωβος τὸν Χριστὸν ἀγαπήσας καὶ τὸν κόσμον μισήσας, ἀπετάξατο μηδενὸς διδασκάλου καὶ 48 

ὁδηγοῦ μετὰ τὴν ἀποταγὴν δεηθείς ὅθεν xoi φυσιωθεὶς μετὰ ταῦτα ὑϊτὸ τοῦ ἀντιδίκου ἡμῶν ἔλεγε" 

« Τίς μου κάλλιον ἐπίσταται τὴν ἐμὴν σωτηρίαν;» Διὸ καὶ ἀγῶνας πολλοὺς ἀφ᾽ éruroO διελθὼν 

ἠπατήθη ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ἐλθὼν γὰρ τῆς εὐωνύμου τάξεως ἄγγελος, φησὶ πρὸς αὐτόν « Τὸ κελλίον 

» σοὺ καθαρὸν ποίησον καὶ λαμπρῶς φωταγωγήσας καὶ μύροις εὐωδιάσας εὐτρέπισον σεαυτόν. 

» ᾿Αρεσθεὶς γὰρ ὁ Χριστὸς τῇ σῇ ἀσκήσει, ἔρχεται τῇ νυκτὶ ταύτῃ χάριτάς σοι ἀπονεῖμαι. » Ὁ δὲ as 

ἀπατηθεὶς καὶ τοῖς ῥηθεῖσι πιστεύσας ἐποίησε πάντα. Καὶ ἐλθόντος τοῦ ἀντιχρίστου ἐν φαντασίᾳ πολλῇ 

κατὰ τὸ μέσον τῆς νυκτός, ἀνοίξας ὁ Ἰάκωβος προσεκύνησεν αὐτῷ, 'O δὲ πατάξας τὸν Ἰάκωβον διὰ 

θείας ἐπινεύσεως εἰς τὸ μέτωπον εὐθὺς ἀπεστράφη. Πρωΐας δὲ θρηνῶν ἀπῆλθε πρός τινα τέροντα. Ὁ 

δὲ γέρων πρὸ τοῦ ἀκοῦσαί τι παρ᾽ αὐτοῦ, φησὶ πρὸς αὐτόν. « Ἄπελθε τῶν ὦδε, χλεύη τοῦ διαβόλου.» 

Τοῦ δὲ κλαίοντος καὶ συνθρυπτομένου, ὀνειδίσας αὐτὸν πολλά, εἶτα κατηχήσας καὶ τὰ δέοντα ὕποθέ- so 

μενος, ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς κοινόβιον. Ὃς koi ἀπελθὼν ἐδούλευσεν ἐν τῷ μαγειρείῳ ἐπὶ χρόνοις ἑπτὰ 

μετὰ πολλῆς ταπεινώσεως" εἶτα ἐκάθισεν ἐν τῷ κελλίῳ ἑτέρους χρόνους ἑπτὰ μετὰ ἐργοχείρου ἐμμέτρου 

καὶ ἀκριβοῦς κανόνος. Καὶ οὕτω τὴν τοῦ Θεοῦ ὁδὸν ἐπὶ πολλῇ διακρίσει μεμαθηκὼς καὶ θαυματουργὸς 

ἐξαίσιος vepovug ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. — 3. 2 : Εὐλόγιος πατριάρχης ᾿Αντιοχείας ἐν εἰρήνῃ τ. — Οἱ 

ἅγιοι μύριοι μάρτυρες E. t. — Διόδωρος ὁ ἐξ Ἐμέσης σταυρωθεὶς T. -- Mv : 1i. — Τῆς ὁσίας μητρὸς ss 

ἡμῶν Ἄννης καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου. --- Mr : 1, ΄ 

SYNAXARIA SELECTA. H:1.3.2,— P: 1. 3.8. — D: 1. 8.9: Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ τὴν πλάνην τῆς αἱρέσεως τῶν εἰκονομάχων καθελόντος καὶ ἀποδιώξαντος 

ἢ 236. 
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ἱερεὺς διὰ τῶν δήλων ὅτι. προφήτης. ἐτέχθη ἐν τῷ προσκυνεῖν τὰς ἁγίας καὶ σεπτὰς εἰκόνας ὗπο- 

Ἱερουσαλὴμ σήμερον, ὃς καθελεῖ τὰ γλυπτὰ ἢ 5 μείνας ἀνεπαύσατο, αἰωνίως λύτρωσιν τῶν ἀνια- 

συντρίψει τὰ χωνευτά᾽" πολλὰ δὲ τεράστια ἐποίη- ρῶν ἡμῖν ἐξαιτούμενος. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύνα- 

σεν ὁ “Θεὸς bí? Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου ἢ. £g ἐν τῷ ἁπωτάτῳ αὐτοῦ οἴκῳ, ἐν ᾧ τὸ τίμιον 

5 Θανὼν δὲ 19 ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ ἐν Σεβαστου- αὐτοῦ κατάκειται λείψανον, τῷ ὄντι ἔνδον τῶν 

πόλει. Οὗτος προεφήτευσε περὶ τῆς τοῦ Κυρίου ἁγίων καὶ πανευφήμων ᾿Αποστόλων τῶν μετάλων. 

παρουσίας καὶ τὰ ὕδατα Ἰεριχὼ ἀτεκνοῦντα καὶ 11 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη ! τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

δλμυρὰ ὄντα ἰάσατο 3" « Τάδε λέγει Κύριος, τυρὸς Κυρίλλου ἐπισκόπου Γορτύνης, τῆς ἐν τῇ ὃ 

» εἰπών 19, ἴαμαι τὰ ὕδατα ταῦτα », καὶ ἰάθησαν 5, Κρήτῃ ἢ νήσῳ, Οὗτος ἐξ ἀρχῆς * ὁσίως βιώσας 

1ὸ ᾿Αλλὰ "9 καὶ νεκροὺς ἤγειρεν καὶ λεπρὸν ὄντα καὶ ἀσκητικοὺς διανύσας ἀγῶνας ἐν τῷ ἑξηκοστῷ 

Νεεμᾶν τὸν Σύρον ἐκαθάρισε τῆς λέπρας, καὶ ὀγδόῳ 2 ἔτει τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἐν 

Γιεζῆ τὸν 15 αὐτοῦ ὑπηρέτην λεπρὸν ἐποίησε τενέ- Γορτύνῃ ἐκκλησίας ὅ καθίσταται. ᾿θύνας δὲ καλῶς" 

σθαι διὰ τὴν φιλαργυρίαν αὐτοῦ 7? καὶ τὴν παρα- τὴν τοιαύτην ἐκκλησίαν ἔτη πέντε καὶ εἴκοσι, κατὰ 

«κοήν, Καὶ νεκρὸς ὧν νεκρὸν ἤγειρε, καὶ τὰ Ἰορδά- τοὺς χρόνους Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως διὰ τὴν 

i5 vex ῥεῖθρα τῇ τοῦ Ἠλιοῦ μηλωτῇ | πατάξας εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν ᾿Αγριανῷ δ τῷ ἡγεμόνι 

διέρρηξε" καὶ περὶ τῆς τοῦ Κυρίου παρουσίας ? παρέστη οὗ κατενώπιον " τὸν Χριστὸν κηρύξας 

προεφήτευσε !5, Τελεῖται δὲ f| αὐτοῦ σύναξις ἐν καὶ πολλὰ κατὰ τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων 38. bie- 

τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ προφητείῳ. ξελθών, λαβὼν" διὰ τοῦ ξίφους ἀπόφασιν καὶ 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἐν κημῷ τὸ στόμα δεθεὶς καὶ ἐν ἁμάξῃ τεθεὶς 1? — 

20 ἡμῶν Μεθοδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- οὐ yàp ἠδύνατο βαδίζειν, πέντε καὶ ἐνενήκοντα 

πόλεως '. Οὗτος ὁ ἅγιος τὴν πλάνην τῆς αἱρέσεως ἐτῶν γεγονώς —, ἐπεὶ τὸν τόπον κατέλαβε τὸν 

τῶν εἰκονομάχων σοφαῖς ἀποδείξεσι καὶ τραφικαῖς οὕτω λεγόμένον “Ῥαξόν, αὐτομάτων "! τῶν βοῶν 

ῥήσεσι παντοίως ἀνατρέψας καὶ καθελών, καὶ τὴν στάντων 12 διὰ τὸ ἐνεχθῆναι φωνὴν ἄνωθεν στῆ- 

ὀρθόδοξον πίστιν ταῖς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις βρα- ναι κελεύουσαν, τὸν αὐχένα ὑποθεὶς τῷ ξίφει τὴν 

e5 βεύσας καὶ πολλὰς κακώσεις ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν ἐν κεφαλήν ἀπετμήθη. 

MHNI ΤΩ AYTQ IE' 

4. Μνήμη τοῦ ἁγίου xol ἐνδόξου προφήτου ἑρμηνεύεται καρτερός“, πιστός, δράκτης, λαός, 

Ἀμώς, Οὗτος fjv πατὴρ Ἡσαίου τοῦ προφήτου, σκληρός, στερεὸς ἢ ἰσχύς. Ἦν δὲ κομήτης, 

καὶ ἐγεννήθη ἐν Θεκουὲ ἐν rfj Ζαβουλών᾽ καὶ πρεσβύτης ἤδη, εἰς ὀξὺ ἔχων ἀπολῆγον τὸ 

80 προεφήτευσεν ἔτη πεντήκοντα. Ἀμεσίας δ δὲ ó τένειον, παρόμοιος τῷ εὐαγγελιστῇ Ἰωάννῃ τῷ 

ἱερεὺς Βεθήλ 3, συχνῶς αὐτὸν τυμπανίσας ἐνή- θεολόγιῳϑδ, 

boeucev αὐτὸν καὶ ἐλοιδόρει. Εἰς τέλος δὲ ἀνεῖλεν 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ 

αὐτὸν ὁ υἱὸς Ἀμεσίου ἐν ῥοπάλῳ πλήξας αὐτὸν ἐνδόξου μάρτυρος Δουλᾶ. Οὗτος ἦν ἐκ τοῦ 

κατὰ τοῦ κροτάφου, ὅτι ἤλεγχε περὶ τῆς ἐνέδρας Ζεφυρίου Τραιτωριάδος ἐπαῤχίας τῆς Κιλικίας " 

85. τῶν δαμάλεων τῶν χρυσῶν, Ἦλθε δὲ ἔτι ἐμπνέων διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν 2 ἤχθη πρὸς τὸν 

εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ΄ καὶ μετὰ δύο ἡμέρας ἐκοιμήθη ἡγεμόνα Μάξιμον καὶ τύπτεται ῥάβδοις, Διεξελθὼν 

καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. Τὸ δὲ Ἀμὼς δὲ τὰ κατὰ τὸν Ἀπόλλωνα koi τὴν Δάφνην ὅτι 

— 8 καὶ D. — * συγκλάσει D. — ὃ διὰ χειρὸς D. — ? καὶ αὐ, D. — 19 om. D, —!! ἥγουν D. — 1? εἰπὼν add. D. — 13 ἕως 

τῆς σήμερον ἡμέρας add. D. — 3* τὸν Γἢεζῆ τὸν ὑπ. D. — 3? παρρουσίας S. — 19 (καὶ τὰ - προεφήτευσε) om. D. e 

40 — 3. — 1 γέγονε μὲν ἀπὸ Σικελίας in marg. S. 
8. — 1 ἄθλησις D. — ? om. D. — ὃ τῇ add..D. — * ἀρχὴν S. — ὃ κατὰ Κρήτην D. — 9 Ἀγρηϊανῶ S. 7 évymov D. 

8 τῶν εἴδ. πλάνης D. — ? τὴν add. D. — !9 (καὶ - τεθεὶς} om. D, — 11 αὐτομάτως Ὁ. --- !? σταθέντων D. 

1. 5-1 Θεκεὺ D. — ?"Agaoíac Vit. proph. Neeztg, p. 25. — ? Βαιθὴλ S. — ὁ καρτερῶς S. — ὅ (ἣν δὲ - θεολόγῳ) om. D. 

2, — ! om. D. — ? δὲ τὸ σέβειν τὸν Χριστὸν D. 

45 καὶ τὴν ὀρθόδοξον 1 αὖθις πίστιν ταῖς ἐκκλησίαις καταφυτεύσαντος, Τελεῖται δὲ κτλ. — Da: 1. 2. 3. — 

Db:1.9.8.2" &:1.2.9. —N:1.2.3. — ΒΡ: 1. 8. 9, — Be: 1.8.2, — οτ1. 8.2. --- Ge: 1. 3. 2. 

Og : 1. 3. 2. — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου 3 (in marg.). — R : 1. 2. — Ra : 1.2.3. — Rb: 9. 

1.— Re :1.9.3. — Mo: 1.2. 89— Mv : 1.9.8. — Mr : 1.2. 
SYNAXARIA SELECTA. H : 2. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Bovigoxtou (Dec. 191). — P : 2. — Βονιφα- 

50 τίου. --- $. — D : 1.2, — Bovigaríou. Ὃ ἅγιος Βονιφάτιος ἣν ἐπὶ Διοκλήτιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐν 

Ῥώμῃ, συγκλητικῆς τινος ὀνόματι Ἀγλαΐδος, θυγατρὸς Ἀκακίου τοῦ ἀνθυπάτου, οἰκέτης. ... Des. : Ἧ δὲ 

“κυρία αὐτοῦ Ἀγλαῖς δι’ ἀτγέλου ἀποκαλυφθεῖσα ἅπαντα, προῦπαντήσασα ἐκήδευσεν αὐτὸν μεγαλο- 

᾿πρεπις πρὸ πεντήκοντα σταδίων τῆς πόλεως, ἀνεγείρασα αὐτῷ οἶκον εὐκτήριον. Μετετέθη δὲ ὕστερον 

καὶ κατετέθη μέσον τῆς πόλεως ἐν voip μεταλοπρεπεῖ, ἔνθα καθ᾽ ἑκάστην πηγὰς ἰαμάτων προχέει. Οὗτος 

56 ὁ ἅγιος ἐγράφη καὶ εἰς τὴν 1θ΄ δεκεμβρίου, τινὲς γὰρ ἑορτάζουσιν αὐτὸν τότε. --- 8. — δ: 1.3.8. -- 

Db:1.2.—X:1.2.— N τ 1. 9. 4, — Φουρτουνάτου. Τούτου μέμνηται ὁ μέτας ἀπόστολος Παῦλος 

ἐν τῇ πρὸς Κορινϑίους πρώτῃ ἐπιστολῇ οὕτως εἰπών" « Χαίρω ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφάνᾷ, Φουρτου- 

» νάτου kai Ἀχαϊκοῦ ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν᾽ ἀνέπαυσαν τὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ 

1 ὀρθόξον D. --- 5 τοῦ xk. add. Cg. 

Ios. 14. 

lux. 15. 

f£, 231. 

lux. 14. 

Tus. 15. 

' I Cor. 16, 
17, 18. 



Yos. 15. 

lux. 16. 

lux. 15. 

lux. 16. 
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ἐρασθεὶς αὐτῆς καὶ καταδιώξας, τῆς ἐπιθυμίας 

οὐκ ἐπέτυχεν ὅ, εἰς πλείονα θυμὸν τὸν ἡγεμόνα 

ἐκίνησεν ὁ“ ὅθεν πάλιν τύπτεταιδ κατὰ τῆς γαστρός, 

ὕπτιος ἐπιτεθεὶς ἐν ἐσχάρᾳ πυρός καὶ ? τὴν κεφα- 

λὴν ἐλαίῳ διαβραχεὶς ἴ ἄνθρακας πυρὸς ἐπ᾽ αὐτὴν 

ἐπιδέχεται, καὶ σίνηπι κατὰ τῶν μυκτήρων ἐγχέεται, 

καὶ σιδήροις τὰ νῶτα χαράσσεταϊ καὶ ὄξειδ καὶ 

ὀστράκῳ κατατρύχεται καὶ τὰς σιαγόνας καὶ τὰ 

σκέλη συντρίβεται. Ἐρωτηθεὶς δὲ παρὰ τοῦ ἧτγε- 

μόνος περὶ τοῦ Χριστοῦ, πῶς ἐν σαρκὶ γεγονὼς 

Θεὸς νομίζεται, πᾶσαν τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οἰκονομίαν 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυ- 

ματουργοῦ Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθούντων 

πόλεως τῆς Κύπρου. Οὗτος εὐσεβεῖς ἔχων καὶ 

φιλοχρίστους τὸ κατὰ σάρκα πατέρας, ἀφιερώθη 

τῷ Θεῷ παρ᾽ αὐτῶν" καὶ τὰ ἱερὰ μεμαθηκὼς τράμ- 

ματα καὶ ταῖς γραφαῖς ἱκανῶς ἐμμελετήσας !, παρὰ 

Μνημονίου τοῦ 5 ἐπισκόπου ὃ χειροτονεῖται διάκο- 

νοὸς" ἐκείνου δὲ τὸν βίον ἀπολιπόντος, αὐτὸς εἰς 

τὸν τῆς ἐπισκοπῆς ἀνάγεται θρόνον παρὰ τοῦ 

μεγάλου Ἐπιφανίου δ, ̓Ἐπιστρέψας «δὲ» πολ- 

λοὺς ἀπὸ τῆς τῶν εἰδώλων πλάνης ὃ πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν πίστιν καὶ πολλοὺς 

ναοὺς εἰδωλικοὺς καθελὼνϑ καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς 

εἴδωλα συντρίψας, πρὸς Κύριον μετετέθη, θαυμα- 

τουργίας πλείστας 1: καὶ ἔτι τῷ βίῳ περιὼν καὶ 

μετὰ τὴν τελευτὴν ἐργασάμενος ὧν ἕν ἢ δύο δεί- 

vuota? τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἀρετῆς ἐκθέσθαι ἐπάξιον 13. 

*O πατὴρ αὐτοῦ ἀρτοποιὸς ὑπάρχων ἐπέτρεψεν 

— δέτυχεν ἐξεκαλέσατο D. — " καὶ ὀργὴν D. — 
τ᾿ κι διαβρέχεται καὶ D. — 8 ὄξυ D. — 9 om. D. 

θαυμαστῶς ἐν ἐπιτόμῳ διητήσατο. Ἀχθεὶς δὲ 10 

ἀπογεύσασθαι τῶν εἰδωλοθύτων "5, ὡς ἑκὼν οὐχ 

ὑπήκουσεν 12 ἀλλὰ τὴν ἐπενεχθεῖσαν δ βίᾳ σπον- 

δὴν τοῦ * αὐτοῦ στόματος ᾽5 ἀπέπτυσεν, ἀναρτηθεὶς 

ξέεται ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε τὰ ὀστᾶ τῶν παρειῶν 15 

αὐτοῦ γυμνωθῆναι καὶ τὰ ἔγκατα προελθεῖν" εἶτα 

ἐλασθεὶς ἕως εἰκοστοῦ μιλίου τῶ Θεῷ τὸ πνεῦμα 

παρέδωκε. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ f! σύναξις τῆς ὑπεραγίας 5 

Θεοτόκου, πέραν ἐν τοῖς Μαρινακίου 9, 

4. Καὶ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Φουρτουνάτου. 

AYTO9 Ις΄. 

αὐτῷ ἔτι νηπίῳ ὄντι πιπράσκειν τοὺς ἄρτους" 

αὐτὸς δὲ τὴν τιμὴν Τῶν πιπρασκομένων ἐδίδου 

πτωχοῖς "΄, Αἰσθομένου δὲ τοῦ πατρὸς καὶ χαλεπῶς 

φέροντος | — καὶ γὰρ ἦν αὐτῷ ἐκ τῆς τοιαύτης 

ἐργασίας fj τοῦ βίου παρασκευή, --- τῷ Θεῷ τοὺς 

ἄρτους ἔφη δανείζειν καὶ γραμματεῖον παρ᾽ αὐτοῦ 

παρέχειν "ὅ τῆς ἀπολήψεως. Καὶ εὐθὺς τῶν λόγων 

ἐναργὴς παρίστατο fj ἀπόδειξις, τῶν σιτοδοχείων 15 

μᾶλλον 11 εὑρεθέντων πλήρης ̓5 ἢ ὅτε τὴν συγκο- 

μιδὴν τοῦ σίτου πρὸ τῆς ὁπωσοῦν ἐξαγωγῆς ὃ 

ποτὴρ ἐποιήσατο. Καὶ τοῦτο μὲν τοσοῦτον ὃν 

ὅμως ἔχει λόγον τινὰ τὸ καὶ ἑτέρους τοιοῦτον !9 

πεποιηκέναι, καὶ ὡς ἂν τὸ τῆς εὐποιίας εἴη δαψιλὲς 

τοῦ Θεοῦ τὸν σῖτον ἐπιμετροῦντος καὶ ἐπιβάλ- 

Aovrog. Ἐκεῖνο δὲ προφανῶς Ὁ εἰς δόξαν αὐτοῦ 

καὶ αἰτίαν ἢ σύγκρισιν μὴ δεχόμενον τὸ 3" τὴν 

ξηρὰν κληματίδα τῇ τῇ τὸν ἅγιον παραθέμενον 

εὐθὺς ῥιζωθῆναι, εἶτα βλαστῆσαι καὶ πρὸ καὶ- 

τὐπτεται D. — ὃ αὖθις ἐν ἑτέρα ἐξετάσει ἀχθεὶς add. D. — * ἐλ. 
εἰς τρίτην ἐξέτασιν καὶ add, D. --- !! τῶν elb. ἀναγκαζόμενος 

ἀποτεύσασθαι D. — 1? ὑπήκουεν D. — 1? ἐπιχεθεῖσαν D. --- 1} τῷ D. — 15 στόματι $, D. — δ παραρειῶν D. 

8. — ! om. D. --- 5 παναγίας δεσποίνης ἡμῶν D. — * Mapavaxiou D. 

1. — ! πρῶχτον μὲν ὑπαναγινώσκειν τῷ λαῶ τὰ θεῖα ἐτάχθη λογία καὶ διδάγματα ἔπειτα bà διὰ τὴν ἐν πᾶσι δεξιότητα 

καὶ τοῦ βίοὐ καθαρόν τε καὶ ἀνεπίληπτον add. D. --- 5 ἁγιωτάτου edd. D. — ὃ Ἀμαθούντων add. D. — 4 καθέδραν D. --- 
πρὸς D. — ὃ Ἐπιφανείου D. — 1 D, om. S. — 8 καὶ ματαιότητος add. D. — ? καὶ ἀνατρέψας add. D. — 16 αὐτοὺς 

D. — 31 πολλὰς D. — 15 δεῖτμα D, — 13 ἐπάξια S. — 14 (6 πατὴρ - πτωχοῖς) ἔτι γὰρ ἐν ἀρχῆ τοῦ βίου παρὰ τοῦ ἰδίου 
πατρὸς ἄρτους τοῖς βουλομένοις ἱνεῖσθαι παρέχειν. ταχθεὶς προίκα τοῖς ἐνδεέσιν αὐτοὺς ἐπεδίδου D. — 15 παρέχει S, 
κατέχειν D. — 18 σιτόνιωων D. — 11 om. Ὁ, --- 18. πλήρης eüpe8. μᾶλλον D. — 39 τοῦτο D. — 3 περιφανῶς D. — 31 τὸν S. 

» ὑμῶν. Ἐπιτινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.» Οὕτως οὖν βεβιωκὼς καὶ ἐπαινεθεὶς καὶ πολλοὺς πρὸς 

τὴν εἰς Χριστὸν ἑλκύσας πίστιν ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. --- Bb:92.— Be:2.— σ΄ : 3. — Τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Βίτου (in margine). — Ce: 9, 1. — Bírou καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. --- Cg : 2. 1. — R:1.2.— 

Ra: 4: Φουρτουνάτου μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ΤΤαύλου. --- 2. — Rb: 4. 9. — Ro: 1. — Μεθοδίου ἀρχιε- 

πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (Iun. 14*). — Me : 1. 2. 8, — Ὃ &ytoc ἀπόστολος ᾿Αχαϊκὸς λιμῷ καὶ 

«δίψει r. --- Ὃ ἅγιος ἀπόστολος Στεφανᾶς ἐν εἰρήνῃ τ. --- Ἱερώνυμος ἐν εἰρήνῃ v. --- Ἡ ἁγία Γραῦς 

£ τι — Mv:1.2. 3. — Mr: 1, 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — Ἀμώς (Iun. 151). --- P: 1, — D: 1.2. — Da: 1. — Db: d. 

XK:1.— N:1.— ΒΡ: 1. --- ̓Αμώς, — Be: 1. — ᾿Αμώς, — G: 1, — Ce: 1. — Cg : 1, ita des. : ἐξ 

ὧν δύο θαύματα διηγήσομαι. Ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἀρτοποιὸς ὑπάρχων ἐπέτρεψεν αὐτῷ ̓  ἔτι νηπίῳ ὄντι 

πιπράσκειν τοὺς ἄρτους ὁ δὲ τούς τε ἄρτους καὶ τὴν τιμὴν τῶν πιπρασκομένων ἐδίδου τοῖς πτωχοῖς. 

Τοῦτο γνοὺς ὁ πατὴρ ὠργίσθη κατ᾽ αὐτοῦ - ὁ δὲ ἔλεγε τῷ Θεῷ δανεῖσαι τὸν σῖτον καὶ πιττάκιον ἔχειν 

ἀποδείξεως τοῦ λαβεῖν αὐτὸν ἑκατονταπλασίονα. Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπελθὼν μετὰ τοῦ πατρὸς εἰς τὸ 

ὡρεῖον εὑρίσκει αὐτὸ τοῦ σίτου ὑπερεκχυνόμενον καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεόν. Τῶν «δὲ3» ἐργατῶν τὰ ξηρὰ 

τῶν κλημάτων τεμνόντων καὶ τοῦ ἀμπελῶνος ἔξω ῥιπτόντων, λαβὼν ἐκ τῶν κλημάτων ἐφύτευσεν εὐξά- 

μενος δοθῆναι αὐτῷ χαρίσματα τέσσαρα“ ἰκμάδα ζωῆς, εὐφορίαν καρποῦ, σταφυλῆς ἡδύτητα καὶ 

πρώϊμον βλάστησιν" ὃ δὴ καὶ yépove. Τῆς οὖν μνήμης τοῦ ἁγίου ἑξκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἰουνίου ? 

γενομένης καὶ τῶν βοτρύων ἀώρων ὄντων, ἐκείνους μόνους ἔστιν ὁρᾶν ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ περκάζειν 

1 αὐτὸν Cg. --- "ὶ supplevi ex Ce, om. Cg. — ? ἰουνίω Cg. 
͵ 

10 

δι 

30 

50 

f. 937. 
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ροῦ’ ποῦ γὰρ κατὰ τὴν ἑξκαιδεκάτην τοῦ iou- 

víou μηνός, ἐν fj fj τοῦ ἁγίου μνήμη τελεῖται, 

ὥριμος βότρυς; Ἡ δὲ τέως τῷ καιρῷ προσ- 

φόρως 33 ἔχουσα τοὺς καρποὺς τῆς θείας 38 λει- 

5 τουργίας ἀρχομένης περκάζοντας ἀποδείκνυσι, 

τελειουμένης δὲ τῆς θείας θυσίας, πεπείρους καὶ 

τελεσφόρους καὶ εὐχρήστους πρὸς τὴν μετά- 

ληψιν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ fj! σύναξις τῆς ὑπεραγίας ὃ 

Θεοτόκου πέραν ἐν Εὐδοκιαναῖς. 

MHNI T9 ΑΥ̓ΤΩ ΙΖ΄. 

4. Ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων 

καὶ αὐταδέλφων Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαήλ. 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ Περσίδος, πατρὸς μὲν ἀρχιμάγου 

. 10 μητρὸς δὲ χριστιανῆς, διδαχθέντες τὴν εὐσέβειαν 

καὶ τὰ ἱερὰ γράμματα παρὰ Εὐνίκου τινὸς πρεσ- 

βυτέρου, ἀνδρὸς εὐλαβοῦς 1, ἀποσταλέντες bé? 

παρὰ Βαλτάνου βασιλέως ἸΤερσῶν καὶ τὰ πρὸς 

εἰρήνην πρεσβεύοντες κατὰ τοὺς χρόνους Ἰουλια- 

15 νοῦ τοῦ παραβάτου " ὃν θύοντα τοῖς εἰδώλοις ἐν 

τῷ εἰδωλείψ, τῷ λεγομένῳ Τριτόνῳ ὅ, πέραν“ ἐν 

Χαλκηδόνι θεασάμενοι καὶ πολλοὺς τῇ αὐτοῦ 

πλάνῃ" ὑπαγομένους, αὐτοὶ ὁ ὄντες θεοσεβεῖς καὶ 

τῷ Χριστῷ λατρεύοντες ὠλοφύροντο καὶ τὸν 

?0 Χριστὸν καθικέτευον διαφυλαχθῆναι αὐτοὺς ἐν" 

τῇ πίστει. τῇ εἰς αὐτὸν καὶ μὴ κοινωνῆσαι τοῖς 

εἰδωλολάτραις τῆς πλάνης. Διαβληθέντες ἴ δὲ παρὰ 

Ἴνδικος κουβικουλαρίου 9 καὶ ἀχθέντες τῷ δυσ- 

σεβεῖ Ἰουλιανῷ, τύπτονται καὶ ἥλοις περονοῦνται 

35 τοὺς ἀστραγάλους καὶ λαμπάσι πυρὸς τὰς μασχά- 

λας καταφλέτονται. Καὶ ταῦτα μὲν κοινῇ. Ἰδίᾳ δὲ 

ὃ ἅγιος Μανουὴλ ὑποσχέσεις δεξάμενος παρὰ τοῦ 

μιαροῦ βασιλέως Ἰουλιανοῦ καὶ παραινέσεις καὶ 

μὴ [πεισθεὶς θυσίας προσενεγκεῖν τοῖς εἰδώλοις, 

80 καθηλοῦται τὴν κεφαλὴν καὶ ἀμφότερα τὰ νῶτα 

καὶ καλάμοις εἰληθεὶς ? κατασφίγγεται καὶ ἑτέροις 

ὀξέσι κατακεντεῖται 10 καὶ οὕτως ἅμα τοῖς δυσὶν 

αὐτοῦ ἀδελφοῖς Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ ἐν τῷ πρὸς 

Θράκην τείχει 11, τῷ λεγομένῳ 1? Κωνσταντίνου Τῷ, 

ἐν τόπῳ κρημνώδει ἀπαχθεὶς σὺν αὐτοῖς τὴν 

κεφαλὴν ἀπετμήθη. Τοῦ δὲ παραβάτου προστά- 

ξαντος κατακαυθῆναι τὰ σώματα αὐτῶν, εὐθέως 

ἐσχίσθη ἡ τῆ καὶ ἐδέξατο τὰ λείψανα τῶν ἁγίων. 

Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ τοιούτου θαύματος ἐπίστευ- 

σαν τῷ Χριστῷ. Μετὰ à& ταῦτά τινων εὐλαβῶν 

ὑπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποκα- 

λυφθέντων, ἐτάφησαν τὰ ἅγια λείψανα παρ᾽ 

αὐτῶν μετὰ μύρων καὶ θυμιαμάτων. Ὁ δὲ παρά- 

vopoc Ἰουλιανὸς τηνικαῦτα ὑποστρέφων ἐκ τοῦ 

κατὰ Περσῶν πολέμου, οὐρανίᾳ ἐπλήγη πληγῇ 

καὶ τῷ αἰωνίῳ πυρὶ παρεπέμφθη P. Τελεῖται δὲ 

fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτῶν μαρτυ- 

ρείῳ, τῷ ὄντι πλησίον τοῦ ἁγίου προφήτου 

Ἐλισσαίου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ὑπατίου τοῦ ἐν 'Pougiviavotc, πέραν τῆς 

θαλάσσης κειμένου. Τούτῳ 1 πατρὶς ὑπῆρχε 3 

Φρυτία καὶ γονεῖς θεοσεβεῖς ἐπὶ τῶν χρόνων 3 

᾿Ονωρίου xoi "Apkabíou τῶν βασιλέων. Αὐτὸς δὲ 

ἐκ παίδων τράμμασιν ἱκανῶς ὁ παιδευθεὶς καὶ τὸν 

ὀκτωκαιδέκατον χρόνον πληρώσας, πάντα καταλι- 

πὼν τὸν μονήρη βίον ὑπέρχεται ἐν τῇ μονῇ τῇ ἐν 

"Pougiviavaig: καὶ" πάσῃ ἀρετῇ κοσμηθεὶς τὴν τοῦ 

πρεσβυτέρου χειροτονίαν, δέχεται, Ὁπόσα δὲ δι᾽ 

. αὐτοῦ θαύματα τελοῦνται, ἀδύνατον ἴ γράφειν. 

Αὐτὸς δὲ πληρύσσας τὸν ὀγδοηκοστὸν χρόνον 

μακαρίως ἐκοιμήθη 9. 

35 — 9? προσφόρους D. — ?? ὑμνωδίας καὶ add. D. 

2. — ! om. D. -— ὃ παναγίας δεσποίνης ἡμῶν D. 

1.— ! πατρὸς - εὐλαβοῦς) om. D. — ? om. D. — 8 Τρυγόνω S. — ὁ (ἐν τῷ - πέραν) om. D. — 5 πλάνη αὐτοῦ D. — 

ὁ αὐτὸ S. — Τγνωσθέντες D. — " (ταρὰ - κουβικ.} om. D. — * ἐλιχθεὶς D. — 19 κατακεντᾶται D. — 11 τύχω S, — 1? ἐπιλε- 

χομένω D. — 193 Κωνσταντίναι S. — !* (ToU bé παραβάτου - παρεπέμφθη) om. D. 
40  2.— ! ὧτινι D. — ? ὑπάρχει D. — ὃ ἔπιτα χρόνοις D. — ὁ ἐκ παιδόθεν γράμματα ἱκανὰ D. — 5 ὑπέδυ D. — 9 (ἐν τῇ - καὶ) 

om. D. — Τἀδύνατα D. — ὃ ἐτελειώθη D. 

ἀρχομένους, εἶτα kai γλυκαίνεσθαι, εἶτα ἀποθλίβεσθαι καὶ εἰς τὴν ἁγίαν κοινωνίαν ἐν τῷ ἀχράντῳ 

αἵματι xoi σώματι παραλαμβάνεσθαι. --- Β : 1. — Δουλᾶ (Iun. 152. — Ra:1. — ΒΡ: 1. -- Re: 

Μεθοδίου (Tun. 14). — Δουλᾶ (Iun. 15?). — Me : 1. — Μάρκὸς ἐπίσκοπος ᾿Απολλωνιάδος σὺν λίθοις 

45 κρεμασθεὶς τ. (Iun. 225). — Oi ἅγιοι μάρτυρες οἱ ἐκ Νικομηδείας E. r. — Mv : 1. -- Mr τ1. 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1. — ᾿Αλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ (Mart. 171). — P : ᾿Αμώς 

(Iun. 161). --- 1. — Ἀλεξίου. -- Ὁ : 1. — Ἀλεξίου. --- 2, — Da: 1.2. —0b: 1. —& : 1.2. — N:1.2,— 

Bb:1.— Be: 1. —0:1.— Ce: i. — Cg: 1. — R: 1. — Ra: 1.9. — Rb: 1. — Re: 1. — Me: 1, — 

Φιλωνίδους. Οὗτος ὁ ἅγιος ἐν ταῖς ἡμέραις ἦν Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως ... ἔρριψεν. ἑαυτὸν ὄρθιον 

50 κάτω᾽ πρὶν f δὲ τὸ σῶμα κατελθεῖν, τὸ πνεῦμα παρέθετο τῷ Θεῷ. Ὁδοιπορούντων δέ τινων πρὸ 

πολλοῦ τόπου τῆς πόλευις, ὥφθη τούτοις ὁ ἅτιος ἔμπροσθεν αὐτῶν τρέχων τυμνὸς καὶ τὴν κεφαλὴν 

ἐστεμμένος μύροις τε εὐώδεσι κατηλειμμένος καὶ βάϊον κατέχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ βοῶν" « Εὐχα- 

» ριστῶ σοι, Χριστέ μου, ὅτι ἐν σοὶ νενίκηκα καὶ ἀπὸ πύλης ἐπιγείου ἐπὶ τὰς πύλας͵, τῶν οὐρανίων 

» ἀψίδων ἀνήγαγές με.» Πλησίον δὲ γενομένων αὐτῶν τῆς πόλεως, ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῶν: καὶ ἐλθόντες 

$5 ἐπὶ τὸν τόπον, ἔνθα κατέκειτο τὸ λείψανον, ἐγνώρισαν αὐτόν. Ἐμβάλλεται δὲ ὑπὸ τῶν ἑλλήνων εἰς 

σάκκον καὶ ῥίπτεται εἰς τὴν θάλασσαν" καὶ αὖθις ταροαχθεῖσὰ fj θάλασσα ἐξήγαγεν ἔξω τὸ ἅγιον σῶμα᾽ 

ὅπερ εὑρόντες οἱ χριστιανοὶ ἀξίως ἐκήδευσαν, ᾿Αρίστων δὲ ó ἐπίσκοπος τότε κρατηθείς, καὶ οὐκ οἶδ᾽ 

ὅπως ῥυσθείς, συνεγράψατο τοῦτα (Aug. 805). --- Ἰωσὴφ ὁ ἀναχωρητὴς ψάλλων ἐν εἰρήνῃ τ. --- 9. — 

τᾶν : 1. --- Ἰσαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ᾿Ἰνοκεντίου, Φήλικος, Ἑρμείου καὶ ἸΤερεγρίνου (Iul, 72). --- 

60 Βασαρίωνος. --- 2, — Mr : 1. 
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MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου xoi 

τῶν σὺν αὐτῷ Ὑπάτου καὶ Θεοδούλου. Οὗτος 

τὴν μὲν τέννησιν ἔσχεν ἐξ Ἑλλάδος’ μεγέθει δὲ 

σώματος συναυξηθεῖσαν ἔχων ἀλκήν 1 τε καὶ 

ῥώμην, τοῖς στρατιώτικοῖς καταλότοις ἐτάχθη. Ἐν 

δὲ τῷ πολεμεῖν καὶ τοῖς ἐναντίοις συμπλέκεσθαι 

ἀνδρεῖος φανεὶς καὶ πολλάκις τρόπαια στήσος, 

δόξας δὲ καὶ σύνεσιν Exeiv? καὶ λογισμὸν ἔμφρονα, 

τῇ στρατητγίδι στολῇ καὶ τοῖς παρασήμοις κατε- 

κοσμήθη. Διατρίβων δὲ ἐν τῇ πόλει τῇ κατὰ τὴν 

Ἀφρικὴν τοῖς βασιλικαῖς σιτήσεσι καὶ φιλοφρο- 

σύναις j ἐδεξιοῦτο τοὺς πένητας καὶ γνησίως καὶ 

εἰλικρινῶς ἐλάτρευε τῷ Χριστῷ. ἸΤερὶ τούτου 

μαθὼν Ἀδριανὸς ὁ ἡγεμὼν τῆς Φοινίκης, ὃς ἦν 

κατὰ τοὺς καιροὺς τοῦ * Οὐεσπασιανοῦ, ἀποστέλ- 

λει πρὸς αὐτὸν Ὕπατον τὸν τριβοῦνον μεθ᾽ ἑτέρων 

δύο στρατιωτῶν, ὧν ὁ ἕτερος Θεόδουλος ἐκαλεῖτο. 

Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι πυρετῷ λάβρῳ * ó Ὕπατος 

συσχεθεὶς ἄνωθεν ἐνεχθείσης φωνῆς ἤκουσεν 

ἀττέλου ἐπιφανέντος αὐτῷ, εἰ μέλλει τῆς νόσου 

ἀπαλλαγήσεσθαι, κελευούσης τρίτον ἐπικαλέσα- 

σθαι eig? βοήθειαν τὸν τοῦ Λεοντίου Oeóv τῆς δὲ 

φωνῆς ταύτης ἐν αἰσθήσει καὶ Θεόδουλος τέγονε 9. 

Καὶ δὴ τυχὼν τῆς ἰάσεως ὃ τριβοῦνος ἐπεὶ κατέ- 

λαβε τὸν ἅγιον ἅμα τοῖς σὺν ὃ αὐτῷ, τὸ μὲν πρῶ- 

Tov ἀγνοῶν ὅστις ἐστὶν παρ᾽ αὐτοῦ 15 ἐξενίσθη. 

Ἐπιζητῶν δὲ ὕστερον τὸν Λεόντιον καὶ φίλον 

αὐτὸν ἐν προφάσει κολῶν τῶν θεῶν "", ἑαυτὸν 

μὲν εἶπεν ὁ ἅγιος εἶναι τὸν παρ᾽ αὐτοῦ 15. ζητού- 

- ΜΗΝῚ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁτίου καὶ ἐνδόξου ἀποστόλου 

Ἰούδα" ὃς παρὰ μὲν τῷ Λουκᾷ ἔν τε τῷ κατ’ αὐτὸν 

εὐαγγελίῳ καὶ ταῖς Πράξεσιν Ἰούδας ἐπονομάζεται, 

παρὰ δὲ τῷ Ματθαίῳ. καὶ Μάρκῳ Θαδδαῖος καὶ 

Λεββαῖος, ἀδελφὸς κατὰ σάρκα χρηματίζων τοῦ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς υἱὸς Ἰωσὴφ τοῦ 

AYTQ ΙΗ΄. 

μένον Λεόντιον, εἶναι δὲ τοῦ Χριστοῦ δοῦλον, τοὺς 

δὲ λεγομένους θεοὺς ἀποστρέφεσθαι καὶ βδελύτ- 

τεσθαι: ἀκούσαντας δὲ ταῦτα τὸν τριβοῦνον καὶ 

τὸν Θεόδουλον προσπεσεῖν τῷ ἁγίῳ καὶ αἰτεῖσθαι 

παρ᾽ αὐτοῦ τῆς ἐν Χριστῷ τυχεῖν οἰκειώσεως. 

Εὐξαμένου δὲ ὑπὲρ αὐτῶν τοῦ ἁγίου, κατελθεῖν ἐξ 

οὐρανοῦ νεφέλην 13 ὕδατος λέγεται καὶ φωτίσαι 

αὐτοὺς καὶ λευκὰς ἐνδῦσαι στολάς" ἐφ᾽ d) τοὺς 

ἀπίστους ταραχθέντας μηνῦσαι πάντα τῷ ἡγεμόνι 

᾿Αδριανῷ. Ὁ δὲ τούτους παραστησάμενος, ἐπεὶ 

νουθετῶν ἀποστῆναι τῆς «eig.» Χριστὸν ?? 

πίστεώς οὐκ ἔπεισεν, τὸν μὲν ἅγιον Ὕπατον ἀναρ- 

τηθῆναι καὶ ξέεσθαι ἐκέλευσεν καὶ τὸν ὅγιον 

Θεόδουλον σπαθίζεσθαι 9 καὶ οὕτω τὰς κεφαλὰς 

αὐτῶν ἐκτμηθῆναι, Ὁ δὲ μεταλομάρτὺς Λεόντιος 

πρῶτον μὲν τύπτεται 17 βάκλοις, εἶτα ταῖς παρα- 

κλήσεσι τοῦ τυράννου καὶ κολακείαις μὴ προσ- 

σι 

σχὼν 18 ἀλλὰ κατατελάσας αὐτοῦ, ἁπλωθεὶς τύπτε-.. 

ται σφοδρῶς" εἶτα κρεμασθεὶς ἐπὶ πολὺ ξέεται 

καὶ λίθῳ τὸν τράχηλον βαρυνθεὶς 15. τότε “μὲν ἐν 

τῇ φρουρᾷ τίθεται, ὕστερον. δὲ πάλιν " τέτρασι 

πάλοις διαταθεὶς καὶ τυπτόμενος τῷ Θεῷ τὸ 

πνεῦμα παρέθετο *, Τελεῖται δὲ fp αὐτοῦ σύναξις 

πέραν ἐν τῷ Καμαριδίῳ “1 καὶ ἐν τῷ᾽ εὐκτηρίῳ 

οἴκῳ αὐτοῦ, τῷ ὄντι ἔγγιστα τῆς πόρτης “5 τῆς 

Πητῆς. 
2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Λεοντίου τοῦ ποιμένος, τοῦ “κειμένου 

πέραν τοῦ ἄστεος. 

ΑὙΤΩ ΙΘ΄. 

μνήστορος, ἀδελφὸς δὲ γνήσιος Ἰακώβου τοῦ 

ἀδελφοθέου, ὁ. καὶ τὴν φωτιστικὴν καὶ δογμάτων 

ἔμπλεον τοῦ Πνεύματος ἀνθρώποις ἅπασιν ἐπιστεί- 

λας ἐπιστολήν. Οὗτος παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ 

πεμφθεὶς ὡς ἀδελφὸς καὶ μυστατωγός, πυρωθείς 

τε ταῖς αὐτοῦ λαμπρότησιν, ὡς ἄνθραξ πᾶσαν πλά- 

1. — ! συναυξηνθεῖσαν ἐχ. ὀλκήν S. — ? ἔσχεν D. — 9i Φρυγίαν (partim in vas.) xai D. — ἐ Ἀνδριανὸς S, D. — 5 om. 

D. — *Aabpu D. — ἴ μέλλοι D. — 3 πρὸς D. — ? γέγονεν. liil D. — 19 αὐτῷ D, érv (sic) add. S. — 1 τὸν θεὸν S, — 

12 αὐτῶν D. — 1? νεφέλη D. — 14 suppleci, ox. S. -— 15 τοῦ Χριστοῦ D. — 16 σπαθ. OcóbouAov D. — Τἴ τύπτεσθαι S. — 

18 προσχὼν S, D. — 19 βαρηθεὶς D. — ?? παρέδωκεν D. — ?* Καμαροδίω D. — ?? «po {{Π]} D. 
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R:1í.— Ba:í.-—Rb:1. — Re: 1. — Me : 1 (Acovriou .. Ὕπατος xoi Θεόδουλος oí συμμαρτυρή- 
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vrv κατέφλεξε καὶ τοὺς πιστοὺς κατεφώτισεν. 

"EAkuv γὰρ τοῦ σωτῆρος τὸν ζυγὸν καὶ τὴν 

αὔλακα τέμνων καὶ σπείρας εἰς πᾶσαν τὴν οἰκου- 

μένην τὸν σπόρον τῆς εὐσεβείας, πολύχουν ἤνεγκε 

καρπόν᾽ διὸ τῇ τε μέσῃ τῶν ποταμῶν κηρύξας τὸ 

εὐαγγέλιον καὶ τὰ ὅμορα ἔθνη καταφιυτίσας τῷ 

λόγῳ, τῇ ᾿Εδεσηνῶν πόλει ἐνδημήσας καὶ πρὸς 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ζωσίμου, 

Οὗτος ὑπῆρχε᾽ στρατιώτης ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ βασι- 

λέως, ἐξ Ἀπολλωνιάδος τῆς ἐν Σωζοπόλει. Ἥγεμο- 

γνεύοντος δὲ τῆς ἐν Πισιδίᾳ Ἀντιοχείας 5 Δομε- 

τιανοῦ, ῥίψας αὐτοῦ τὰ ὅπλα ὃ καὶ προσφυγὼν τῇ 

τοῦ Θεοῦ ἁγίᾳ“ ἐκκλησίᾳ, τοῦ ἐν Χριστῷ κατηξιώθη 

βαπτίσματος " ὅθεν ἀχθεὶς πρὸς τὸν ἡγεμόνα καὶ 

τὸν Χριστὸν ὅ ὁμολογήσας, ἀναρτηθεὶς ξέεται καὶ 

μετὰ τοῦτο τύπτεται, ἐκ τεσσάρων ταθείς, εἶτα 

κραββάτῳ χαλκῷ πεπυρακτωμένῳ 5. ἐπιτίθεται. 

Μεταβληθέντος δὲ τοῦ πυρὸς εἰς δρόσον, πολλοὶ 

τῶν παρόντων καταπλαγέντες τῷ * θαύματι ἵἴ προσ- 

ἦλθον " τῷ Χριστῷ. Ὁ δὲ ἅγιος Ζώσιμος κρηπῖσι 

προσηλωθεὶς ὃ καὶ πώλοις προσδεθεὶς συνδραμεῖν 

ἠναγκάσθη τῷ ἡγεμόνι, ἐπὶ τὴν Κονανέων 19 πόλιν 

ἐλαύνοντι. Ἐπὶ τρισὶν ἡμέραις ἄσιτος διαμένων, 

θεόθεν δύο παίδων ἐπιφανέντων αὐτῷ καὶ τοῦ μὲν 

ἄρτον 11 τοῦ δὲ 152 ἐν ἀγτείῳ ὕδωρ κομίζοντος 18, 

εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ τούτων μετέλαβεν. Ἀχθεὶς δὲ 

εἰς ἐξέτασιν "4, πάλιν κρεμασθεὶς ξέεται καὶ λαμπάσι 

πυρὸς ὑποκαίεται καὶ οὕτως 15 τὸν αὐχένα τμηθεὶς 

τὸν τοῦ μαρτυρίου κομίζεται στέφανον. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupoc Ἀσυγκρίτου. Τελεῖται δὲ f| αὐτοῦ σύναξις 

ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου ᾿Ἰσιδώρου !, ἔνδον τῆς 

ἐκκλησίας τῆς ἁγίας Εἰρήνης, τῆς πρὸς θάλασσαν, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρος Μεθοδίου ἐπισκόπου Πατάρων. Οὗτος 

2. — 1 om. D. — 3 (rij. &px.) ἀρχαγγέλου D. 

Abrapov τοπάρχην πορευθεὶς τοῦ θεραπεῦσαι 

αὐτόν, ὕστερον κατέλαβεν ἐν Ἀραράτ τῇ πόλει" καὶ 

ὑπὸ τῶν ἀπίστων ἀναρτηθεὶς καὶ τοξευθεὶς τὸ 

πνεῦμα αὐτοῦ τῷ Θεῷ παρέθετο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ f! σύναξις τοῦ τιμίου 

ἀρχιστρατήγου 5 Μιχαὴλ πλησίον τοῦ ἁγίου Ἰου- 

λιανοῦ ἐν τῷ Φόρῳ. 

AYTQ Κ΄. 

ὁ μακάριος ἐκ παιδὸς ἑαυτὸν τῷ Θεῷ 1 ἀναθεὶς 

σκεῦος τίμιον καὶ δοχεῖον 5 θείου Πνεύματος 

γέγονε. ὅθεν καὶ τῆς θείας ἱερωσύνης ὃ ψήφῳ 

Θεοῦ ἐπιβὰς καλῶς ὅ καὶ θεοφιλῶς ἐποίμαινε τὸ 

ἑαυτοῦ ποίμνιον 5, λόγοις προσηνέσι καταφωτίσας 

τὸ τῆς ἐκκλησίας πλήρωμα διὸ * καὶ τὴν Ὠριγέ- 

vouc ἀπάτην ἐπιπολάζουσαν ἰδών, ὡς ἄριστος 

ποιμὴν πυρὶ θείψμ ταύτην κατέφλεξεν, πᾶσαν τὴν 

ἀχλὺν καὶ σκοτόμαιναν ἐκμειώσας σοφίᾳ λόγων 

καὶ θείᾳ χάριτι. Ἡ δὲ τῶν λόγων αὐτοῦ ἀστραπὴ 

xoi fj τῆς γνώσεως σάλπιγξ εἰς πᾶσαν τὴν τῆν 

ἐξῆλθε. “Ὅθεν μὴ φέρων ὁ ἐχθρὸς τὴν παρρησίαν 

καὶ ἔνστασιν τοῦ μεγάλου, ὁπλίζει τοὺς ἑαυτοῦ 

ὑπουργοὺς πρὸς τὴν τούτου ἀναίρεσιν. 'O δὲ καὶ 

πρὸ τῆς μαρτυρίας νέκρωσιν ζωηφόρον ἐνδυσάμε- 

voc ξίφει τε τὴν κεφαλὴν τμηθείς, πρὸς κρείττονα 

ζωὴν μετετέθη, πρῶτον μὲν ἱερουργῶν τὸν ἀμνὸν 

τοῦ Θεοῦ, ὕστερον δὲ θυόμενος προσήχθη τῷ 

Χριστῷ θυσία ζῶσα " ὅθεν καὶ διπλοῖς στεφάνοις 

κατεκοσμήθη ὁ γενναῖος πρόμαχος τῆς εὐσεβείας, 

αἵμασι μαρτυρικοῖς τὸ τέλος ἀπενεγκάμενος, 

4. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ! μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν" Ἰωσὴφ τοῦ ἀναχωρητοῦ. 

ὅ. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀσυτκρί- 

του καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου 

ἔνδον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἁγίας Εἰρήνης, τῆς πρὸς 

θάλασσαν. 
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6. Koi f εὕρεσις καὶ μετάθεσις τῶν χιτώνων 

καὶ περιβολαίων τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ εὐαγ- 

τελιστῶν Ἰωάννου καὶ Λουκᾶ, Ἀνδρέου καὶ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. ᾿Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰουλιανοῦ 

τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ τελειωθέντων. 

Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ τοῦ 

βασιλέως καὶ Μαρκιανοῦ ἡγεμόνος, ἐν "Avrivoou- 

πόλει τῆς Αἰγύπτου μοναστήριον μέγα ὃ συστησά- 

μενος" ἐν di καθηγεῖτο ἀνδρῶν ὡσεὶ δύνδεκα χιλιά- 

δων. Κατασχεθεὶς δὲ καὶ παραστὰς τῷ ἡγεμόνι καὶ 

τὸν Χριστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ Θεὸν ὁμολογήσας καὶ 

μυκτηρίσας τὰ εἴδωλα, ἐκμαίνει καὶ εἰς ὀργὴν τὸν 

ἡγείμόνα κινεῖ" ὅθεν πρῶτον μὲν τὸ μοναστήριον, 

ἔνθα διῆγεν ὁ ἅγιος, ἐμπρησθῆναι προσέταξεν τὸ 

δὲ μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ πάντων συγκατεκάη, καταφυ- 

τόντων ἐκεῖσε καὶ ἐπισκόπων καὶ πάντων τῶν τῆς 

χώρας ἱερέων καὶ κληρικῶν, ot διὰ πυρὸς τὸν τοῦ 

μαρτυρίου δρόμον ἐτέλεσαν" ἔνθα καὶ λέγεται μέχρι 

τοῦ νῦν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς θείας ὑμνῳδίας νυκτί 

τε καὶ ἡμέρᾳ ψαλλόντων φωνὰς ἐξακούεσθαι καὶ 

θαυμάτων ἐνερτείας τοῖς τῷ τόπιν παραγινομένοις 

ἐπιχορητεῖσθαι. Τὸν δὲ ἅγιον Ἰουλιανὸν θῦσαι 

τοῖς εἰδώλοις μὴ βουληθέντα ἐκέλευσεν ἁπλω- 

θέντα τύπτεσθαι καὶ σιδηροῖς δεσμοῖς ἐνσχεθέντα 

συνθλίβεσθαι ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε συντριβῆναι 

αὐτοῦ τὰ ὀστᾶ. Ἐν δὲ τῷ ταῦτα διαπονεῖσθαι εἷς 

τῶν ὑπηρετούντων ᾿ ἐξεκόπη τὸν ὀφθαλμόν, ὃν 

ὁμματώσειν ὃ ἅγιος αὖθις ὑπέσχετο, εἰ πρὸς τὴν 

τοῦ Χριστοῦ πίστιν ἀπὸ τῆς " ἀπάτης τῶν εἰδώλων 

μεταβληθείη ὃ τοῦτο δὲ μᾶλλον ποιῆσαι τοὺς 

ἱερεῖς τῶν εἰδώλων ὁ ἡγεμὼν προσέταξε. Οἱ δὲ οὐ 

μόνον εὐξάμενοι { «οὐδὲν *» τὸν κάμνοντα, ὥνη- 

σαν; ἀλλὰ καὶ φωνὴ ἐκ τῶν τοῦ ναοῦ ἀδύτων 

ἠκούσθη, ἀποστῆναι αὐτοὺς τοῦ Ἰουλιανοῦ συμ- 

βουλεύουσα: « Καὶ γάρ, φησίν, ἐξ οὗ παρ᾽ ὑμῶν 5 

» εἰς ἐξετάσεις κατέστη, πολλαπλασίαν ἡμεῖς ? ἢ 

» αὐτὸς ὑφιστάμεθα τιμωρίαν. » Καὶ σὺν τῇ 

φωνῇ πάντα τὰ ξόανα ἐλεπτύνθη καὶ κόνις ἐγέ- 

vero. 'O δὲ Μαρκιανὸς μᾶλλον λυττήσας — οὐ 

γὰρ οἶδεν ἔμφρονι χρήσασθαι λογισμῷ τοῖς 

1. — ! μέγαν 8, μέγιστον D. —? (ἀπὸ τῆς) ἀποστεὶς D. — Ξμετακλιθείη D. 

Θωμᾶ, Ἐλισσαίου τοῦ προφήτου καὶ Λαζάρου 

μάρτυρος, ἅτινα κατετέθησαν ἐν τῷ ναῷ τῶν 

ἁτίων ᾿Αποστόλων τῶν μετάλων. 

ΑὙΤΩ ΚΑ΄. 

κακοῖς ἐμβαπτισθεῖσα ψυχή, --- τοῦ μὲν στρατιώ- 

τοῦ 8 διὰ προσευχῆς τοῦ ἁγίου ὑγιωθέντος τὸν 

ὀφθαλμὸν καὶ πιστεύσαντος τῷ Χριστῷ τὴν κάραν 

ἀποτμηθῆναι ἐκέλευσεν, ἐπιχεθῆναι δὲ τῷ ἁτίῳ, 

ἅτε δὴ ὡς rero ματεύειν καὶ φαρμακεύειν εἰδότι, 

οὖρον κατὰ τῆς κεφαλῆς *, ὅπερ ἀντὶ δυσωδίας 

εἰς βαλσάμου εὐοσμίαν μετεποιήθη. Ἐπὶ τούτοις 

προσέρχεται καὶ πιστεύει τῷ Χριστῷ Κέλσιος" ὁ 

τοῦ ἡγεμόνος παῖς, δυνάμεις ἀγγελικὰς ἐπὶ τὸν 

ἅτιον κατιούσας ἰδὼν καὶ δὀτεφανούσας αὐτὸν 

στεφάνῳ χρυσῷ καὶ περιπολούσας xoi- συνομι- 

λούσας αὐτῷ καὶ τὸν πατέρα ἀφεὶς συνὴν τῷ 

ἁγίῳ Koi παρ᾽ αὐτοῦ τὴν εὐσέβειαν ἐδιδάσκετο. 

Οὐ μόνον δὲ αὐτὸς ἀλλὰ καὶ εἴκοσι μετ᾽ αὐτοῦ 

στρατιῶται ἐπίστευσαν καὶ παρρησίᾳ προσῆλ- 

θον τῷ Χριστῷ. Εἴτα διὰ προδευχῆς ὁ ἅγιος 

νεκρὸν ! ἀνιστᾷ, αἰτησαμένου τοῦτο 19 τοῦ ἧγε- 

μόνος" καὶ πάλιν εἰς ἐξέτασιν καθίσταται μετὰ τοῦ 

παιδὸς Κελσίου, ὃν ἀποσπάσαι τις τῶν στρατιω - 

τῶν βουληθεὶς καὶ πρὸς τὸν πατέρα ἀγαγεῖν, εὐθὺς 

κατεσάπη τὴν χεῖρα. Μετὰ τοῦτο ἐν δυσώδει καὶ 

σκοτεινῇ καθείργνυται φυλακῇ ἅμα τῷ Κελσίῳ, 

ἥτις εὐθὺς φωτὸς ἐνεπλήσθη καὶ εὐωδίας, ὥστε 

τοὺς φυλάσσοντας εἴκοσι στρατιώτας, ἐν ἀφεγγεῖ 

οἰκήματι τὴν περιαστράπτουσαν αἴγλήν ἰδόντας 

καὶ τὴν τῶν θυμιαμάτων ὀσμήν, εὐθὺς τὴν τοῦ 

Χριστοῦ ἐπικαλέσασθαι δύναμιν καὶ αὐτὸν ὁμολο- 

γῆσαι Θεὸν καὶ βαπτισθῆναι ὑπὸ ᾿Αντωνίου 

τοῦ !! πρεσβυτέρου, ὃς ἦν παρὰ τῷ πρωτεύοντι 

τῆς πόλεως, ὄντι μὲν ἐξ αἵματος καὶ γένους βασι- 

λικοῦ, σεβομένῳ 12 δὲ τὸν Χριστὸν μετὰ τῶν ἑπτὰ 

υἱῶν αὐτοῦ, ὄντων καὶ αὐτῶν ἐν ἐπιγνώσει 12 τοῦ 

Χριστοῦ. Οὗτοι ἐκ θείας ἐμφανείας τὸν πρεσβύ - 

τερον Ἀντώνιον λαβόντες εἰσῆλθον ἐν τῇ φυλακῇ 

καὶ συνῆσαν τῷ ἁγίῳ Ἰουλιανῷ" καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 

ἀπατόμενοι ἅμα τοῖς εἴκοσι στρατιώταις ἐμβλη- 

θῆναι εἰς τοὺς λέβητας, βραζούσης ὄντας πίσ- 

5 D, om. S. — δ ἡμῶν S. *om. D. 

i ὑμεῖς D. — τοῦ add. D. — ? énéxeav adi. D. — 19 D, τούτου S. — !! om. D. — 12 σεβομένου D.— * τὴ add. D. 

Κυριακοῦ τοῦ ἀνοαχωρητοῦ, — 2 (Ἀσυγκλήτου). --- Ra :1.3. — Rb: 1. — Εὐστοχίου (Tun. 235. — 

Me : 3. 6. 4, 2. — Re : 3. & 3. — Εὐστοχίου. ᾿Αριστοκλέους κτλ. (Iun. 237), — Mv :3. — Mr:1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:i.— P: 1.- D: 1.2. — Da: 2. — Db:2. — K: 2 —N: 

Cg: 1: Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν 
Εὐστοχίου (Iun. 2:39). Bb: 1.2. Be:1. α:1. (6:1. 

Αἰτύπτῳ 1 καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ τελειωθέντων. Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ Μαρκιανοῦ 

ἡγεμόνος, ἐν Ἀντινοουπόλει τῆς Αἰγύπτου μονὴν μεγάλην συστησάμενος χιλιάδων δέκα μοναζόντων, 

Κρατηθέντος δὲ παρὰ τοῦ ἡτεμόνος καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντος, ἐνεπρήσθη fj τε μάνδρα καὶ oi 

μονάζοντες ἅμα τοῖς ἐπισκόποις καὶ ἱερεῦσιν, ἐκεῖ πάντων καταφυγόντων᾽ εἶτα ὁ ἅγιος τύπτεται 

ἰσχυρῶς καὶ συνθλᾶται τὰ ὀστᾶ" εἷς δὲ τῶν τυπτόντων ἀπώλεσεν τὸν ὀφθαλμόν, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν ὁ 

iio ὑτιῆ. Τοῦ δὲ ἁγίου δεσμίου παριστομένου, ὁρᾷ Κέλσιος ὁ υἱὸς τοῦ ἡγεμόνος ἀγγέλους παριστα- 

μένους αὐτῷ, καὶ ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ καὶ στρατιῶται εἴκοσι καὶ «σὺν αὐτῷ 9» ἕτεροι ἑπτὰ ἀδελφοὶ 

βαπτισθέντες ὑπὸ Ἀντωνίου πῤεσβυτέρου, Ἄγεται οὖν f» Ἰουλιανὸς σὺν αὐτοῖς ἐμβληθῆναι εἰς 

λέβητας καὶ ἐξεκομίζετο νεκρός, καὶ ἀνέστησεν αὐτὸν βοῶντα ὅτι" « Εὐξαμένου Ἰουλιανοῦ ἐσείσθη τὰ 

» καταχθόνια καὶ ἀνέστην ép» ἐβαπτίσθη δὲ καὶ αὐτὸς ὑπὸ Ἀντωνίου. Ἐξελθόντων δὲ ἐκ τῶν 

λεβήτων ὠβλαβών, ἐπίστευσε καὶ ἡ τοῦ ἡγεμόνος γυνὴ καὶ ἐβαπτίσθη εἶτα παραδίδονται τῷ πυρὶ οἱ 

1 Αἰζύπτου Cg. — ? Ue, χιλιάδες Cg. — ? Ce, vin. Cg. — ἡ suppleci, om. Ce, Cg. 
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σης 4 μεστούς, τοῦ τελεσθέντος παρὰ τοῦ ἁγίου 

μεγάλου θαύματος ἐγένοντο θεαταί. Ἐκκομιζόμε- 

vov γάρ τινὰ νεκρὸν διὰ προσευχῆς ὅ ἅγιος 

ἤγειρεν’ ὃς ἀναστὰς ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ καὶ 

τῷ ἁτίῳ χάριτας ὡμολόγει λέγων, ὅτι μέλλοντα 

αὐτὸν ἤδη τιμωρίαις παραδίδοσθαι καὶ κολάσε- 

σιν ὑπὸ Αἰθιόπων τινῶν φοβερὸν βλεπόντων 

καὶ ἄγριον, ταῖς. προσευχαῖς τοῦ ἁγίου ὁ Θεὸς 

οἰκτειρήσας ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ζώντων αὖθις 

ἀποσταλῆναι προσέταξεν. Ἐβαπτίσθη οὖν καὶ 

αὐτὸς ὑπὸ ᾿Αντωνίου τοῦ πρεσβυτέρου, ἐπικλη- 

θεὶς ᾿Αναστάσιος. Ὁμοῦ δὲ 5 φθάσαντες τὸν 

τόπον, ἔνθα ἐπυροῦντο οἱ λέβητες, ἐνεβλήθησαν 

εἰς αὐτοὺς ὅ τε ἅγιος Ἰουλιανὸς καὶ Κέλσιος καὶ 

oi πιστεύσαντες εἴκοσι φύλακες καὶ οἱ ἑπτὰ τοῦ 

ἄρχοντος υἱοὶ καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἀντώνιος καὶ ὁ 

ἐκ νεκρῶν ᾿Αναστάσιος. Ὡς δὲ τῶν λεβήτων ἐξῆλ- 

θον ἀβλαβεῖς, ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστὸν ἣ τοῦ 

Κελσίου μήτηρ οὕτω καλουμένη Βασίλισσα“ καὶ 

βαπτισθεῖσα ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου ᾿Αντωνίου τὸν 

Κέλσιον ἔσχεν υἱὸν μὲν κατὰ σάρκα, πατέρα δὲ 

κατὰ πνεῦμα, μειζόνων μεταδιδόντα κατὰ τὴν ἀνα- 

γέννησιν ἢ παρ᾽ αὐτῆς κατὰ τὴν τέννησιν ἔλαβεν’ 

ὃ γὰρ αὐτὸς καὶ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως αὐτῇ 

πρόξενος καὶ ἀνάδοχος ἐκ τοῦ θείου βαπτίσματος 

τγέτονεν. Ἄγονται οὖν αὖθις παρὰ τοῦ | τυράννου 

οἱ ὅγιοι ἐν τῷ ναῷ τῶν εἰδώλων" καὶ σφραγίσαν- 

τες 16 ἑαυτοὺς τῷ τύπῳ τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ 

τὸ μὲν σῶμα ἐπὶ τὴν γῆν κλίναντες, τὸ δὲ τῆς 

καρδίας ὄμμα πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀτενίσαντες, διὰ 

προσευχῆς πάντα τὰ εἴδωλα συνέτριψαν καὶ ὡσεὶ 

κόνιν εἰργάσαντο καὶ τὸν ναὸν ὑποβρύχιον τενέ- 

σθαι ἐποίησαν " ὅθεν καὶ τοῖς παριοῦσι μέχρι τοῦ 

νῦν πῦρ ὑποκαιόμενόν φασιν πόρρωθεν καταφαί- 

νέεσθαι. Καὶ τότε μὲν τῇ φυλακῇ παρεπέμφθησαν, 

ἔνθα παράδοξα ἐφάνη 17 τοῖς ἁγίοις κατ᾽ 18 ἐκείνην 

τὴν νύκτα, τὴν ἐσομένην αὐτοῖς προμηνύοντα 

δόξαν καὶ τὰ ἀνέκφραστα καὶ ἄρρητα ἀγαθά" 

ὕστερον δὲ ἀχθέντες φακέλλοις παπύρων διαβρό- 

χων ἐλαίῳ τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν 

προσδεθέντες ἀνήφθησαν. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐλυμή- 

vato 1" αὐτοὺς τὸ πῦῤ, τοῦ μὲν ἁγίου Ἰουλιανοῦ 

καὶ τοῦ παιδὸς Κελσίου τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς 

ἀπέδειραν καὶ ἀφείλοντο, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς τοῦ 

πρεσβυτέρου ᾿Αντωνίου ὀγκίνοις ἐξώρυξαν, τὴν δὲ 

τοῦ παιδὸς Κελσίου μητέρα, θείᾳ χάριτι τῶν βασα- 

νιστῶν μὴ δυναμένων αὐτῇ προσεγγίσαι, ἀλλ᾽ ἅμα 

τῷ προσπελάσαι ἀποτυφλουμένων ?9, ἀπηώρησαν. 

Μετὰ ταῦτα δὲ θηρίοις αὐτοὺς παραδόντες, ἐπεὶ τὰ 

θηρία τούτων οὐχ ἥψαντο, ξίφει τὰς κεφαλὰς 

αὐτῶν μεθ᾽ ἑτέρων ἀναμὶξ καταδίκων ἀπέτεμον. 

᾿Αλλὰ τῶν ἁγίων ὕστερον ἐγνωρίσθη 3: λείψανα, 

τῶν αἱμάτων αὐτοῖς συμπαγέντων καὶ τῶν ψυχῶν 

ἐν εἴδει παρθένων ἐπικαθημένων αὐτοῖς" & ol χρι- 

στιανοὶ ἀνελόμενοι ὕστερον παρὰ τὸ θυσιαστήριον 

τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας κατέθηκαν, ἐξ ὧν πηγὴ 

ἀεννάως βλυστάνει, ῥῶσιν παρεχομένη τοῖς προσ- 

ιοῦσι ψυχῆς τε καὶ σώματος. Τότε δὲ σεισμὸν 

ἐπιγενέσθαι φασὶν εὐθὺς μετὰ τὴν τῶν ἁγίων 

ἀναίρεσιν: ἐξ οὗ καταπεσεῖν μὲν τὸ πλεῖστον 

μέρος τῆς πόλεως, συγχωσθῆναι δὲ καὶ διαφθα- 

ρῆναι τόν τε ἡγεμόνα καὶ πολλοὺς τῶν ἑλλήνων. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ἁτιωτάτῳ 

αὐτῶν μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι πλησίον τοῦ Φόρου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν Κιλικίᾳ. Οὗτος ἦν ἐκ: τῆς 

᾿Αναζαρβέων ὃ πόλεως τῆς δευτέρας τῶν Κιλί- 

κὼν ἐπαρχίας, υἱός τινος βουλευτοῦ 8, μητρὸς δὲ 

χριστιανῆς" παρ᾽ ἧς τὴν κατὰ Χριστὸν εὐσέβειαν * 

μεμαθηκὼς καὶ τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν σχο- 

λάσας, ἐν τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ χρόνῳ τῆς αὐτοῦ | 

ἡλικίας διαβληθείς, προσήχθη Μαρκιανῷ τῷ fjre- 

μόνι. Καὶ μὴ καταδεξάμενος θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, 

ἐν διαφόροις μέρεσι τοῦ σώματος τύπτεται. Εἶτα 

ἐν τῇ φρουρᾷ τεθεὶς καὶ τῇ μητρὶ συμβούλῳ 

χρησάμενος καὶ ἐμμένειν εἰπὼν καὶ  ἐναποθνή- 

σκεῖν ᾽ τῇ εἰς Χριστὸν πίστει, xol! ἐν σάκκῳ 

βληθεὶς μεστῷ ψάμμου 5 καὶ ἑρπετῶν ἰοβόλων καὶ 

λοιπῶν ὄφεων *, μέσον τοῦ πελάγους 3 ἀφίεται, καὶ 

οὕτως τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον δέχεται ἢ, 

Τοῦτον !* καὶ ὁ τίμιος καὶ μέγας ᾿Ιωάννης ὁ Χρυ- 

σόστομος ἐγκωμίοις ἐτίμησεν. 

— V πίσσης ὄντας D. — τ πάντες add. D. — 15 κατασφραγίσαντες D. — 1 κατεφάνη D. — 18 om. D. — 1? ἐλυμήναίτο) 
corr. D. — 30 μόνον add. D. — ?! ἐγν, ὕστερον D. 

2. — τ om. D.—? Ὁ, Ἀναζαρβαίων S.— 3 (τῆς δευτέρας - βουλευτοῦ) πατρὸς u£v ἕλληνος D.—  εὐσέβει(αν) corr. D.— 
ὃ ἐναποθνήσκει D. — 9 ψάμμῳ D.— ? (καὶ λ. ὄφ.) om. D. 
add. D. 

S πέλατος D. 9 ἐκομίσατο D. — 19 τὸν τοῦ Χριστοῦ μάρτυρα 

εἴκοσι δύο στρατιῶται καὶ oí ἑπτὰ ἀδελφοὶ καὶ ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν καὶ μετονομασθεὶς Ἀναστάσιος. Ὁ 

δὲ Ἰουλιανὸς καὶ Ἀντώνιος ἠναγκάσθησαν εἰσελθεῖν ἐν τῷ εἰδωλείῳ καὶ προσκυνῆσαι τοῖς εἰδώλοις“ καὶ 

προσευξάμενοι ἔρριψαν τὰ εἴδωλα καὶ πεποιήκασι κόνιν" εἶτα ἐκδαίρεται τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς 

Ἰουλιανός, ὁμοίως καὶ ὁ Κέλσιος. Ἡ δὲ μήτηρ Κελσίου ἐκελεύσθη κῤεμασθῆναι firi προσερχόμενοι 

οἱ στρατιῶται ἐτυφλοῦντο΄ εἶτα θηρίοις ῥιπτοῦνται καὶ διέμειναν ἀβλαβεῖς. Τότε ἀποτέμνονται τὰς 

κεφαλὰς καὶ παρέδιυκαν τὰ πνεύματα τῷ Κυρίῳ. — αὶ :2 (des. : τοῦτον τὸν μάρτυρα καὶ ὁ τίμιος καὶ 

μέγας Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐγκωμίοις ἐτίμησεν). --- Βα: 9. --- Βασιλείου τοῦ ἡγουμένου μονῆς τῆς 

Πατελαρίας. — Τερεντίου ἐπισκόπου Ἰκονίου (Iun. 925. — Καὶ Μάρκου ἀνεψιοῦ Βαρνάβα τοῦ 

ἀποστόλου, ἐπισκόπου γενομένου ᾿Απολλωνιάδος (Iun. 395). --- Καὶ Ἰησοῦ ToO Aeyoué£vou Ἰούστου 

ἐπισκόπου ᾿Ελευθεροπόλεως (Tun. 395). — Καὶ Ἀρτεμᾶ ἐπισκόπου Λύστρας (Iun, 297). — Rb:2. — 

Re:2. — Μο: 2. 1. — Τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν συναθλησάντων τῷ ἁγίῳ Ἰουλιανῷ Ἀντωνίου, 

Ἀναστασίου, Κελσίου καὶ Βασιλίσσης τῆς αὐτοῦ μητρός, τῶν εἴκοσι δεσμοφυλάκων καὶ τῶν 

ἑπτὰ ἀδελφῶν, οἵ πάντες διὰ ξίφους ἐτελειώθησαν. --- Mv: 9. --- Ἀφροδισίου. — Τερεντίου. --- 

Μάρκου ἐπισκόπου Ἀπολλιυνιάδος ἀνεψιοῦ Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου ἐπιλεγομένου Ἰούστου. — 

Mr:2. 

Ius. 21. 

f£ 

Tus. 21. 



iex, 22, 

ἴυν. 22. 

lex, 23. 
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4. Ἄθλησις τοῦ ἁτίου ἱερομάρτυρος Εὐσε- 

βίου ἐπισκόπου Σαμοσάτων. Οὗτος ἦν ἐπὶ Κων- 

σταντίου τοῦ βασιλέως ζηλωτὴς διάπυρος * τῆς 

ὀρθοδόξου πίστεως" τοσοῦτον ἢ δὲ αὐτῷ περιῆν 

ἀνδρεία ψυχῆς καὶ τῶν παρόντων ὑπεροψία καὶ 

διὰ σπουδῆς ἐποιεῖτο ᾽, ὅπως τὰ τῆς εὐσεβείας καὶ 

ὀρθοδοξίας εἰς ἐπίδοσιν ἔλθοι, καίπερ τοῦ βασι- 

λέως ἀντιδοξοῦντος, ὡς οὐχ ἕτερός τις *. Καί ποτε 

τοῦ Κωνσταντίου τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα τεμεῖν 

ἀπειλήσαντος, εἰ μὴ τὸ ὑπὲρ τοῦ μεγάλου Μελετίου 

ψήφισμα κατέχων αὐτὸς προτείνηται καὶ προδῷ, 

ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας ἐπανέτεινεδ, ὡς ἡδέως τὴν 

αὐτῶν δεξόμενος ἐκτομὴν ἢ τὸ ζητούμενον προ- 

δοῦναι καὶ συμπροδοῦναι αὐτῷ τὴν εὐσέβειαν. 

Τοῦτον τὸν ὅσιον πατέρα ἡμῶν μετὰ Κωνστάντιον 

καὶ Ἰουλιανὸν Οὐάλης τὴν ἀρειανικὴν κακοπιστίαν 

νοσῶν τοῦ θρόνου ἐξήλασε καὶ διάγειν ὑπερόριον 

παρὰ τὸν Ἴστρον ποταμὸν ὃ κατεδίκασεν. Μετὰ δὲ 

τὴν τοῦ Οὐάλεντος τελευτὴν πρὸς τὴν λαχοῦσαν ὁ 

ἅτιος πόλιν ἴ ἐπανιὼν καὶ ὅ μετὰ τοὺς πολλοὺς 

ἀτῶνας καὶ τὰς ἐπ᾿ αὐτοῖς νίκας μαρτυρικῆς 

ἔτυχε τελευτῆς, τυναικὸς κακοδόξου καὶ τὰ ϑ 

Ἀρείου φρονούσης κέραμον ἀπό τινος στέγους 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἁγίου βαλούσης δ΄ ἣν καὶ 

συττνώμης ἠξίωσε, τὸν ἴδιον δεσπότην καὶ τὸν 

πρωτομάρτυρα μιμησάμενος '* Στέφανον. Τελεῖται 

(δὲ fj αὐτὸῦ σύναξις ἐν τῷ προφητείῳ τοῦ ἁγίου 

Ἰωάννου πλησίον Ἀρκαδιανῶν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 

- Χριστοῦ μαρτύρων Ζήνωνος καὶ Ζηνᾶ. Οὗτοι 

ὑπῆρχον ἐκ Φιλοδελφίας " τῆς Ἀραβίας, τῆς ἐν τῇ 

παλαιᾷ λεγομένῃ ὃ ἜἘμμάν, ὁ μὲν Ζήνων στρατιω- 

τικῆς τάξεως ὧν, ὁ δὲ Ζηνᾶς οἰκέτης αὐτοῦ τυγχά- 

νων ὁ. Ἐπιθυμῶν δὲ τοῦ διὰ Χριστὸν μαρτυρίου 

τυχεῖν ὃ ἅτιος Ζήνων, πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ὕπαρξιν 

διανείμας πτωχοῖς καὶ τοὺς οἰκέτας ἐλευθερίᾳ 

τιμήσας 5, ἐπεὶ τὸν ἡτεμόνα Μάξιμον, ὃς ἦν ἐπὶ 

Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἤκουσε πολλὴν πρό- 

νοιαν «Tv εἰδώλων" - ποιεῖσθαι, παρεγένετο πρὸς 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας xot καλλινίκου μάρτυρος 

τοῦ Χριστοῦ Ἀτριππίνης. Ἥτις ἐξ ἁπαλῶν 

4. — 1 om. D. — 5 τοσούτω 5. --- ? (καὶ - ἐποιεῖτο) ἐσπούδαζεν D. — ὲ 

σιν ἀντιδοξοῦσιν ἀλλὰ πάσης ἀπειλῆς κρείττων ἣν καὶ ἀνώτερος 
ὡς Ὁ. -- 

Τπόλιν 6 ἅγιος D. — ὃ τοῦ add. D. — 9 βαλλούσης D. --- 19 μιμούμενος D. εἰκὸς τὸν ἐνιστάμενον καὶ ἀντιλέγοντα βασιλεῦ! 

* ἐπανατείνη S, ἐπανατείναι D. — 9 om. D. — * m 

2. — ! τοῦ X. om. D. — ὃ Φιλαδελφείας 5. --- * λεγομένης D. — 

d. D. — 8 om, D.—? Κυπαρισσείωῳ S. 
ττὰ τοῦ δεσπότου καταφιλοῦντος δεσμὰ καὶ adt 

3. — ! Σατωρνίνου D. 

4. — 1 τὴ αὐτὴ ἡμέρα ἄθλησις D. 

5. — Tom. D. 
8. — ! corr. D, Ἐλευθερουπόλεως 8. 

αὐτὸν μετὰ τοῦ οἰκέτου Ζηνᾷᾶ. Ὁ τὰρ Ζηνᾶς οὗτος 

εὐγνώμων ὧν οὐχ ὑπέμεινεν τὸν ἑαυτοῦ καταλιπεῖν 

κύριον, ἀλλὰ μετ᾽ αὐτοῦ ἐπορεύθη. Ἐμφονισθεὶς δὲ 

τῷ ἡγεμόνι ὁ ἅγιος Ζήνων, ὡς ἐπὶ ματαίοις σπου- 

δάζοντα τοῦτον ταῖς λατρείαις τῶν εἰδώλων διή- 

λεγχε" ὃν εὐθὺς τύπτεσθαι βουνεύροις προσέταξε, 

Ὃ δὲ τυπτόμενος, λὰξ ἐντείνας καὶ τοῦ βωμοῦ 

τυχὼν ἀνέτρεψεν αὐτὸν καὶ κατέβαλε, Ἐπὶ τοῦτο 

κρεμασθεὶς ξέεται ἀφειδῶς καὶ ὄξει καὶ ἅλατι τὰς 

πλευρὰς κατατρίβεται" εἶτα τίθεται ἐν τῷ 'δεσμω- 

τηρίῳ ξύλοις τοὺς πόδας ἀσφαλισθεὶς ἐν κεντή- 

μασιν τέτρασιν, Ἔνθα τοῦ οἰκέτου αὐτοῦ Ζηνᾶ 

εἰσελθόντος καὶ * παρακαλοῦντος μὴ ἐᾶσαι μηδὲ 

καταλιπεῖν αὐτόν, ὁ ἡγεμὼν xoi? περὶ τούτου 

μαθὼν ἐκέλευσεν καὶ αὐτὸν συτγκλεισθῆναι. Ἐπεὶ 

δὲ εἰς ἐρώτησιν ἀμφότεροι fix0ncov καὶ τὸν Xpt- 

στὸν ἀρνήσασθαι οὐ κατεδέξαντο, τύπτονται ὅφο- 

δρῶς καὶ ὀβελίσκους πεπυρωμένους ὁ ἅγι
ος Ζήνων 

τοῖς στέρνοις καὶ τῇ καρδίᾳ ἐπιδέχεται᾽ εἶτα ἀναρ- 

τπῶνται ἐπὶ ξύλου ἱμᾶσι τὰς μασχάλας διαληφθέντες 

καὶ λίθοις τοὺς πόδας βαρούμενοι. Καὶ μετὰ ταῦτα 

ἐν βόθρῳ πυρὸς ἀκοντισθέντες, τῆς φλογὸς ἐλαίῳ 

καταρδευθείσης, ἐπεὶ παραδόξως ἀβλαβεῖς διέμει- 

vay, ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Τελεῖται δὲ f 

αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου μεγαλο- 

μάρτυρος" Γεωρτίου, τῷϑ vri? ἐν τῷ Κυπαρισσίῳϑ, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων μ
αρτύρων 

ἸΤομπιανοῦ, Γαλακτίωνος, Σατορνίνου ! καὶ 

Ἰουλιανῆς. Τελεῖται δὲ fl αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

μαρτυρείῳ αὐτῶν, τῷ ὄντι πλησίον τῆς ἁγίας μάρ- 

τυρος Εὐφημίας ἐν τῷ Tievptu. 

4. Καὶ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Τερεντίου 

ἐπισκόπου Ἰκονίου. 

5. Καὶ Μάρκου ἀνεψιοῦ Βαρνάβα τοῦ  ἀπο- 

στόλου, ἐπισκόπου γενομένου Ἀπολλωνιάδος. 

8. Καὶ Ἰη σοῦ τοῦ λεγομένου Ἰούστου, ἐπισκό- 

που Ἐλευθεροπόλεως ', 

4. Koi Ἄρτεμᾶ ἐπισκόπου Λύστρας καὶ τῶν 

σὺν αὐτῷ. 

ΑὙΤΩ ΚΓ΄. 

ὀνύχων τῷ Θεῷ ἑαυτὴν δίδωσιν, γέννημα καὶ 

θρέμμα τῆς περιδόξου πόλεως Ῥώμης |j ὑπάρ- 

3 (katrep - τις) καὶ δεινὸν οὐδὲν ἡγεῖτο ὃ πάσχειν 

44, αὐτοῦ D. -- 9 ἐλευθέρους ἀφεὶς D. — 9 D, om. S. — 
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xovca, xoi ὥσπερ λειμὼν ἢ ῥόδον εὔοσμον 

κατευωδιάζουσα - πιστῶν τὰς διανοίας καὶ τὸ 

δυσῶδες τῶν παθῶν ἀποδιώκουσα. ΤΤαρθενείᾳ τὰρ 

καὶ ἁγνείᾳ τὴν ψυχὴν ὡραΐσασα καὶ τῷ Χριστῷ 

μνηστευθεῖσα, θαρραλέως καὶ ἀνδρείως πρὸς τὸ 

μαρτύριον χωρεῖ καὶ διὰ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἀγάπην 

τοῦ ἑαυτῆς νυμφίου Χριστοῦ πολλαῖς βασάνοις 

ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. ῬΡάβδοις οὖν τὸ σῶμα τυπτο- 

μένη τὰ ὀστᾶ τῆς ἀσεβείας συνέτριψε, καὶ τοῦ 

χιτῶνος τυμνωθεῖσα τοῦ ἐχθροῦ τὴν γύμνωσιν 

ἐστηλίτευσε, καὶ δεσμῷ πεδηθεῖσα καὶ στρέβλαις 

καθυποβληθεῖσα, διὰ θείου τε ἀγγέλου λυθεῖσα, 

πᾶσαν ἀσέβειαν διέλυσεν “ ὅθεν καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς 

βασάνοις τὴν ἑαυτῆς ψυχὴν τῷ Θεῷ παραδίδοται. 

Βάσσα δὲ καὶ ΠΠαῦλα καὶ Ἀταθονίκη λάθρα λαβοῦσα 

τὸ σῶμα τῆς μάρτυρος ἀπὸ τῆς Ρωμαίων πόλειυς, 

καὶ τόπον ἐκ τόπου διαμείβουσαι καὶ μακρὰ πελάγη 

τὴν Σικελῶν ἐπαρχίαν καταλαμβάνουσιν κἀκεῖσε 

τοῦτο διαναπαύουσιν. Ἐπεὶ δὲ ἡ Σικελία τοῦτο 

ἐδέξατο, παραυτίκα τῆς ζοφώδους τῶν δαιμόνων 

λυτροῦται δεινότητος καὶ Ἀγαρηνοὶ δὲ συλῆσαι 

τολμήσαντες ! τὸ φρούριον τοῦ ταύτης ναοῦ, ἀπώ- 

λείᾳ παντελεῖ παρεδόθησαν. Ἔκτοτε οὖν καὶ μέχρι 

τῆς σήμερον λεπροὶ καθαίρονται προσερχόμενοι 

πίστει, καὶ λοιπὴ πᾶσα νόσος τῇ ταύτης πρεσβείᾳ 

θεραπεύεται 5 καὶ δραπετεύει. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρῳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

᾿Αριστοκλέους πρεσβυτέρου καὶ Δημητρια- 

νοῦ διακόνου καὶ Ἀθανασίου ἀναγνώστου. "Qv! 

ὁ ἅγιος μάρτυς Ἀριστοκλῆς ὑπῆρχε Σ τὸ γένος 

Κύπριος, πόλεως Ταμασσοῦ 3, τῆς καθολικῆς ἐκκλη- 

σίας πρεσβύτερος. Κατὰ δὲ τοὺς χρόνους Μαξι- 

μιανοῦ τοῦ βασιλέως ἀνελθὼν ἐν τῷ ὄρει ἔν τινι 

σπηλαίῳ ἐκρύβη τὸν ἐπικείμενον διωγμὸν φοβη- 

θείς: ἐν ᾧ εὐχόμενος φωτὶ περιηστράφθη ὑπὲρ 

τὸν ἥλιον᾽ καὶ ἐνεχθείσης φωνῆς οὐρανόθεν, προε- 

τράπη ἀπελθεῖν ἐν Σαλαμῖνι ὁ τῇ μητροπόλει κἀκεῖ 

διαγωνίσασθαι τὸ μαρτύριον, Tlopeuóuevog δὲ 

ἔφθασεν ἐν Λέδροις εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἁγίου ἀπο- 

στόλου Βαρνάβα᾽ καὶ καταλαβὼν ἐκεῖσε Anunrpio- 

νὸν τὸν διάκονον καὶ Ἀθανάσιονῦ ἀναγνώστην καὶ 

παρ᾽ αὐτοῖς ξενισθεὶς καὶ τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν ἀφῖκ- 

ται“; καὶ τὰ ̓  τῆς ὀπτασίας αὐτοῖς ἀναθέμενος 

κοινωνοὺς αὐτοὺς | τῆς πράξεως ἔλαβε, προθύμως 

αὐτῶν ὑπὲρ Χριστοῦ ἀθλεῖν 5 ἑλομένων. ΤΤαρατε- 

νόμενοι δὲ εἰς ἣν ἔσπευδον πόλιν, ἐν ἀπόπτῳ καὶ 

ὑψηλῷ ἔστησαν τόπῳ. Oüc ἰδὼν ὁ ἡτεμὼν καὶ 

προσκαλεσάμενος καὶ παρ᾽ αὐτῶν ἐκείνων ὡς εἶεν 

1, — ! συλήσαντες τολμῆσαι S. — 3 θεραπεύει S. 

2. — ! om. D. — ? ἦν D. — ? Ταμασοῦ D. — ὁ Σαλαμήνη 8. 
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χριστιανοὶ μεμαθηκὼς " πρῶτον μὲν τὸν ἅτιον 

᾿Αριστοκλέα μάστιξι καταξανθῆναι ἐκέλευσεν, εἶθ᾽ 

οὕτως τὴν κεφαλὴν ξίφει τμηθῆναι 19, Τὸν δὲ ἅγιον ἡ 

Δημητριανὸν καὶ ᾿Αθανάσιον τῇ τοῦ Χριστοῦ ὁμο- 

λογίᾳ ἐμμένοντας μετὰ τὰς πολλὰς βασάνους πυρὶ 

παραδοθῆναι 11 προσέταξεν - ἀπαθεῖς δὲ ἐν αὐτῷ 

φυλαχθέντας I? διὰ ξίφους ἀναιρεθῆναι παρεκελεύ- 

σατο 15. 

8. Τὴ αὐτῇ ἡμέρῳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος 

Εὐστοχίου πρεσβυτέρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 

Οὗτος ὁ ἅτιος Εὐστόχιος ' καὶ Γαϊανὸς ὁ 

ἀνεψιὸς αὐτοῦ καὶ và? τέκνα αὐτοῦ Τρόβη, 

Λουλοὺς καὶ Οὐρβανὸς 5 ὑπῆρχον ἐκ πόλεως 

Οὐσάδων κατὰ τοὺς χρόνους Μαξιμιανοῦ * καὶ 

Ἀγρίππα ἡγεμόνος. Ὃ οὖν Εὐστόχιος ἱερεὺς ὧν 

τὸ πρότερον τῶν εἰδώλων, ἐν τῷ καθορᾶν τοὺς 

ἁγίους ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυροῦντας καὶ παράδοξα 

θαύματα κατεργαζομένους, κατέγνω τῆς οἰκείας 

θρησκείας" καὶ προσελθὼν Εὐδοξίῳ τῷ ἐπισκόπῳ 

Ἀντιοχείας, παρ᾽ αὐτοῦ ἐβαπτίσθη καὶ τῆς τοῦ 

πρεσβυτέρου χειροτονίας κατηξιώθη. Ἐλθὼν δὲ 

εἰς κώμην καλουμένην Λύστραν ὅ καὶ τὸν ἀνεψιὸν 

αὐτοῦ Γαϊανὸν μετὰ τῶν τριῶν παίδων αὐτοῦ 

εὑρὼν καὶ τὰ περὶ 5 Χριστοῦ παραθέμενος αὐτοῖς, 

ἐβάπτισεν αὐτοὺς καὶ πάντας τοὺς κατὰ γένος 

αὐτῷ διαφέροντας. “Ὅθεν ἐπὶ τοῦτο συσχεθεὶς 

ἤχθη πρὸς τὸν ἡτεμόνα καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογή- 

σὰς ἀνηρτήθη ἐπὶ τοῦ ξύλου καὶ ἐξέσθη σφοδρῶς" 

εἶτα παρεπέμφθησαν ἅμα ἐν Ἀγκύρᾳ πρὸς Ἄγριπ- 

Tivov? τὸν ἐκεῖσε ἡτεμονεύοντα ὃ, παρὰ δὲ τοῦ 

᾿Αγριππίνου * εἰς ἐρώτησιν καταστάντες καὶ τὸν 

Χριστὸν ὁμολογήσαντες 7", πρῶτον μὲν κρεμᾶται!: 

«τ ἁγία ΤΤρόβη καὶ κατὰ τῶν μαστιῶν δεινῶς 

Zéerov καὶ μετὰ τοῦτο κρεμᾶται 15:: f Λουλοὺς 

καὶ Οὐρβανὸς ἀπέναντι ἀλλήλων 9 καὶ κατὰ τῶν 

παρειῶν Eéovror ὧν τὸ αἷμα Γαϊανὸς ὁ ἀνεψιὸς 

ὑποδεχόμενος 7*, ἐτύφθη τὸν νῶτον καὶ τὴν 

γαστέρα. 'O δὲ ἅγιος Εὐστόχιος τὴν κεφαλὴν 

ἀπετμήθη καὶ μεθ᾽ ἡμέραν !^ Γαϊανὸς ὁ ἀνεψιὸς 

αὐτοῦ. Τὰ δὲ νήπια κατενεχθέντα χαλκῷ προσεδέ- 

θησαν τροχῷ ἐκεῖθεν δὲ ἀβλαβῆ διαφυλαχθέντα, 

παραδόξως τοῦ τροχοῦ τῆς κινήσεως παυσαμένου 

καὶ τοῦ πυρὸς σβεσθέντος, ξυρῶνται τὰς κεφαλὰς 

καὶ ἥλοις διελαύνονται" καὶ of μὲν θήλειαι | τέμνον- 

TO» τοὺς μαστούς, ὁ δὲ Οὐρβανὸς σπαθίζεται. Ἐπὶ 

τούτοις δὲ μὴ πεισθέντες ἀλλὰ διαπρυσίως I? τὸν 

Χριστὸν κηρύττοντες 1 ξίφει 17 τὰς κεφαλὰς ἀπο- 

τέμνονται. 

5 τὰν add, D. — ὅ ἀφίκεται 85, --- ? oin. D. — 5 Θανεῖν D. — 
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4. Τὸ γενέθλιον ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἁγίου προφή- 

τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ὃς ἐν 

γεννητοῖς γυναικῶν ὑπὲρ ἅπαντας μαρτυρεῖται ὑπὸ 

100 Χριστοῦ καὶ προφήτου περισσότερος, ὁ 

προσκιρτήσας ἀπὸ γαστρὸς καὶ τοῖς ἐν τῇ ᾿ τῇ τὴν 

. τοῦ σωτῆρος κηρύξας παρουσίαν, καὶ προδραμὼν 

ἐν τῷ “Αδῃ πρὸς τὸ τὴν ἀνάστασιν εὐαττελί- 

σασθαι. Οὗτος γέγονεν υἱὸς Ζαχαρίου τοῦ ἀρχιε- 

ρέαις καὶ Ἐλισάβετ τῆς στείρας, τεχθεὶς ἐξ ἐπατ- 

γελίας, ὃς καὶ τὴν τοῦ πατρὸς σιωπὴν ἐν τῷ 

γεννᾶσθαι ἐπιλυσόμενος πάντα τὸν κόσμον χαρᾶς 

ἐπλήρωσεν’ διὸ καὶ ἄγγελοι τοῖς ἀνθρώποις σήμε- 

pov συνατγάλλονται καὶ πᾶσα κτίσις χαρᾶς καὶ 

εὐφροσύνης πεπλήρωται. Τελεῖται δὲ f τούτου 

σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ, τῷ 

ὄντι ἐν τοῖς Σφωρακίου ?. ] 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος 

"Opevriou καὶ τῶν ἕξ’ τνησίων " ἀδελφῶν αὐτοῦ. 

Οὗτος ! 6 ἅγιος Ὀρέντιος καὶ οἱ ἐξ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

Ἔρως, Φαρνάκιος, Φιρμῖνος, Φίρμος ?, 

Κυριακὸς καὶ Λογτῖνος ὑπῆρχον ἐπὶ Διοκλη- 

πιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Tv! βασιλέων ! ὁρμώμενοι 

μὲν τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν, στρατευόμενοι δὲ 

μετὰ χιλίων διακοσίων τηρώνων ὑπὸ Ῥώδονα 

κουβικουλάριον ἐν τῇ Ἀντιοχέων πόλει, οἵ καὶ 

ἦλθον ἐν τοῖς Θρακῴοις μέρεσι ταχθέντες εἰς 

λεγεῶνα καλούμενον“ Λεγεάνδρου. Ἐπαναστάσεως 

δὲ κατὰ τοὺς τότε χρόνους τεγενημένης τῶν 

Σκυθῶν διαβάντων τὸν Ἴστρον καὶ τὴν Θράκην 

ληϊζομένων, ἄρτι μετὰ τὴν "τελευτὴν Διοκλητιανοῦ 

Μαξιμιανὸς τὴν βασιλείαν κατασχὼν ἐν φροντίδι 

πολλῇ, καὶ ἀμηχανίᾳ ἐγένετο 5, μάλιστα διὰ τὸ τὸνδ 

Μαρμαρὼθ τὸν ἐξάρχοντα τῶν Σκυθῶν, μετέθει 

σώματος καὶ pip τῶν πολλῶν διαφέροντα, προ- 

καλεῖσθαι αὐτὸν Àj τινα τῶν μετ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

διαγωνίσασθαι καὶ παρ᾽ οἷς ἂν τὸ κρατεῖν τένηται, 

τούτοις 5 παραχωρῆσαι τοὺς ἑτέρους τῆς νίκης. 

Διὰ ταῦτα οὖν τοῦ. βασιλέως ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ 

καθεστηκότος, ὡς μηδενὸς θαρροῦντος ἀντεπ- 

εξιέναι καὶ συμπλέκεσθαι τῷ βαρβάρῳ, προέ- 

τράπη ὁ ἅγιος Ὀρέντιος ἐξελθεῖν: πάσαις γὰρ 

ψήφοις ἐκρίθη ὡς εἴη ῥωμαλέος καὶ πολέμων 

ἔμπειρος καὶ δι᾿ εὐστροφίαν σώματος καὶ συντο- 

μίαν δεινὸς ἢ ἐπιθέσθαι καὶ τὸν ἀντεπεξιόντα 19 

καταβαλεῖν. Ὃς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν περιβαλλό- 

Σκύθῃ παραταξάμενος ??, ἀκοντίῳ τοῦτον διήλασε 

καὶ ξίφει αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἐκτεμὼν τῷ βασιλεῖ 

προσεκόμισε καὶ τὸ τρόπαιον ἔστησε. Ἐφ᾽ οἷς 

τοῦ βασιλέως ὑπερθαυμάσαντος καὶ ἀγασθέντος 

καὶ διὰ τοῦτο .ἐπινικίους ᾧδὰς 15. τοῖς εἰδώλοις 

ὑπάδοντος 14, αὐτὸς τῇ τοῦ Χριστοῦ συμμαχίᾳ καὶ 

δυνάμει περιγενέσθαι τοῦ ἀλαζόνος, οὐ τῇ τῶν 

ψευδωνύμων θεῶν βοηθείᾳ παρρησίᾳ καθωμολό- 

γήσεν. Ἀλλὰ τότε μὲν καρποῦσθαι τὰς βασιλικὰς 

συνεχωρήθη τιμάς, αἰδεσθέντος οἶμαι τοῦ βασι- 

λέως τὸ τοῦ κατορθώματος μέτεθος καὶ τὴν ζώνην 

αὐτῷ προσπαρεχομένου τοῦ καταβληθέντος βαρ- 

βάρου πολυτελῆ καὶ πολυανάλωτον οὖσαν. Ὕστε- 

pov δὲ ἐπεὶ παραινῶν ἀποστῆναι τοῦ Χριστοῦ οὐκ 

ἔπειθεν, ἐκπέμπει αὐτὸν μετὰ τῶν ἐξ ἀδελφῶν ἐν 

τῇ κατὰ Ἀρμενίαν πόλει τῶν Σατάλων, ἐπιστείλας 

τῷ ἐκεῖσε δουκί, εἰ μὲν ἐξεταζόμενοι πεισθῶσι 

θῦσαι τοῖς θεοῖς 9, ἀναπέμψαι αὐτοὺς 15 πρὸς 

αὐτόν, εἰ δὲ οὐ πείθονται, ὑπερορίους ἐν τοῖς κατὰ 

Ἀβαστίαν καὶ Ζικχίαν 17 χώραις ποιῆσαι.. Κατὰ 

οὖν 153 τοῦ βασιλέως πρόσταγμα ἀπαγομένων 

αὐτῶν καὶ. τὴν οὕτω λεγομένην Καινὴν ?? TTapep- 

βολὴν φθασάντων, ὁ μὲν μακάριος Ἔρως ὁ 

τῶν ἀδελφῶν πρῶτος πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, 

μηνὶ ἰουνίψ κβ΄. Ὃ δὲ ἅτιος Ὀρέντιος τὸ 'Poi- 

oiov 50 καταλαβών, λίθον τῷ τραχήλῳ περιδε- 

θεὶς 3: ἐρρίφη ἐν τῇ θαλάσσῃ". περὶ αὐτοῦ γὰρ 

τοῦτο ἐδέδοκτο. Ἐκεῖθεν δὲ br ἐπιστασίας τοῦ 

ἀρχαγττέλου Ῥαφαὴλ ἀβλαβὴς ἐξῆλθε 77, κουφί- ? 

σαντος αὐτὸν καὶ κατὰ τὴν ξηρὰν ἐπί τινος 

πέτρας στήσαντος, xai?? εὐξάμενος ἀφῆκε τὸ 

πνεῦμα κἀκεῖσε ἐτάφη τῷ ἐνεστῶτι μηνὶ. xo'. Ὃ 

δὲ ἅγιος -Φαρνάκιος ἐν KopbóAg** πρὸς Κύριον 

μετετέθῃ τῇ τρίτῃ τοῦ ἰουλίου, Τῇ δὲ ἑβδόμῃ Φίρ- 

μος καὶ Φιρμῖνος καταλαβόντες τὴν Ἄψαρον, τέλος 

εὕραντο τῆς προσκαίρου ζωῆς. Ὃ δὲ ἅγιος 

Κυριακὸς ἀπαχθεὶς εἰς τὴν τῶν Λαζῶν "5 yüpav, 

ἐν τόπῳ λεγομένῳ Ζιγάνεως- ἀνεπαύσατο ἐν 

Κυρίῳ 35 τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτηῃ τοῦ μηνός" λοι- 

πὸς δὴ τῶν ἑπτὰ ἀδελφῶν ὁ μακάριος Λογγῖνος, 

ὃς 31 ἐν τῷ παραπλέειν ἀπὸ τῆς Ζιτάνεως ἐπὶ τὴν 

Λαζικὴν 38 τρικυμίας ἐν τῇ θαλάσσῃ γεγενημένης 

καὶ μεγάλου κλύδωνος, εὐξάμενος τῷ Θεῷ τὸ 

πνεῦμα παρέθετο 39 καὶ κατετέθη εἰς Πιτυοῦντα 30 

μεθ᾽ ἡμέρας τέσσαρας, ἐκεῖσε τοῦ πλοίου ὁρμή- 

ἥμενος καὶ πρὸς τὸν . πόλεμον τ ἐξελθὼν καὶ τῷ σαντος. 

1. «τ om. D. — ὃ Φωρακίου S, Σπαρακίου τῆς λιτῆς ἀπὸ τῆς μετάλης ἐκκλησίας ἐκεῖσε παραγινομένης D. ᾿ 
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1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος xoi! πολυ- 

ἀθλου! Φεβρωνίας. Αὕτη ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας τὸν 

χρηστὸν τοῦ Κυρίου Ζυγὸν | ἀραμένη xoi ὁσίως 

βιοῦσα, τῆς κατ᾽ αὐτὴν μονῆς " ἐν τοῖς μεθορίοις 

Ῥωμαίων καὶ Περσῶν διακειμένης ἐν πόλει λεγο- 

μένῃ Νισίβειϑ, ἥτις λέγεται Ἀντιόχεια τῆς Μυγδο- 

vlog, πάσας τὰς σὺν αὐτῇ μεθ᾽ ὧν ἦν ὑπερήλασεν 

ἔν τε ἀσκήσει καὶ συνέσει καὶ τῇ τῶν γραφῶν 

ἀναγνώσει. Ἐξῆρχε δὲ καὶ καθηγεῖτο πασῶν fi 

οὕτω καλουμένη Βρύαινα“ κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς 

Διοκλητιανοῦ Σελήνου ὁ τοῦ ἡγεμόνος διώκοντος 

τοὺς χριστιανούς, oi μὲν λοιπαὶ τῶν μοναζουσῶν 

τοῦ μοναστηρίου ἐξῆλθον ἐκφυγεῖν τὸν ἐπικείμε- 

vov θάνατον σπεύδουσαι᾽ fj δὲ μακαρία Φεβρωνίαὔ, 

νόσου τότε κατεχούσης αὐτήν, μὴ δυναμένη τῷ 

σώματι χρήσασθαι, ἐπί τινος κατέκειτο βάθρου, 

παρακαθεζομένων οὐτῇ τῆς τε Βρυαίνης καὶ τῆς 

οὕτω καλουμένης συγκλητικῆς Ἱερείας δ. Ἐπεὶ δὲ 

παρῆσαν οἱ τοῦ Σελήνου στρατιῶται καὶ πελέκεσι 

τὰς θύρας καταράξαντες εἰσῆλθον, εὐθὺς μὲν 

σπασάμενοι τὰς μαχαίρας κατακόπτειν ἠβούλοντο 

τὴν Βρύαιναν' ἀλλὰ ταύτην μὲν παθεῖν τὰ ἀνή- 

κεστα «παρητήσατο» Πρῖμος ὁ τοῦ Λυσιμάχου 

ἀνεψιός, τοῖς χριστιανοῖς ἀεὶ ἐπιεικῶς καὶ συμπα- 

θῶς προσφερόμενος. Τὴν δ᾽ οὖν " Φεβρωνίαν 

ἁρπάσαντες πρὸς τὸν ἡγεμόνα Σελῆνον ἦγον" jj 

παρηκολούθει" Βρύαινα καὶ Ἱέρεια καὶ Θωμαΐῖς 

ἐπιστηρίζουσαι τῇ πίστει καὶ νουθετοῦσαι μὴ 

καταπλαγῆναι τὰς βασάνους μηδὲ τὴν εἰς Χριστὸν 

προδοῦναι εὐσέβειαν, μνησθεῖσαν Λιβύης xoi 

Λεωνίδος 9 τῶν ἀδελφῶν καὶ τῆς παιδὸς Εὐτρο- 

πίας 1, Ὧν Λιβύη ̓2 μὲν διὰ Χριστὸν ἐτμήθη τὴν 

κεφολὴν καὶ Λεωνὶς παραδίδοται 18 πυρί. Τὸ δὲ 

παιδίον Εὐτροπία ἀκούσασα παρὰ τῆς- μητρός " 

« Μὴ φύτηῃς, τέκνον, » τὰς χεῖρας αὐτῆς ὀπίσω 

1. — τ om. D. — ? μονίοις S. 

AYTQ ΚΕ΄. 

ποιήσασα τοῖς δημίοις τὸν αὐχένα ὑπέθηκε. Koi 

ἡ μὲν Βρύαινα μετὰ τὸ ἱκανῶς νουθετῆσαι αὐτὴν 1’ 

ἐν τῷ μοναστηρίῳ ὑπέστρεψεν, ὀλολύζουσα καὶ 

θρηνοῦσα καὶ τὸ τοῦ τέλους ἄδηλον φοβουμένη 1 

καὶ νίκην αὐτῇ κατὰ τοῦ διαβόλου τῷ Θεῷ 15 ἐξαι- 

τοῦσα. Ἡ δὲ Θωμαῖς καὶ Ἱέρεια "" ἀνδρικὸν PP σχῆμα 

περιθέμεναι συνηκολούθουν τῇ ἁγίᾳ, μετὰ τῶν 

οἰκετῶν ἑαυτὰς καταμίξασαι, Ἐπεὶ δὲ ἤχθη, πρῶ- 

τὸν μὲν ὑπὸ 15 Λυσιμάχου τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ Σελή- 

νου τό τε ὄνομα καὶ τὸ γένος καὶ τὴν θρησκείαν 

εἰπεῖν ἐρωτηθεῖσα καὶ ἀντὶ πάντων χριστιανὴν 

ἑαυτὴν ὀνομάσασα, ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν τοῦ Σελήνου 

κατέστη. Ὃς αὐτὴν θωπείαις καὶ κολακείαις μξτα- 

θεῖναι ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἐπιχειρήσας 

καὶ μὴ δυνηθείς, ταθῆναι ἐκ τεσσάρων ἐκέϊλευσε 

καὶ κάτωθεν μὲν πυρὶ ὑποκαίεσθαι, ἄνωθεν δὲ ὑπὸ 

στρατιωτῶν τύπτεσθαι. Ὑπὸ δὲ τῶν πληγῶν καὶ 

τοῦ πυρὸς ἐλαίῳ ἐρεθιζομένου καὶ ἀναφλεγομέ- 

νοῦ 59 διελύοντο καὶ κατέρρεον -οἱ σάρκες αὐτῆς" 

εἶτα κρεμασθῆναι ταύτην καὶ σιδηροῖς ξέεσθαι 

πλήκτροις καὶ πυρὶ. καταφλεχθῆναι προστάττει 51, 

καὶ μέτὰ ταῦτα τὴν γλῶτταν τμηθῆναι, ἣν προύτει- 

νεν εὐθαρσῶς, καὶ τοὺς ὀδόντας éxpitulüivor εἶτα 

ξίφει τοὺς δύο ἀφαιρεθῆναι μαστοὺς καὶ κατὰ 

τῆς τομῆς πῦρ ἐπιχεθῆναι. Καὶ ἐπὶ τούτοις τοὺς 

πόδας καὶ τὰς χεῖρας ἐκκοπῆναι, καὶ ἐπὶ πᾶσι 

ξίφει διαιρεθῆναι τὴν κεφαλήν, Συγκοσμισθὲν δὲ 

τὸ τῆς ἁγίας σῶμα παρὰ τῶν χριστιανῶν, τοῦ 

Λυσιμάχου προστάξαντος, διὰ Φίρμου 88. τρῦ 

κόμητος ἀπήχθη ἐν τῇ μονῇ, στρατιωτῶν βαστα- 

σάντων αὐτὸ ἅμα τῷ Φίρμῳ᾽ καὶ συνετέθη καθ᾽ 

ἕκαστον ἐν τάξει τῶν μελῶν, τῶν ὀδόντων αὐτῆς 

ἐν τῷ αὐτῆς 38 στήθει τεθέντων. Καὶ οὕτω μετὰ 

ψαλμῶν καὶ ὕμνων, συνδραμόντων ἐπισκόπων καὶ 

κληρικῶν ἅμα μοναχοῖς καὶ πλήθει πολλῷ τῶν 

3 Νίσιβης D. * Σελίνου 8. δ Φευρωνία D. — ὃ καὶ τῆς συγκλ. καὶ Ἱερίας οὕτω 

καλ. D. — ? D, om. S. — 8 τὴν οὖν D. — ? παρηκολούθουν D. — 19 Λεονίδος D. — 11 Εὐτροπίης D. — 15 Λυβύη D. --- 
18 παρεδέδιωται τῷ D. — 1: αὐτῇ S. — 15 δεδοικυῖα D. — 19 παρὰ τοῦ Θεοῦ D. — 11 Ἱερία D. — 15 ἀνδρικῶ S. — 19 0 S. 

ὑπὸ D, — ?? ἀναφλέγοντος D. — ?! om. D. — ?? Φύρμου S. — 38 ἑαυτῆς S, D. ' 

SYNAXARIA SELECTA. H.:1. 2. — P : 1. 2 (τῶν Σαρακηνῶν καὶ τῶν Ῥοῦν ! ἡ ἔλευσις, xoi λιτὴ 
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G:1.— Ce: 1. — Gg : 1: Φεβρωνίας. Αὕτη ἦν μονάζουσα ἐν τῇ μονῇ τῆς ἁγίας Βρυαίνης ἐν πόλει 

λετομένῃ Νισίβει 5, πόσας τὰς σὺν αὐτῇ ἐν τῇ ἀσκήσει νικήσασα. Κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς Διοκλητιανοῦ, 

Σελήνου ἡγεμόνος τοὺς χριστιανοὺς. διώκοντος, αἱ μὲν λοιπαὶ τοῦ μοναστηρίου μονάζουσαι ἐξῆλθον 

φυτοῦσαι' fj δὲ Φεβρωνία ἀσθενοῦσα κατέκειτο, παρακαθεζομένων αὐτῇ τῆς τε Βρυαίνης καὶ τῆς 

συτκλητικῆς Ἱερείας ὃ, Ἐπεὶ δὲ παρῆσαν οἱ τοῦ Σελήνου στρατιῶται συντρίψαντες τὰς θύρας ἐσπάσαντο 

τὰς μαχαίρας καὶ κόπτειν ἐβούλοντο τὴν Βρυαίνην. ᾿Αλλὰ Πρῖμος, ὁ τοῦ Λυσιμάχου ἀνεψιός, ταύτην 

ἐρρύσατο. τὴν δὲ Φεβρωνίαν ἁρπάσαντες τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν, παρακολουθούσης Βρυαίνης καὶ 

Θωμαΐδος καὶ ἐπιστηριζούσης τὴν ἁγίαν μνησθῆναι Λιβύης καὶ Λεονίδης καὶ Ἑὐτροπίης καὶ μὴ 

προδοῦναι τὴν πίστιν. Ἀλλὰ τούτων μὲν ὑποστρεψασῶν, ἡ ἁγία τῷ Λυσιμάχῳ παρέστη καὶ τῷ Σελήνῳ “" 

xoi ταθεῖσα ἐκ τεσσάρων, ἐτύφθη ὑποκαιομένη πυρί" εἶτα ἐκρεμάσθη καὶ σιδήροις ἐξέσθη καὶ τὴν ᾿ 

τλῶσσαν ἐτμήθη καὶ τοὺς ὀδόντας ἐξερριζώθη καὶ τοὺς μασθοὺς ἀφῃρέθη καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας 

ἐξεκόπη καὶ ξίφει διῃρέθη τὴν κεφαλήν εἶτα συνεκομίσθη τεθέντος μέλους πρὸς μέλειδ καὶ ἀπήχθη ἐν 

τῇ οἰκείᾳ μονῇ μετὰ ψαλμῶν καὶ ὕμνων. Αὕτη λέγεται, τῆς μνήμης αὐτῆς ἐνισταμένης, καθορᾶσθαι 

συμπαροῦσα καὶ συμψάλλουσα ταῖς παρθένοις καὶ τὸν ἑαυτῆς τόπον ἀναπληροῦσα μέχρι τῆς εὐχῆς "ἣν 

ἐπιχειρήσασάν ποτε τὴν Βρυαίνην κατασχέϊν εὐθέως ἀφανῆ γενέσθαι. Τὸν δὲ Λυσίμαχον βαρὺν ἡγησά- 

τ Ῥοῦν (?) τίᾳ Ρ. --- 5 Νισίβι Cg. — ? Ἱερίας Cg. — 4 Σελίνω Cg. — ? μέλος πρὸς μέλη Cg. 
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χριστιανῶν, παννύχοις "6 dibaig ἔτυχε τῆς ὀφειῖλο- 

μένης κηδείας. Τῆς οὖν μνήμης αὐτῆς ἐτησίως 

τελουμένης 35 ἐν τῇ μονῇ, λέγεται "5 ἣ μάρτυς κατὰ 

τὸ μεσονύκτιον καθορᾶσθαι συμπαροῦσα καὶ συμ- 

ψάλλουσα ταῖς 57 παρθένοις καὶ τὸν ἑαυτῆς τόπον 

ἀναπληροῦσα μέχρι τρίτης εὐχῆς “ἣν ἐπιχειρήσασάν 

ποτε τὴν Βρύαιναν 38 κατασχεῖν, εὐθέως 3 ἀφανῆ 

γενέσθαι, τὴν ἐπιβολὴν μὴ ὑπομείνασαν τῆς χειρός. 

Τὸν δὲ Λυσίμαχον βὰρεῖαν συμφορὰν 89 ἡζησά- 

μένον τὸ συμβάν, διά τε τὸ ἐκ μητρὸς εἶναι χριστια- 

νῆς καὶ διὰ τὸ ὠμῶς αὐτῇ καὶ θηριωδῶς τὸν Σέλη- 

vov χρήσασθαι καὶ διαφθεῖραι τὸ τῆς παρθένου 

ἐν νεότητι κάλλος, κρεῖττον ἢ κατὰ ἄνθρωπον ὄν, 

τότε μὲν ἀπόσιτον γενέσθαι καὶ τὸν τῆς μάρτυρος 

θάνατον κόψασθαι καὶ θρηνῆσαι πικρῶς" μικρὸν. 

δὲ ὕστερον μετὰ Πρίμου προσελθεῖν τῷ Χριστῷ καὶ 

ΜΗ͂ΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυμα- 

τουρτοῦ Δαβὶδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Οὗτος ὁ 

μακάριος ἐξ ἑΐψας ἔχων τὴν γένεσιν, ὡς ἀστὴρ 

πολύφωτος τὴν ἑσπέραν κατηύγασεν. Ἐξ ἁπολῶν 

Y&p ὀνύχων ἐγκρατείᾳ καὶ ἁγνείᾳ τὰ πάθη τῆς 

σαρκὸς ὑποτάξας ὡράθη μετὰ σώματος ἄγγελος. 

Καλιάν τε πηξάμενος ἐν ἀμυγδοαλῆς φυτῷ, ὡς 

ὄρνις εὐκέλαδος πάντας μὲν τοὺς προσφοιτῶντας 

τῷ λόγῳ κατηύφρανε, αὐτὸς δὲ τὸν νοῦν αὐτοῦ εἰς 

ὕψος ἔνθεον ἀνεπτέρωσεν. “Ὅθεν τῶν θαυμάτων 

ἐνέργειαν πλουτήσας, στύλος ὥφθη φωτοειδέστα- 

τὸς πάντας καταφιυτίζων τοῖς θαύμασι κρύει γὰρ 

πηγνύμένος καὶ τῷ θέρει καυσούμενος πρὸς ἀπά- 

θειαν ἤλασε" καὶ ὡς φλέξας σαρκὸς τὰς ἡδονὰς ἐν 

χερσὶ τοὺς ἄνθρακας λαβών, πρὸ προσώπου τοῦ 

τὸ θεῖον δέξασθαι βάπτισμα. Τὸν δὲ Σέληνον ἔξω 

γενόμενον ἑαυτοῦ, ἀτενίσαι. πρὸς τὸν οὐρανὸν καὶ 

ὥσπερ βοῦν τινα μυκησάμενον μέτα ἑνὶ τῶν κιόνων , 

προσαράξαι τὴν κεφαλὴν καὶ οὕτως 3: κακῶς τὴν 

ψυχὴν ἀπορρῆξαι. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς ἁγία ὃ σύνα- 5 

ξις ἐν τῷ προφητείῳ τοῦ ἁγίου προφήτου προδρό- 

μου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῷ ὄντι ἐν τῇ ᾿Ὀξείᾳ, 

] 

2. Tfj αὐτῇ ἡμέρᾳ fj ἀνάμνησις τελεῖται τῆς 

ὑπὲρ λότον καὶ πᾶσαν ἐλπίδα δωρηθείσης ἡμῖν ! 

βοηθείας παρὰ τοῦ μετάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος 1 10 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ -τῶν πρεσβειῶν τῆς 

ἀσπόρως αὐτὸν τεκούσης παναγίας ἀχράντου 

ὑπερευλογημένης 1 δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου καὶ 

ἀειπαρθένου Μὰρίας, κατὰ τῶν διά τε γῆς καὶ 

θαλάσσης κυκλωσάντων τὴν καθ᾽ ἡμᾶς βασιλίδα 15 

πόλιν ἀθέων 5 Σαρακηνῶν. 

AYT9 Κς!. 

βασιλέως ἄφλεκτος ἔμεινεν. Διὸ πᾶσαν ἀνθρωπίνην 

«φύσιν» τῷ βίῳ καὶ τοῖς θαύμασι καταπλήξας, 

πρὸς Κύριον, ὃν ἐκ βρέφους ἐπόθησε, μετετάξατο. 20 

2. Τῇ ἀὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰωάννου ἐπισκόπου γενομένου ' Γοτϑίας . 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Κωνσταντίνου καὶ Λέοντος τοῦ 

Ἰσσαύρου, ὁρμώμενος ἐκ τῆς τῶν Ταυροσκυθῶν 

χώρας, τῆς ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν: Γότθων 35 

τελούσης, Λέοντος καὶ Φωτεινῆς 5 υἱὸς γεγονώς. 

Ἁγιασθεὶς δὲ ἐκ βρέφους ὡς Ἱερεμίας καὶ Σαμουὴλ 

ὁ μέγας κατ᾽ ἐπαγγελίαν γεννηθείς, εὐθὺς τῷ Θεῷ 

ἀνετέθη. Ἐπεὶ δὲ εἰς μέτρον καὶ τῆς πνευματικῆς 

καὶ σωματικῆς ἔφθασεν ἡλικίας καὶ ἔδεί αὐτὸν 30 

εἰς τὸν τῆς ἀρχιερωσύνης θρόνον ἀνελθεῖν, ὑπὸ 

τοῦ οἰκείου λαοῦ πρὸς τὸν καθολικὸν τῆς Ἰβηρίας 5 

- 3: πανύχοις S, ἐν π᾿ D. — "5 (κηδείας - τελουμένης) om. D, sed corr. supra lin. καταθέσεωςς. --- 36 λέγεσθαι 8. — 31 τοῖς 

S, — 38 Βρυαίνην D. — 39 εὐθὺς D. — δ ez Mc; βαρὺ συμφορώτατον S, D, — 3! οὕτω D. --- 9? ἡ τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Φεβρωνίας D. 
3. — τ om. D. — Ξ Ἀγαρηνῶν ἢ add. prius S, sed del. 
1. — ᾿ ἀμυγδάλοις S; — ? om. S, supplevi ex D. 
2. — τ om. D. —? Φωτινῆς D. — 3 dic add. D. — ὁ τῆς add. D. 5 ἡμηρίας S. 

μενον τὸν ἐκείνης θάνατον διὰ τὸ μητρὸς χριστιανῆς εἶναι καὶ διὰ τὸ ἀιψμῶς αὐτῇ χρήσασθαι τὸν Σέληνον, 

θρηνῆσαι πικρῶς, μικρὸν δὲ ὕστερον προσελθεῖν τῷ Χριστῷ καὶ βαπτισθῆναι" τὸν δὲ Σέληνον ἔξω 40 

γενόμενον ἑαυτοῦ ἀτενίσαι πρὸς οὐρανὸν καὶ ὡς βοῦν μυκησάμενον ἑνὶ τῶν κιόνων προσράξαι τὴν 

Τῶν ἁγίων κεφαλὴν καὶ τὴν ψυχὴν ἀπορρῆξοι. --: R : 1. — 8: 1. — Rb:1. — Re:1. — Mo : 1. 

ὁσιομαρτύρων γυναικῶν Λεωνίδους, Λιβύης καὶ Εὐτροπίας, τῆς μὲν διὰ πυρός, τῶν δὲ διὰ ξίφους 

τελειωθεισῶν. --- Σίμων ἐν εἰρήνῃ τ. — 2. — Mv: 1. — Ὀρεντίου κτλ. (Iun. 345). -- 2. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 2. 8. 1. 4. — P : 2. 4 (Μάρκου xoi Μαρκίας). --- 3. & (Oepárovroc). — 45 

1.5. — D:2. 1: Δαβὶδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ. Οὗτος ὁ ἅγιος ἐξ &bac ἔχων τὴν γένεσιν εὐγενεστάτους 

καὶ τοὺς γεννησαμένους εἶχεν. Ἐξ ἁπαλῶν δὲ τῶν ὀνύχων τὴν ἁγνείαν  ποθήσας, δι’ ἐγκρατείας τὰ 

πάθη ὑπέταξεν᾽ ὅθεν καὶ ὡς ἄγγελος ἐπὶ γῆς μετὰ σώματος ἐβίωσεν᾽ ὡς ὄρνις τὰρ εὐκέλαδος καλιὰν ἐν 

ἀμυγδαλῆς φυτῷ πηξάμενος, εἰς ὕψος θείων θεωριῶν ἀνηνέχθη. Οὗτος θαύματα πλεῖστα κατεργασά- 

μένος καὶ δαίμονας ἐξ ἀνθρώπων ἀποδιώξας καὶ ἄνθρακας πυρὸς χερσὶ κρατήσας καὶ τῷ βασιλεῖ 50 

προσυπαντήσας καὶ πᾶσαν ἀνθρωπίνην φύσιν τῷ βίῳ καὶ roig θαύμασι καταπλήξας πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. --- 8. 4 (om. Μακαρίου). --- 5. -- 8: 1. 9. 8, 4. — Db: 1, 3, 8. & --τ K: 1.2, 8,4. — N: 

92. 1,8: Ῥούφου ἐπισκόπου γενομένου Θηβῶν. --- 4 (Μάρκου xai Μαρκίας). --- Bb: 2. — Be:2. — 

€:2. 8. 4 (om. Μακαρίου). --- 5. 1. — Ce:2. 1. — Gg: 2. 3. & 5. 1. — X : 1. 2. 4 (Otpámovroc). — 

Ra&:1.2,.— Rb:1.2. — Re: 1.3. 4 (om. Μακαρίου). --- 5. 2. — Me: 1.3: Ῥούφου. Οὗτος ὁ 55 

θεῖος Ῥοῦφος, οὗ καὶ ὁ μέγας ἀπόστολος Ταῦλος πρὸς Ῥωμαίους γράφων ἐμνήσθη, ἐπίσκοπος ἐν 

πόλει Θηβῶν σφρατισθεὶς παρὰ τῶν κορυφαίων ἀποστόλων ἀπεστάλη κηρύσσειν καὶ πρὸς τὴν ἀληθῆ 

-- $0pnvf) Cg. 
1 ἀγνεία D. 

t 945. 

SEgs 

10 

1$ 

25 

[1 δὶ 

11 MENSIS 

ἐπέμφθη, κἀκεῖθεν τὴν χειροτονίαν ἐδέξατο" éme- 

κράτει γὰρ ἐν τοῖς ῥωμαϊκοῖς μέρεσι ἣ τῶν 

εἰκονομάχων οἵρεσις. Μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν Κων- 

σταντίνου καὶ Λέοντος, παρεγένετο πρὸς τὴν 

βασιλεύουσαν πόλιν᾽ καὶ πολλὰ περὶ τῆς ὀρθοδόξου 

πίστεως πρὸς τὴν βασίλισσαν Εἰρήνην διελέχθη 5, 

καὶ ἴ πάλιν εἰς τὴν ἰδίαν χώραν ὑπέστρεψε. Καὶ 

πολλοὺς ὃ κινδύνους ὑποστὰς διὰ τὸ ἐκδοθῆναι 

ὑπὸ τοῦ ἰδίου λαοῦ τοῖς τῶν Χαζάρων ἄρχουσιν, 

ἐν Ἀμάστριδι τῇ κατὰ τὸν Πόντον φυγὰς ̓  παρα- 

MHNI ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σαμψὼν 

πρεσβυτέρου καὶ ξενοδόχου. Οὗτος ὑπῆρχε Ῥω- 

μαῖος τῷ τένει καὶ συγγενὴς τοῦ μεγάλου ἐν 

βασιλεῦσι Κωνσταντίνου. "Oc koi διασκορπίσας 

τὸν καταλειφθέντα acri) πλοῦτον ὑπὸ τῶν γονέων 

τοῖς πενομένοις xoi πτωχοῖς τὴν βασιλεύουσαν 

κατέλαβε καὶ τοὺς εὐκτηρίους καὶ σεβασμίους 

IUNIUS | 774 

γενόμενος τὸν βίον μετήλλαξε καὶ πρὸς Κύριον. 

ἐξεδήμησεν 15, "Annvéx8n. δὲ 11 τὸ τίμιον αὐτοῦ 

λείψανον ἐν πλοίῳ τεθὲν ἐν τῇ αὐτοῦ μονῇ 3 τῶν 

ἁγίων Ἀποστόλων καὶ ἐν αὐτῇ κατετέθη. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστό- 

λου Ῥούφου. 

4. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Θεράποντος, 

Μακαρίου 1, Μάρκου καὶ Μαρκίας. 

5. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁτίου Θεοῦ ὦ- 

ρου ἐν τῷ Ῥησίῳ. 

AYTQ KZ'. 

οἴκους διαδραμὼν xoi καταπολαύσας. σεβασμίως, 

ἡσυχίας λαβόμενος, ταῖς θεοπνεύστοις γραφαῖς 

ἐνετρύφα μόνῳ Θεῷ προσανέχων ὅθεν κατάδηλος 

γενόμενος τῷ τιμιωτάτιρ πατριάρχῃ Μηνᾷ, xetpo- 

τονεῖται ὑπ’ αὐτοῦ πρεσβύτερος, εἷς τῶν τοῦ 

κλήρου γενόμενος, Καὶ ἦν σωτήριος λιμὴν τοῖς 

πενομένοις καὶ ἀσθενέσι καὶ χρήζουσι βοηθείας" 

— $ διελέγχθη S, — * bis scriptum in D. — 9 πολλὰς θλίψεις καὶ D. — ? φυγῆ D, — 19 καὶ add. D. — πὶ om. D. — 15 μονῇ 
αὐτοῦ D. 

4. — ! om. D. 

μετάγειν πάντας θεογνωσίαν. Τοῦτο δὴ καὶ προθυμότατα ἐκτελῶν καὶ εἴδωλα μὲν kat εἰδωλεῖα καταβάλ- 
Àuiv καὶ ἀνατρέπων τῇ τοῦ Χριστοῦ δυνάμει, οἴκους δὲ θείους ἐγείρων καὶ ἁγιάζων καὶ πρεσβυτέρους 
ἐν αὐτοῖς καθιστῶν καὶ διακόνους, θαύματά τε καὶ σημεῖα πλεῖστα κατεργασάμενος καὶ πολλοὺς προσα- 
γαγὼν τῷ Κυρίῳ, πρὸς αὐτὸν χαίρων μεθίσταται. — Τίμωνος. Οὗτος ὁ ἅγιος ἀπόστολος Τίμων 
διηκόνει καὶ αὐτὸς ἅμα τῷ πρωτομάρτυρι Στεφάνῳ καὶ ἀρχιδιακόνῳ, ὡς ἐν ταῖς ἸΤράξεσιν ἀναγέ- 
γράαπται. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἐπίσκοπος προεβλήθη ἐν Βόστροις παρὰ τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ ἐν τοῖς μέρεσι 
τῆς δεινῆς ᾿Αραβίας ἠγωνίσατο λίαν ὑπερβαλλόντως καὶ πολλοὺς πρὸς τὴν εὐσέβειαν ἐφειλκύσατο, ὑπὸ 
ἀπίστων ἑλλήνων ἀπηνῶν καὶ θηριογνωμόνων πρότερον τυφθεὶς οὐκ ὀλίγα, τελευταῖον διὰ πυρὸς πρὸς 
Κύριον ἐκδημεῖ. --- Ἐπαινετοῦ. Καὶ οὗτος εἷς ἦν τῶν ἑβδομήκοντα, τὸ αὐτὸ κήρυγμα πιστευθεὶς καὶ 
μετὰ τῆς χάριτος καὶ δυνάμεως τοῦ λόγου καὶ τῶν θαυμάτων τὰ μεγάλα κατορθῶν καὶ διαπραττόμενος. 
Ἐπίσκοπος γὰρ ἐν Kapreyévr προχειρισθεὶς καὶ πολλὰ παθὼν παρὰ τῶν ἀπειθούντων τῷ λότῳ καὶ 
πλείστους ἐκ τοῦ σκότους τῆς εἰδωλομανίας πρὸς τὸ φῶς μεταγαγὼν τῆς θεογνωσίας ἀπῆλθε πρὸς 
Κύριον. --- Mv : 1. 2, — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας (lan. 18), — 1, — P: 
Κυρίλλου, --- 1, — D : Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας. Οὗτος ὁ μέγας Κύριλλος ἐκ τῆς ueya- 
λοπόλεως ἔφυ Ἀλεξανδρείας ἀδελφιδοῦς ὑπάρχων Θεοφίλου... Des. : καλῶς τὴν λαχοῦσαν ἐκκλησίαν 
ποιμαίνων πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. --- 1: Σαμψὼν τοῦ ξενοδόχου. Οὗτος Ῥωμαῖος ὧν καὶ πρὸς 
γένος τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ γνωριζόμενος κτλ, --- Da: 1. --- Db: 1. —K:1. — N 1. 
Bb : Κυρίλλου. --- Δαβίδ (Iun. 361). -- 1. — Be : Κυρίλλου. --- Δαβίδ. --- 1, — α : Κυρίλλου, — 1. — 
Ge : Κυρίλλου, --- 1. — Cg : Κυρίλλου. --- 1,..-- R : 1. — Βα: 1..--- Rb:1.— Re:1.— Μο:Ί. -- 
Διήγησις Zuveoíov ἐπισκόπου Κυπρίνης περὶ Εὐ αγρίου τινὸς φιλοσόφου. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ πόλει 
ἐπὶ τῶν ἡμερῶν Θεοφίλου᾽ ἀρχιεπισκόπου τῆς αὐτῆς πόλεως, Συνέσιός τις ἐπίσκοπος Κυπρίνης 
φιλόξενος καὶ φιλόθεος Εὐάγριόν᾽ τινα τοὔνομα φιλόσοφον μὲν ὄντα, ἕλληνα δὲ τὴν θρησκείαν καὶ 
ἐμμανῶς ἔχοντα περὶ τὴν εἰδωλολατρείαν, ἀναγνωρίσας ὡς ἐν τοῖς παιδευτηρίοις προσφιλεῖ αὐτῷ ὄντι, 
οὐκ ἐπαύσατο νουθετῶν, πειρώμενος μεταβαλεῖν αὐτὸν εἰς θεογνωσίαν " καὶ τέως ὀψέ ποτε ἔπεισε 
γενέσθαι χριστιανὸν καὶ βαπτίσας αὐτὸν πανοικὶ τὰ περὶ κρίσεως ἐδίδασκε kol ἀνταποδόσεως καὶ περὶ 
φιλοπτωχείας καὶ ἐλεημοσύνης - ἦν γὰρ ὁ Εὐάγριος ἔχων κτήματα πολλὰ καὶ χρυσίον οὐκ ὀλίγον, 
σκληρὸς δὲ καὶ ἀνελεήμων ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς καὶ πλεῖστα καμὼν ὁ ἐπίσκοπος τὴν ἐν αὐτῷ μαλάξαι 
σκληρότητα οἰιμδήτινι τρόπῳ καὶ εἰς συμπάθειάν τινα μεταβαλεῖν οὐδ᾽ ὅλως ἔσχυσε. Μόλις δέ ποτε τῶν 
τῆς διδασκαλίας λόγων τοῦ πανοσιωτάτου ἐπισκόπου ταῖς ῥανίσι κοιλανθείς φησι πρὸς αὐτόν" « Ἐγὼ 
» μὲν οἰκείαις χερσὶ διανεῖμαι χρυσὸν τοῖς πένησιν, ἐφ᾽ ᾧ παρὰ τοῦ Χριστοῦ τοῦτον λήψεσθαι ἕκατον- 
» ταπλασίονα καὶ ζωὴν αἰώνιον, ὡς αὐτὸς διδάσκεις, ἀδυνάτως ἔχω “ εἰ δ᾽ αὐτὸς θαρρεῖς ἀληθῆ λέγων, 
» δέξαι χρυσοῦ λίτρας τριακοσίας καὶ ἐκθέμενος πρὸς μὲ ἰδιόγραφόν σου ὁμολογίαν τῆς τούτου 
» ἀπολήψεως διάνειμε ὡς βούλει" καὶ πάντως γνώσομαι, εἰ ἀπολήψομαι ταῦτα ὡς σὺ διδάσκεις.» Κατα- 
νεύσαντος οὖν τοῦ ἐπισκόπου πρὸς τοῦτο καὶ τοῦ χρυσίου διανεμηθέντος παρ᾽ αὐτοῦ͵ λαβὼν τὸ τούτου 
ἰδιόγραφον ὁ Εὐάτριος εἶχεν ἐν ἀσφαλείᾳ. Διαβιοὺς δὲ μετὰ ταῦτα χρόνους τινὰς νόσῳ περιπεσὼν καὶ 

. τὰ τελευταῖα πνέων, ἐπέσκηψε τοῖς τέκνοις αὐτοῦ μετὰ τὸ ἐνταφιασθῆναι τοῦτον βαλεῖν ἐν ταῖς χερσὶν 

ios. 6, 

1. 946. 

lux. 27. 

Ius, 26. 

los. 27. 



Tux. 97. 

Tux. 98. 

t. 946". 

lux. 97. 

Yux. 38, 
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καὶ τῆς ἰατρικῆς γὰρ ἐπιστήμης ἦν ἐν πείρᾳ. τοῦτον κατέστησε. Ὁσίως δὲ καὶ καλῶς πολιτεῦ- 

Αὐτὸς καὶ τὸν βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἀνιάτῳ πάθει σάμενος ἐκεῖ μὲν ἀνεπαύσατο’ κατετέθη δὲ τὸ 

περιπεσόντα ἠλευθέρωσεν ἐκ τούτου ὁ βασιλεὺς τίμιον αὐτοῦ λείψανον ἐν τῷ μεγίστῳ ναῷ τοῦ 

ὑπεραγασθεὶς τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς καὶ σέβας ἁγίου Μωκίου, καθ᾽ ἑκάστην βρύον ἰάματα εἰς 

αὐτῷ ἀπονέμων, τὸν μέγιστον οἶκον καὶ περιβόη- δόξαν καὶ αἶνον τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 5 

Tov! ἀνετείρας ξενῶνα κατεσκεύασεν καὶ σκευο- Τελεῖται δὲ fi αὐτοῦ σύναξις ἐν αὐτῷ τῷ παρ᾽ 

φύλακα τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας τὸν ἅγιον αὐτοῦ εὐαγεῖ συσταθέντι ξενῶνι. 

MHNI ΤΩ ΑΥ̓ΤΩ KH' 

1. Ἡ εὕρεσις τῶν τιμίων λειψάνων τῶν ἁγίων καὶ πολλοὺς ἐπαλείφοντες ὁ πρὸς τὸ μαρτύριον, 

τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου. δῆλοιϊ τῷ κατὰ τὸν τόπον ἄρχοντι γεγόνασιν ὃς 10 

Οὗτοι οἱ μάρτυρες καὶ θαυματουργοὶ ἰατροὶ ὑπῆρ-- -τούτους παραστησάμενος βασάνοις παντοίαις 

xov ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, Ὧν ὁ, μὲν. ὑπέβαλεν" εἶθ᾽ οὕτως ξίφει τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 

Κῦρος ἐκ τῆς Ἀλεξάνδρέων μεγαλοπόλεως 1, ὁ ἔτεμε, Τὰ δὲ τίμια τούτων λείψανα ὑπὸ τῶν 

δὲ Ἰωάννης 3 ἐξ Ἐδέσης " τῆς πόλεως. Οὗτοι πιστῶν τότε ἀποκρυβέντα3 διὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν 

ἑνωθέντες ὁ διὰ τὸ ὁμότροπον περιερχόμενοι καὶ ἀσέβειαν, ὕστερον ἐπὶ τῆς βασιλείας 10 ᾿Αρκαδίου, 15 

ἰατρεύοντες πᾶσαν | νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ὃ πατριαρχοῦντος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ 1 Θεοφίλου, 

1. — ᾿ περιβόητον {{{Π|}}}} S. 
1. — (Ak - μεγαλὴ ᾿Αλεξανδρεὺς Ὁ. -- ? Ἰωάννης δὲ D. — ὃ Ἐδέσσης S. — * (τῆς - 6v.) ἑνωθέντες δὲ D. — ? (xepiepxó- 

μενοι- μαλακίαν) πολλὰς ἰάσεις τοῖς χρήζουσι μετεδίδουν D. — ὁ ἐπήλειφον D. — ἶ ἐπεὶ δὲ D. — (γεγόνασιν - ἔτεμεν) 

γνωσθέντες ἤχθησαν βασάνοις πλείσταις ὑποβάλλονται καὶ. τἀςκεφαλὰς ὕστερον ἀποτέμνονται D. -- ? κρυβέντα 30 

D. — 10 μὲν add. D. — !! δὲ τῶν ᾿Αλεξανδρέων D. 

αὐτοῦ xol τὸ ἰδιόγραφον τοῦ ἐπισκόπου, εἶθ᾽ οὕτως τῷ λίθῳ σκεπάσαι. Τὸν χάρτην οὖν λαβόντες οἱ. 

παῖδες ἐποίησαν ὡς προσετάγησαν. Καὶ μετὰ τρίτην ἡμέραν ἐπιφαίνεται τῷ ἐπισκόπῳ ὁ Εὐάγριος 

λέγων « Ἐλθέ, kp: ἐπίσκοπε, εἰς τὸν τάφον μου καὶ λάβε σου τὸ ἰδιόγραφον΄ ἐγὼ γὰρ τὸ χρέος 

» ἀπολαβὼν ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν σὴν ὑπόσχεσιν, οὐκ ἔχω λότον τινὰ πρὸς σέ, καὶ πρὸς. 25 

» πληροφορίαν cou ἰδιοχείρως ἔγραψα τὸν παρὰ σοῦ δοθέντα μοι χάρτην.» Ἠγνόει δὲ ὁ ἐπίσκοπος, 

ὅτι συνετάφη αὐτῷ καὶ τὸ τούτου ἰδιόχειρον ἔγγραφον" καὶ πρωΐας προσκαλεσάμενος τοὺς παῖδας τοῦ 

Εὐαγρίου, ἐπυνθάνετο, εἰ συνετάφη τι τῷ πατρὶ τούτων. Οἱ δὲ μηδὲν ἕτερόν τι ἔλεγον συνταφῆναι πλὴν 

ὧν ἠμφίεστο. Καὶ ὁ ἐπίσκοπος" « Οὐδὲ τὰρ χάρτην τινὰ συνεθάψατε αὐτῷ;» Τότε οἱ παῖδες εἰς 

ἀνάμνησιν ἐλθόντες " « Ναί, δέσποτα, εἶπον, ἐν τῷ μέλλειν αὐτὸν τελευτᾶν δέδωκεν ἡμῖν χάρτην εἰπών ᾿ 80 

» Τοῦτον τὸν χάρτην μετὰ τὸ ἐνταφιασθῆναί με ταῖς χερσί μου ἐμβάλλετε, μηδενὸς γινώσκοντος. » 

Εὐθὺς οὖν ὁ ἐπίσκοπος ἅμα τοῖς υἱοῖς τοῦ Εὐαγρίου καὶ παντὶ τῷ κλήρῳ, συνόντων αὐτοῖς καὶ ἑτέρων 

πολλῶν φιλοθέων ἀνδρῶν, ἐπὶ τὸν τάφον παρεγένοντο. Koi τοῦτον ἀνοίξαντες εὗρον τὸν Εὐάγριον 

εὐσχημόνως κείμενον, ἔχοντα μηδ᾽ ὁτιοῦν ἀηδές, τὸν δὲ χάρτην ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. Ὃν λαβὼν ὁ 

ἐπίσκοπος εἰς ἐπήκοον πάντων ἀνέγνωσεν ἔχοντα οὕτως « Κἀγὼ Εὐάγριος φιλόσοφος σοὶ τῷ ὅσιω- 35 

» τάτῳ Συνεσίῳ ἐπισκόπῳ ἐν Κυρίῳ χαίρειν. Ἔλαβον τὸ χρέος κατὰ πάντα καὶ οὐκ ἔχω λότον τινὰ 

» πρὸς σέ. Καὶ εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ καὶ τῇ σῇ ἁγιότητι, ὅτι ἀπέλαβον ἑκατονταπλασίονα τὸν θησαυρὸν 

» καὶ ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπητγείλω μοι.» Οὕτω διαλαμβάνοντα τὸν χάρτην καὶ νεορὰν ὡς τῆς χειρὸς 

τοῦ τεθνηκότος τὴν γραφὴν γνόντες καὶ μᾶλλον ἐκ τῶν παίδων ἐκείνου βεβαιωθέντες, ὅτι μόνα τοῦ 

ἐπισκόπου τὰ γράμματα ὁ χάρτης περιεῖχεν, ὅτε συνετάφη τῷ τούτων πατρί, καὶ ὅτι νεαρὰ τὰ γεγραμ- 40 

μένα ἐδείκνυντο, ἐξεθαμβήθησαν ἅπαντες ἐπὶ πολλὰς ὥρας κράζοντες τὸ « Κύριε ἐλέησον.» Διεβε- 

βαιοῦτο δὲ ἡμῖν ὁ ταῦτα ἐξηγησάμενος, ὅτι τὸ ἔγγραφον εἰς τὸ σκευοφυλάκιον τῆς ἐπισκοπῆς κεῖται 

Κυπρίνης μέχρι τοῦ νῦν εἰς πληροφορίαν πολλῶν, τὸ μὲν χρέος δεικνύον ὡς παλαιόγραφον καὶ τῆς 

χειρὸς ὃν τοῦ ἐπισκόπου, τὴν δὲ μετὰ θάνατον τοῦ Εὐαγρίου γραφὴν νεαράν. --- Ἡ ἁγία μυροφόρος 

Ἰωάννα ἐν εἰρήνῃ τ. --- Λουκᾶς ὁ ἐρημίτης ἐν εἰρήνῃ v. — Μάρκιος καὶ Μαρκία ξ. τ. (Iun. 265. — Mv: & 

1. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀνέκτου, --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H: Κάρπου ἐπισκόπου καὶ ΤΤαπύλου διακόνου κτλ. (Oct. 185). — 1, — 

P: Κάρπου krÀ. — 1. --- Παύλου τοῦ ἰατροῦ. — D : Kápmou ἐπισκόπου, Παπύλου διακόνου, 

Ἀταθοδώρου. καὶ Ἀταθονίκης. Οὗτοι ὑπῆρχον κατὰ τοὺς καιροὺς Δεκίου καὶ Οὐαλεριανοῦ ἀνθυ- 

πάτου τῆς Ἀσίας... Des. : ἔνθα fj τοῦ ἁγίου ΤΤαπύλου ἀδελφὴ Ἀγαθονίκη εὐξαμένη συνεισῆλθεν αὐτοῖς 50 

ἐπεὶ δὲ τὸ πῦρ, νεφῶν συνδραμόντων καὶ καταρρατέντος ὑετοῦ, κατεσβέσθη, ἄφλεκτοι μείναντες ξίφει 

τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. --- 1. — Τοῦ ὁσίου ἸΤαύλου τοῦ ἰατροῦ. — Da: 1. — Παύλου τοῦ ἰατροῦ. --- 

Koi Ἀγαθοδώρου: -- Db:1. — ΤΠΤαύλου τοῦ ἰατροῦ. --- ᾿Αγαθοδίρρου καὶ ᾿Αγαθονίκης. --- K : 1. --- 

Ν:1: μνήμη τῆς καταθέσεως τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων Κύρου καὶ Ἰωάννου. Τὰ περὶ τῶν 

ἁγίων τούτων τρανότερον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κοιμήσεως αὐτῶν διείληπται ἤγουν τῇ τριακοστῇ πρώτῃ 55 

τοῦ ἰαννουαρίου μηνός" νῦν δὲ περὶ τῶν τιμίων λειψάνων αὐτῶν ῥητέον, ὅτι διὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν τῷ 

τότε ἀσέβειαν ἀποτμηθέντων τῶν ἁγίων, τὰ σώματα αὐτῶν ὑπὸ τῶν πιστῶν ὡς εἶχον τηνικαῦτα 

σπουδῆς καὶ γνώμης ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁτίου ἀποστόλου Μάρκου ἐτέθη, ὕστερον δὲ ἐπὶ τῆς. βασιλείας 

Θεοδοσίου, πατριάρχου τῆς ᾿Αλεξανδρέων Θεοφίλου τυγχάνοντος καὶ τὴν ἐν Κανιύβιῳ κώμην, Μανουθὲ 

f. 247. 

111] MENSIS 

εὑρέθησαν πάθη παντοῖα θεραπεύοντα᾽ ὧν τὴν 

πανήγυριν πνευματικῶς ἑορτάζομεν σήμερον. 

Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῶν σύναξις ἐν τοῖς Σφωρακίου 13 

καὶ εἰς ᾿Αρκαδιανάς. 

5 2. Τῇ αὐτῆ ἡμέρα μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου 

καὶ μακαρίου Σεργίου μαγίστρου, τοῦ συστησα- 

μένου τὴν μονὴν τῆς ὑπερογίας Θεοτόκου τὴν 

οὕτως ἐπονομαζομένην τοῦ Νικητιάτου, τὴν ἐν 

τῷ κόλπῳ τῆς Νικομηδείας μεταξὺ τῶν δύο 

10 ἐμπορίων Καλοῦ ᾿Ατροῦ καὶ Δόρκωνος xeuévmv. 

Οὗτος ἣν ἐκ τῆς ΤΤαφλατόνων χώρας ἀπὸ χωρίου 

λετομένου Νικήτια, ἔττιστα πόλεως Ἀμάστριδος" 

διὸ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἡ αὐτοῦ μονὴ ἔλαχεν. Ὃ δὲ 

τοιοῦτος ἀνὴρ ἀγαθὸς ὧν καὶ ἀγαθῶν γεννητόρων 

i5 υἱὸς ἔσχε καὶ συγγενεῖς Θεοδώραν τὴν ἀοίδιμον 

βασίλισσαν καὶ τὸν ταύτης υἱὸν Μιχαὴλ τὸν βασι- 

MHNI T9 

1. Ἄθλησις τῶν ἁτίων καὶ κορυφαίων ἀποστό- ἡ 

λων Πέτρου καὶ Παύλου. Τούτοις τίνα ἐγκω- 

0 μίων ὑπόθεσιν μείζονα ἄν τις ἐπινοήσειε παρὰ τὴν 

τοῦ Κυρίου μαρτυρίαν καὶ ἀνα κήρυξιν, τὸν μὲν 

μακαρίσαντος καὶ πέτραν καλέσαντος, ἐφ᾽ ἧς 

ἱδρῦσαι τὴν ἐκκλησίαν φησί, τὸν δὲ σκεῦος ἐκλο- 

γῆς ἔσεσθαι προειπόντος, τοῦ βαστάσαι τὸ ἑαυτοῦ 

25 ὄνομα ἐνώπιον τυράννων καὶ βασιλέων. Ὑπῆρχε 

δὲϊ ὁ μὲν ἅτιος Πέτρος ἀδελφὸς Ἀνδρέου τοῦ 

πρωτοκλήτου, ἐκ πόλεως ἀσήμου καὶ εὐτελοῦς τῆς 

Βηθσαϊδδ5, υἱὸς Ἰωνᾶ ἐκ φυλῆς Συμεών, ἐπὶ Ὕρκα- 

νοῦ ἱερέως τῶν Ἰουδαίων ὅ, πενίᾳ συζῶν * ἐσχάτῃ 

30 καὶ ταῖς ἰδίαις χερσὶ τὸ ζῆν ποριζόμενος ὅ. Αὐτοῦ 

δὲ τελευτήσαντος, ὁ μὲν Σίμων μισθωσάμενος 

ἑαυτὸν ἔγημε τὴν θυτατέρα Ἀριστοβούλου, ἀδελ- 

φοῦ Βαρνάβα τοῦ ἀποστόλου, καὶ ἀπέτεκε παῖδας " 

ὁ δὲ ᾿Ανδρέας τῇ ἁγνείᾳ ἑαυτὸν. ἐπέδωκε. - Κατὰ 

35 δὲ τὸν καιρὸν ἐν ᾧ ἴ ἐφρουρεῖτο 5 ὁ" Ἰωάννης ἐν 

τῷ δεσμωτηρίῳ, ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὴν λίμνην Γενη- 

σαρὲτ᾽9 ἀφικόμενος καὶ εὑρὼν ᾿Ανδρέαν καὶ 

Πέτρον καταρτίζοντας τὰ ἑαυτῶν δίκτυα, ἐκάλε- 

σεν αὐτοὺς καὶ εὐθέως ἠκολούθησαν αὐτῷ " καὶ 

40 — 9 Σπαρακίου S, D. Cf. Sept. 231. 

IUNIUS 7178 

Ma ὃς καὶ ζηλωτὴς διάπυρος τῆς ὀρθοδόξου 

πίστεως Yépove καὶ πολλὰ ἠγωνίσατο εἰς τὸ τὴν 

ὀρθοδοξίαν γενέσθαι τῶν ἁτίων καὶ σεπτῶν εἰκό- 

νων. Τοῦ δὲ ῥωμαϊκοῦ στόλου κατελθόντος τῷ 

τότε χρόνῳ τῇ Κρήτῃ, αὐτὸς ἀπεστάλη παρὰ 

Μιχαὴλ τοῦ βασιλέως καὶ πάσης τῆς συγκλήτου, 

μόλις εἰς τοῦτο αὐτὸν πεισάντων, ἐξάρχειν καὶ 

κυριεύειν παντὸς τοῦ στρατοπέδου δι᾽ εὐφυΐαν 

καὶ τὸ ἱκανὸν εἶναι τῶν ῥωμαϊκῶν πραγμάτων 

προΐστασθαι. Ἐκεῖ δὲ αὐτοῦ ἀπελθόντος καὶ 

κοιμηθέντος, τότε μὲν κατετέθη τὸ ἱερὸν αὐτοῦ 

λείψανον ἐν τῇ κατὰ τὴν Κρήτην μονῇ, τῇ μέχρι 

τοῦ νῦν ἐπονομαζομένῃ. τοῦ Ματίστρου " ὕστε- 

ρον δὲ ἀνεκομίσθη καὶ ἐτέθη ἐν τῇ παρ᾽ αὐτοῦ 

οἰκοδομηθείσῃ μονῇ κατὰ τὸν κόλπον τῆς Νικο- 

μηδείας. 

AYTQ ΚΘ΄. 

λοιπὸν ὁ Πέτρος κηρύξας τὸ εὐαγγέλιον πρότερον 

ἐν Ἰουδαίᾳ καὶ ᾿Αντιοχείᾳ, ἔπειτα kai? ἐν ἸΤόντιῳ 

καὶ Γαλατίᾳ καὶ Καππαδοκίᾳ, ᾿Ασίᾳ τε καὶ Βιθυνίᾳ, 

κατῆλθε μέχρι Ρώμης αὐτῆς" καὶ διὰ τὸ παρευδοκι- 

μῆσαι αὐτὸν ἐν τοῖς θαύμασι τὸν Σίμωνα μάτον, 

αὐτόθι Νέρωνος ὑπάρχοντος, σταυρωθεὶς κατὰ 

κεφαλῆς, ὡς αὐτὸς ἐξητήσατο, οὕτως ἐτελειώθη. 

Ἦν δὲ τὴν ἰδέαν δ᾽. τοῦ Κυρίου ἀπόστολος 

Tiérpog λευκός, ὕπωχρος, ἀναφάλας, οὖλος τὰς 

περιλειφθείσας τρίχας, ὑποφαίνων τοὺς ὀφθαλ- 

μοὺς αἱματώνδεις καὶ οἰνώπους, τὴν κάραν καὶ τὸ 

γένειον πολιός, δασὺς τὴν ὑπήνην, τὴν ῥῖνα 

ἔχων μακράν, ἀνεσπακὼς τὰς ὀφρῦς, τὴν ἡλικίαν 

μέτριος, ἐπὶ τὸ ὀρθότερον ἠγμένος τὸ σχῆμα τοῦ 

σώματος, συνετός, ζήλῳ θείῳ ὀξέως κατὰ τῆς 

ἀδικίας κινούμενος, τοῖς μετανοοῦσι συγγνώμων 

καὶ εὐμετάβολος καὶ ταχὺ τὰς προτέρας ψήφους 

παρακινῶν ἀπτοήτως ὦ. Ὃ δὲ ἅγιος 15 Παῦλος 

Ἕβροϊος μὲν ἦν καὶ αὐτὸς τὸ γένος, φυλῆς Bevta- 

μίν "4, Φαρισαῖος τὴν αἵρεσιν, μαθητευθεὶς ὑπὸ 

Γαμαλιὴλ καὶ εἰς ἄκρον τὸν Μωσέως πεπαιδευμένος 

νόμον, τὸν τῆς Κιλικίας ὀφθαλμὸν οἰκῶν τὴν 

4. -- «(τούτοις - δὲ) τούτων D. — " Βησθαϊδᾷ S. — ? (ἀδελφὸς - Ἰουδαίων) υἱὸς ὑπῆρχεν Ἰωνᾶ τινος éBpaiou 

ἐκ φυλῆς Συμεὼν πόλεως ἀσήμου καὶ εὐτελοῦς τῆς Βιθσαϊδιῶων ἀδελφὸν ἔχων ᾿Ανδρέαν τὸν πρωτόκλητον, D. — 

4 συζόντα D. — " ποριζόμενοι D. — " τοῦ πατρὸς δὲ αὐτοῦ D. — ἶ corr. D, ὃν S. — 8 καὶ φρουρεῖται D. — 9 om. D. — 

10 Γεννησαρὲτ D. — !! μέτας οὗτος add. D. — 3? (συνετός - ἀπτοήτως) om. D. — !3 μακάριος D. — ᾿ς Βενιαμὴν D. 

45 καλουμένην, δαιμόνων οὖσαν κατοικητήριον, βουληθέντος ἐκκαθᾶραι ! καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν λύμης ἀπαλ- 

λάξαι, καὶ τῆς τελευτῆς κωλυσάσης, ὁ μετ᾽ αὐτὸν Κύριλλος τὸ παρ᾽ ἐκείνου μελετηθὲν εἰς ἔργον 

ἐξήγατεν, ἀγγέλου κατ᾽ ὄψιν ἐπιφανέντος αὐτῷ καὶ τὰ λείψανα τῶν ἁγίων τῇ κώμῃ ταύτῃ ἐπισκήψαντος 

ἀποθησαυρίσαι" καὶ κατὰ τὴν ὄψιν ἐν αὐτῇ μετετέθησαν τῇ κώμῃ λαμπρῶς, τοῦ ἰουνίου τότε εἰκάδα 

πρὸς τῇ ὀγδόῃ ἄτοντος᾽ καὶ νῦν εἰσιν ἐκεῖσε κατατεθειμένα εἰς: ἀσφάλειαν τῶν ἐνοικούντων καὶ δόξαν 

50 Θεοῦ. --- Κάρπου ἐπισκόπου, ΤΤαύλου διακόνου καὶ ἰατροῦ, Ἀγαθοδώρονυ καὶ Ἀγαθονίκης. --- Bb: 1. -- 

Be:l——0:1.-— 0e:1.— Og: 1. — R : Παύλου ἰατροῦ, Ἀγαθοδώρου καὶ Ἀγαθονίκης. --- Ra: 1. — 

Ἰωσὴφ καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ, — ἸΤαύλου τοῦ ἰατροῦ. --- Rb: 1. --- Ἰωσήφ. --- ΤΤαύλου τοῦ ἰατροῦ. — 

Re: 1. --- Ἰωσήφ. --- ἸΤαύλου. --- Mo : 1. 2. Μακεδόνιος τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν καὶ χειρῶν 

ἐκκοπεὶς t. — Οὐλκιανὸς ἐν εἰρήνῃ τ. --- ΤΤαῦλος ὁ ἰατρὸς ἐν εἰρήνη τ, --- Μωσῆς ó ἀναχωρητὴς ἐν 

85 εἰρήνῃ τ. --- Οἱ ἅτιοι o" μάρτυρες oi ἐν Σκυθοπόλει £. v. — Μάγνος προσευχόμενος ἐξεδήμησε. --- Οἱ 

ἅγιοι τρεῖς μάρτυρες οἱ ἐκ Γαλατίας E, τ, — Mv : 1. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Tfoanníov. — Mr : 1. 

D:1.— Da:t. Db:1.— K:1.— N:1. SYNAXARIA SELECTA. H :1. — P:1. 

1 ἐκκαθάραιτο X. 

Tox. 28. 

Yen, 29. 

lox. 29. 



Tux. 29. 

f 9475, 

les, 8U. 

lus. 29. 

Tux. 30. 
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Ταρσόν. Ὃς καὶ διάπυρος ἐραστὴς γενόμενος τοῦ 

νόμου, ἐπόρθει τὴν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν" τῇ αὐτοῦ 

γὰρ εὐδοκίᾳ καὶ προθέσει ἀναιρεῖται λίθοις Στέφα- 

vog ὁ πρωτομάρτυς. Ἐπιγνωσθεὶς δὲ παρὰ τοῦ 

Θεοῦ κατὰ τὴν ὁδὸν | μεσούσης ἡμέρας καὶ πηρω- 

θεὶς τὰς ὄψεις, φωνῆς ἄνωθεν θείας αὐτῷ ἐνεχθεί- 

σῆς, πέμπεται πρὸς ᾿Ανανίαν ἀρχοῖον μαθητὴν 

οἰκοῦντα τὴν Δαμασκόν᾽ ὃς κατηχήσας καὶ διδάξας 

αὐτὸν ἐβάπτισεν. Ἐπεὶ οὖν σκεῦος ἐκλογῆς ἐγέ- 

vero, καθάπερ ὑπόπτερός τις πᾶσαν τὴν οἰκου- 

μένην 15 ἐπιδραμὼν ἐσαγήνευσε καὶ ἐν Ῥώμῃ 

καταντήσας καὶ διδάξας πολλούς, ἐκεῖσε τὸν βίον 

κατέλυσε, χρόνοις ὕστερον τὸν αὐχένα τμηθείς. 

Ἐκ δὲ τῆς πληγῆς ἀπορρεῦσαί [5 φασιν 1 αἷμα 

σὺν γάλακτι᾽ εἰ δὲ καὶ ὕστερον ἐτελειώθη ὁ μακά- 

ριος Ποῦλος τῷ χρόνῳ, ἀλλ᾽ ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐτέθη 

αὐτῶν τὰ λείψανα. Ἦν δὲ τὴν ἰδέαν ὁ μακάριος 

Παῦλος ὁ ἀπόστολος φαλακρὸς τὴν κεφαλὴν καὶ 

MHNI TQ 

1. Ἢ σύναξις τῶν τιμίων ἀποστόλων xoi 

δήλωσις, ὅπως καὶ ποῦ ἕκαστος αὐτῶν ἐκήρυξεν. 

Εἰ γὰρ καὶ μὴ ὁμοῦ πάντες κεκοίμηνται, ἐν ἄλλῳ δὲ 

καὶ ἄλλῳ καιρῷ, ἀλλ᾽ οὖν ἑορτάζουσα ἡ ἐκκλησία δι᾽ 

ὑπερβάλλουσαν τιμὴν τὴν τούτων μνήμην πάντων 

ὁμοῦ μνημονεύει. Ἔστι τοίνυν πρῶτος Πέτρος ὁ 

διάπυρος ἐραστὴς τοῦ Χριστοῦ. "Oc! πρότερον 

μὲν ἐν Ἰουδαίᾳ, εἶτα ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἔπειτα ἐν 

ΠΠόντῳ καὶ Γαλατίᾳ καὶ Καππαδοκίᾳ, ᾿Ασίᾳ ve? καὶ 

Βιθυνίᾳ κηρύξας, κατῆλθε μέχρι Ῥώμης αὐτῆς" 

καὶ διὰ τὸ παρευδοκιμῆσαι αὐτὸν ἐν τοῖς θαύμασιν 

εἰς τὸν Σίμωνα τὸν 8 μάγον, ὑπὸ Νέρωνος σταυρω- 

θεὶς κατὰ κεφαλῆς τελειοῦται. 

Δεύτερος Παῦλος τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς, τὸ 

μέτα δοχεῖον τοῦ | παναγίου Πνεύματος, Ὃς ὁ τῷ 

ζήλῳ καὶ τῇ εἰς Χριστὸν πίστει πάντας ὑπερβαλὼν 

τοὺς ἀποστόλους δ, ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μέχρι τοῦ 

ψιλός, τρίπηχυς τῷ σώματι 13, χαροποιοὺς ἢ ἔχων 

τοὺς ὀφθαλμούς, κάτω νεύων τὰς ὀφρῦς, λευκὸς 

τὴν ὄψιν, προφερής, εὖ μόλα τὸ γένειον καθεικώς, 

εὐκαμπῆ καὶ ἐπιπρέπουσαν ὅλῳ τῷ προσώπῳ τὴν 

ῥῖνα προφαίνων, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ πώγω- ὅ 

vog μέλασι καὶ λευκοῖς θριξὶν ἐγκοσμούμενος, 

ἀγκυλαῖος, εὔριυστος “ὅλον τὸ τοῦ σώματος 

μέγεθος, μικρὸς καὶ συνεσταλμένος, φρόνιμος, 

χαρίτων πλήρης, σεμνοῖς ἤθεσι καὶ λόγοις érau- 

τοῖς καὶ θείων θαυμάτων δυνάμει τοὺς προσιόντας 10 

χειρούμενος 31: ἀμφότεροι δὲ οἱ κορυφαῖοι Πνεύμα- 

τος ἁγίου καὶ θείας χάριτος ἔμπλεῳ 35, Τελεῖται δὲ 

fj αὐτῶν σύναξις, ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις τοῖς 

μεγάλοις, καὶ ἐν τῷ ᾿Ορφανοτροφείῳ καὶ ἐν τῷ 

σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ πανευφήμου 15 

ἀποστόλου Πέτρου 39, τῷ συγκειμένῳ τῇ ἁγιωτάτῃ 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ ἐν πάσαις ταῖς κατὰ τόπον 

«- ἐκκλησίαις 38, 

AYTQ A. 

Ἰλλυρικοῦ κηρύξας τὸν Χριστὸν καὶ καταλαβὼν 20 

τὴν Ῥωμαίων πόλιν, ὑπὸ Νέρωνος τὴν κεφαλὴν 

ἀπετμήθη. 

Τρίτος Ἀνδρέας ὃ πρωτόκλητος καὶ ἀδελφὸς 

Πέτρου, κατὰ ὃ πᾶσαν τὴν παράλιον Βιθυνίας τε 

xoi Πόντου καὶ Ἀρμενίας τὸν Χριστὸν κηρύξας καὶ 25 

ὑποστρέψας διά τε Tlóvrov καὶ Βυζαντίδος κατῆλθε 

μέχρις Ἑλλάδος" καὶ ἐν Πάτραις τῆς Ἀχαΐας ὑπὸ 

Αἰγεάτου σταυρωθεὶς τελειοῦται. 

Τέταρτος Ἰάκωβος, ὁ τοῦ Ζεβεδαίου, Ὃς ἐν 

πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ τὸν Χριστὸν κηρύττων 8, ὑπὸ 30 

Ἡρώδου τοῦ koi ᾿Ατρίππα διὰ τὸ εὐπαρρησίαστον 

αὐτοῦ μαχαίρᾳ ἀναιρεῖται. 

Πέμπτος Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστὴς καὶ θεολό- 

γος καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου, ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ 

Χριστοῦ ἀναπεσών. “Ὃς * ἐν Ἀσίᾳ τὸν Χριστὸν 95 

κηρύξας καὶ ἐν ΤΤάτμῳ τῇ ὃ νήσῳ δ ὑπὸ Δομετιανοῦ 

— 15 τ, oli. πᾶσαν D, — 15 ἀπορεῦσαι S. — 1 qno D, — 18 τρίπυχης v. 6. οι. D. -- 19 χαρόπους S, χαρωποὺς D. — 
50 9m, D, — ?1 (φρόνιμος - χειρούμενος) om. D. — 35 ἔμπλεοι D. — ὅ8 (καὶ ἐν πάσαις - ἐκκλησίαις) om. D. 

1. — 1 (ei τὰρ - ὃς) ἸΤέτρος ὁ ἀπόστολος καὶ πρῶτος μαθητὴς D. — ? CActe re) om. D. — ὃ supra lin. S, om, D. — * (τὸ 
σκεῦος - ὅς) ὁ πανεύφημος καὶ κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων kat D. —5 τοὺς ἀπ. ὑπερβαλὼν D. — 5 om. D. — " ἀπόστολος 40 

add. D. — *xnpbocuv D. 

Bb:1.— Be:1.— 0:1, — Ce: 1. — Cg: 1. — R : 1. — Ra: 1.-- Rb:1.— Re: 1. — Mo: 

Mv:1.— Mr: 1. ! 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1. — P: 1: τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου, ΤΤαύλου, "Avbpéou, 

Σίμωνος, Θωμᾶ, Ἰακώβου, Μάρκου, Λουκᾶ, Ματθαίου, Ἰωάννου, Βαρθολομαίου καὶ Φιλίππου, ὅτι eic "as 

᾿Αντιόχειαν πρῶτον ἐθέσπισαν καλεῖσθαι χριστιανούς, ὅτι εἰς ἕνα τάφον ἐν Ρώμῃ ᾿ κεῖνται Tlérpoc καὶ 

ΤΙαῦλος. --- D: 1. -- 98: 1. -- Db: 1. —K& : 1. — N : 1..-- ΒΡ: 1. — Be: 1. -τ 0:1. — 66:1. — 

Cg:1.— R:1. —Ba:1. — ΒΡ: 1. — Re: 1.— Me: : Τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων ιβ΄ ἀποστόλων, 

Ὃ μακαριώτατος Δαβὶδ ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἐνηχούμενος Πνεύματος τρανῶς τὴν ἁγίαν Τριάδα ἑνικῶς 

προεδογμάτισε... --- Ἔστι τοίνυν πρῶτος ὁ μακάριος ἸΤέτρος, ὁ διάπυρος Χριστοῦ ἐραστής" ὃς so 

πρότερον μὲν ἐν Ἰουδαίᾳ, εἶτα ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἔπειτα ἐν ΤΤόντῳ καὶ Γαλατίᾳ καὶ Καππαδοκίᾳ, ᾿Ασίᾳ τε καὶ 

Βιθυνίᾳ κηρύξας, κατῆλθε μεχρὶ Ῥώμης αὐτῆς" καὶ διὰ τὸ παρευδοκιμῆσαι αὐτὸν τοῖς θαύμασιν εἰς 

Σίμωνα τὸν μάγον ἐπαγγελλόμενον ἐλέγξαι τὸν ἸΤέτρον μὴ θρησκεύοντα τῷ ὄντως Θεῷ, σταυροῦται 

κατὰ κεφαλῆς ὑπὸ Νέρωνος. Ἔλεγε γὰρ ὁ αὐτὸς Σίμων ὁ μάγος μετὰ μικρὸν ἀνέρχεσθαι εἰς τὸν 

οὐρανὸν καὶ παρρησίᾳ πάντων τὸν ΤΤέτρον καταβαλεῖν, Τῆς οὖν τεταγμένης ἡμέρας καταλαβούσης 55 

, καὶ τοῦ τότε κρατοῦντος Νέρωνος ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ ϑέᾳ μετὰ τῶν πολιτῶν παραγενομένου, διάδημα δάφνης 

τῇ ἑαυτοῦ κορυφῇ περιθεὶς ὁ Σίμων ἐπῳδαῖς τε. δαιμόνων ὀχυρωθεὶς αἰθέριος τοῖς ὁρῶσιν ἐφαίνετο. 

Ὡς οὖν τὸ εὐεξαπάτητον συνεῖδεν ὁ Πέτρος τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ eügeróBAnrov: « Καιρὸς 

τὸ 

181 MENSIS 

ἐξορισθεὶς xoi πολλὰ πλήθη προσαγαγὼν τῷ 

Χριστῷ, ὑποστρέψας ἐν Ἐφέσῳ ἐν εἰρήνῃ ἀνε- 

παύσατο πλήρης ἡμερῶν ὑπάρχων. 

Ἕκτος Φίλιππος 9 ὁ 1" ἀπὸ Βηθσαϊδᾶ 1: τῆς 

$ Γαλιλαίας, συμπολίτης Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. Ὃς ἔν 

τεῖΣ Ἀσίᾳ καὶ Ἱεραπόλει «τὸν Χριστὸν κηρύξας 3» 

ὑπὸ τῶν ἑλλήνων σταυρωθεὶς τελειοῦται. 

Ἕβδομος Θωμᾶς ὁ καὶ Δίδυμος. Ὃς τϑΤΤάρθοις 

καὶ Μήδοις, Πέρσαις καὶ Ἰνδοῖς τὸν Θεὸν Λόγον 

jo κηρύξας, ὑπ᾽ αὐτῶν λόγχαις διατρηθεὶς ἀναιρεῖται. 

ὍὌτγδοος Βαρθολομαῖος ". Ὃς Ἰνδοῖς τοῖς 

καλουμένοις εὐδαίμοσι κηρύξας τὸ 15 Χριστοῦ 

εὐατγέλιον, σταυρῷ προσηλωθεὶς ἐν ApBavou- 

πόλει τελειοῦται. 

15 ᾿ Ἔνατος Ματθαῖος, ὁ καὶ Λευῖς καὶ ἀδελφὸς 

᾿Ιακώβου τοῦ Ἀλφαίου, ó τελώνης καὶ εὐαγγε- 

λιστής, ὁ καὶ ποιήσας δοχὴν μεγάλην τῷ Ἰησοῦ 15, 

ἐν Ἱεραπόλει τῆς Συρίας κηρύξας Τἴ, ἐκοιμήθη 1 

λίθοις βληθεὶς ὑπὸ τῶν διωκτῶν. 

0 δέκατος Ἰάκωβος Ἀλφαίου, ὁ καὶ ἀδελφὸς 

Ματθαίου, ἀμφότεροι «τὰρ 18» τὸν Ἀλφαῖον ἔσχον 

πατέρα. Οὗτος τοῖς ἔθνεσι τὸν Χριστὸν κηρύξας, 

σπέρμα θεῖον ἐπωνυμίαν ἐπλούτησε’ τομῶς δὲ 

. πρὸς τὸ κήρυγμα χωρήσας καὶ τοὺς ἀπαιδεύτους 

25 δήμους διακατελέγχων, σταυρῷ ἀναρτᾶται καὶ τῷ 

Θεῷ τὸ πνεῦμα παρατίθεται 13, 

Ἑνδέκατος Σίμων ó Ζηλωτής, ὁ 11 ἀπὸ Κανᾶ 

τῆς Γαλιλαίας, ὁ καὶ ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγε- 

Mu Ναθαναὴλ ὀνομαζόμενος. Οὗτος 1? πᾶσαν τὴν 

80 Μαυριτανίαν καὶ τὴν τῶν Ἄφρων χώραν διελθών, 

ἔπειτα ἐν Βρεττανίᾳ ἀπελθὼν καὶ κηρύξας τὸν 

Χριστόν, σταυρωθεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν τελειοῦται. 

IUNIUS 788 

Δωδέκατος Ἰούδας Ἰακώβου | ὁ παρὰ 1 μὲν 

τοῦ 39 Λουκᾶ ἔν τε τῷ εὐαγγελίῳ καὶ ταῖς ἸΤράξεσιν 

Ἰούδας ἐπονομαζόμενος, παρὰ δὲ Ματθαίου καὶ 

Μάρκου Θαδδαῖος καὶ Λεββαῖος καλούμενος, 

ἀδελφὸς κατὰ σάρκα χρηματίζων τοῦ κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὗτος "1 ἐν Μεσοποταμίς 3: 

κηρύξας τὸ εὐαγτέλιον, ὕστερον ἐκοιμήθη ἐν 

"Apapür?? τῇ πόλει, ὑπὸ τῶν 17 ἀπίστων ἀναρτη- 

θεὶς καὶ τοξευθείς. : 

Ματθίας ὁ ἀντὶ τοῦ προδότου Ἰούδα συγκατα- 

ριθμηθεὶς τοῖς ἀποστόλοις, ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ κηρύξας 

τὸ εὐαγγέλιον 38 καὶ πολλαῖς τιμωρίαις ὑπ᾽ αὐτῶν 

αἰκισθεὶς τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθεται. 

Ἰάκωβος ὁ ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου καὶ υἱὸς 

Ἰωσὴφ τοῦ μνηστῆρος, πρῶτος ἐπίσκοπος Ἱερο- 

σολύμων γενόμενος, ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ τοῦ 3: 

πτερυγίου ὅἐ τοῦ ἱεροῦ κρημνισθεὶς καὶ ξύλῳ τῶν 

κναφέων τὴν κάραν κρουσθεὶς τελειοῦται. 

Σίμων ὁ καὶ Συμεών, ὁ καὶ Κλεώπας 35, υἱὸς 

Ἰωσὴφ ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ 34 δεύτερος 

ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων. Οὗτος ἔζησεν ἔτη ἕκα- 

τὸν εἴκοσι, καὶ ὡς συγγενὴς τοῦ Κυρίου καὶ 

τῆς ᾿Ιούδα φυλῆς κατακριθείς, ἰοβόλων θηρίων, 

σκορπίων καὶ ὄφεων καὶ ἑτέρων φαλαγγίων 

ἐκπιεσθέντων, τὸ ἐκθλιβὲν ἐκεῖθεν ὑγρὸν ὑπὸ 

Δομετιανοῦ βασιλέως Ῥωμαίων ἀναγκασθεὶς 

πιεῖν, πέπονθεν οὐδὲν βλαβερόν: ὕστερον. δὲ 

ὑπὸ Τραϊανοῦ βασιλέως σταυρῷ παραδοθεὶς 

τελειοῦται. 

Βαρνάβας ὁ καὶ Ἰωσῆς ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν 

ἀποστόλων ἐμφερόμενος 35, εἷς ἐστι τῶν ἑβδομή- 

κοντὰ μαθητῶν. Οὗτος τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐατγέ- 

— 9 Φήλιππος D. — 1? om. D. — !! Βησθαῖδα S, — 18 (ὃς ἐν τε) καὶ αὐτὸς ἐν τὴ D. — 1? συμ Μαριὰμ τῇ ἀδελφὴ αὐτοῦ 
καὶ Βαρθολομαίου τ, X. x. add. D. — 15 ὃ ἀπόστολος add. D. — 15 τοῦ D. — 18 ἐκοιμήθη add. D. — 11 om. D. — 

95 7? D, oin. S. — 1? (οὗτος - παρατίθεται) om, D, — 39 τῷ 8. — "1 Μεσοποταμεία S, — 33 Ἀράτω D. — 38 (x, τ᾿ ebay.) om. 
D. — ** om. Ὁ, — ** Κλεόπας D. — 36 corr. S, prius ἐκφερόμενος. 

» ἐπακοῆς ἐστιν, ἔφηκεν, ὅπως τῶν βλεπόντων τὸ δαιμονιῶδες τοῦτο μηχάνημα oi καρδίαι πρὸς σὲ 
» ἐπιστηριχθῶσι. » Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀτενίσας τὸν Σίμωνα οὕτω πως ἔφησεν" « Ἐπεὶ τοῦ εἰρηκότος 

* » ἐγὼ μαθητὴς « ᾿Ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα σὺν τῇ αὐτοῦ ἐξουσίᾳ », καὶ αὐτὸς ἐπὶ 
40 » πρόσωπον πάντων πεσὼν ἐπὶ τῆς τῆς καταρράγηθι.» Ὡς ἀπὸ πυρὸς δὲ τοῦ ἀποστόλου τῷ ῥήματι οἵ 

τοῦτον κουφίζοντες δαίμονες δραπετεύσαντες, ἐπὶ τῆς γῆς αὐτὸν καταφέρουσι καὶ τραυματίας ὅλος 
γενόμενος ὑπὸ τοῦ πλήθους λίθοις ἔμελλε βάλλεσθαι, εἰ μὴ Νέρων, 6 πολλάκις ἀπατηθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ, 
τὸ σῶμα τούτου ταχέως συνέλεξεν. Ὡς δὲ τὸ πλῆθος ἅπαν πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ Πέτρου ἐξέκλινε, τὸν 
Πέτρον ἀνελεῖν ὁ Νέρων ἐσκέψατο, Τοῦτο δὲ γνοὺς ὁ Πέτρος, Κλήμεντα τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐπίσκοπον 

4 Ῥώμης κεχειροτόνηκε, τοῦ Λίνου πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντος. Αὐτίκα γοῦν ᾿Ατρίππος τῇ Ῥώμῃ παρὼν 
καὶ δόλῳ τὸν τοῦ Χριστοῦ μαθητὴν κρατήσας, σταυρωθῆναι προσέταξεν ἀντιστρόφως, οὕτω τοῦ 
Πέτρου ἐπ᾽ αὐτῷ γενέσθαι αἰτησαμένου. Ὃς καὶ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἐν τῷ σταυρῷ προσευξάμενος τὸ 
πνεῦμα τῷ Κυρίῳ παρέθετο. Ἐφάνη δέ τινι, ὡς. λέγεται, ὑπὸ δύο τινῶν ἀνδρῶν ἀποκαθηλοῦσθαι τὸ 
τίμιον σῶμα τοῦ ἀποστόλου ἀγνώστων παντελῶς, εἰπόντων ἐξ Ἱεροσολύμων παραγενέσθαι. Οὗτοι 

80 γοῦν ἅμα τῷ ἰλλουστρίῳ Μαρκέλλῳ τῷ καταλιπόντι Σίμωνα τὸν μάγον, προσελθόντι δὲ τῷ Χριστῷ καὶ 

τῷ Tlérpu ἀκολουθοῦντι, ἀμφότεροι ἀποκαθηλώσαντες τὸ τοῦ ἀποστόλου ἱερὸν σῶμα οἴνῳ τε σὺν 

γάλακτι λούσαντες καὶ διαφόροις μύροις εὐωδιάσαντες ἐν ἰδιοκτήτῳ κτήματι τοῦ Μαρκέλλου ὡς 
θησαυρὸν πολύτιμον ἐναπέθεντο, Νέρων δὲ ὡς τεθνάναι τὸν ἀπόστολον ἤκουσεν, ἐμυκτήρισε τὸν 
᾿Αγρίππαν, ὡς μὴ πρότερον πολυειδῶς τοῦτον κολάσαντα. Ζητῶν δὲ καὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐφ᾽ ᾧ τὸ 

ὕδ λεῖπον τῆς ὀργῆς ἐν τούτοις ἀναπληρῶσαι, μαστίζοντά τινα αὐτὸν φοβερὸν καθ᾽ ὕπνους ἐθεάσατο καὶ 
φοβηθεὶς κατέλιπε τὸ βούλημα: καὶ μὴ θέλων μηδὲ αὐτοὺς ἐκείνους τολμήσας διασεῖσαι τοὺς τῇ 
διδασκαλίᾳ τοῦ κορυφαίου στερεωθέντας, ἀδεῶς δὲ καὶ ἀκινδύνως τούτοις παραχωρῆσαι τὸν σταυρω- 
θέντα Χριστὸν ὡς Θεὸν κηρύττειν ἀληθινόν" ὃν καὶ ἐλευθέρᾳ τῇ φωνῇ ἀνωμολότουν τε καὶ ἐκήρυττον. --- 
Δεύτερος ἸΤαῦλος τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς, ὃς τῷ διαπύρῳ ὑπὲρ Χριστοῦ ζήλιμ πάντας τοὺς ἀποστό- 

60 koug ὑπερβαλών, ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ κηρύξας τὸν Χριστὸν καὶ καταλαβὼν τὴν 

lux. 30. 

f, 3485. 

Tx. 30. 

Luc. 10, 18. 



Ius. 30. 

f. 249. 

lux. 30. 

Cf. Act. 21. 

Act. 22. 

Act. 23. 
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λιον οἰκειοχείρως γράψας, ἐν τῇ τῆς Κύπρου νήσῳ 

τελειοῦται. 

Μάρκος ὁ εὐαγγελιστής, ὁ χρηματίσας υἱὸς τοῦ 

κορυφαίου τῶν ἀποστόλων TTérpou καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

τὸ εὐαγγέλιον συγγραψάμενος, Ἀλεξανδρεῦσι καὶ 

πάσῃ τῇ περιχώρῳ ἕως ἹΤενταπόλεως ἐκήρυξε τὸ 

εὐατγέλιον ἐν δὲ Ἀλεξανδρείᾳ, τῇ κατ᾽ Αἴγυπτον, 

συρεὶς xai τεφρυυθεὶς ἐμαρτύρησε καὶ ἐτάφη ἐν 

αὐτῇ. ! 

Λουκᾶς ὁ εὐαγγελιστὴς xoi ἰατρός, ὁ xoi 

συνέκδημος Παύλου, τὸ ἴδιον εὐαγγέλιον συγ- 

γραψάμενος, ὑπατορεύσαντος αὐτῷ τοῦ μακαρίου 

ἸΤαύλου, ἔτι δὲ καὶ τὰς TIpó£eic τῶν ἀποστόλων. 

Μετὰ δὲ τὸ αὐτὸν ἀποχωρῆσαι ἀπὸ Ῥώμης, 

ἐγκαταλειφθέντος ἐκεῖσε τοῦ ΤἸΤαύλου, πᾶσαν τὴν 

Ἑλλάδα διδάξας, ἐν Θήβαις τῆς. Βοιωτίας, ὡς 

φασιν, ὀγδοήκοντα γενόμενος ἐτῶν, ἐν εἰρήνῃ 

τελειοῦται. Φασὶν δὲ αὐτὸν πρῶτον καὶ τὴν εἰκόνα 

Χριστοῦ τοῦ "8. Θεοῦ καὶ τῆς. αὐτὸν τεκούσης καὶ 

τῶν κορυφαίων ἀποστόλων διὰ ζωγραφικῆς 

τέχνης ζωγραϊφῆσαι κἀκεῖθεν. εἰς πᾶσαν τὴν 

οἰκουμένην ἐξενεχθῆναι τὸ τοιοῦτον εὐσςξὶς καὶ 

πάντιμον ἔργον. 

Φίλιππος ὁ ἐν ταῖς Πράξεσιν ἐμφερόμενος, ὁ 

ἐκ Καισαρείας τῆς Τ]αλαιστίνης, καὶ τάμῳ mpoco- 

μιλήσας καὶ τέσσαρας 33 ἔχων θυγατέρας προφή- 

τιδας καὶ διάκονος κατασταθεὶς ὑπὸ τῶν ἀποστό- 

λων καὶ τὸν Σίμωνα ὑποκριθέντα βαπτίσας, ἀλλὰ 

καὶ τὸν Αἰθίοπα 39 εὐνοῦχον ὁμοίως φωτίσας. 

Οὗτος ἐν Τράλλῃ ?! τῆς Ἀσίας κηρύξας σὺν ταῖς 

ἑαυτοῦ θυγατράσιν 83, ἐκεῖ τὸν βίον μετήλλαξεν. 

᾿Ανανίας ὁ 88 ἀπόστολος καὶ ἐπίσκοπος Δαμα- 

σκοῦ, ὃς καὶ ἸΠαῦλον ἐβάπτισε δι᾽ ἀποκολύψεως, 

Οὗτος τελῶν πολλὰς ἰάσεις ἐν Δαμασκῷ καὶ 94 

Ἐλευθεροπόλει, ὑπὸ Λουκιανοῦ ἡγεμόνος τύπτε- 

ται βουνεύροις καὶ τὰς πλευρὰς ξέεται καὶ λαμπάσι 

πυρὸς καταφλέτεται καὶ ἐξωσθεὶς τῆς πόλεως 

λιθοβολεῖται. : 

Ἰωσὴφ ὁ καὶ Ἰοῦστος, ὁ καὶ Βαρσαβᾶς, ὁ καὶ 

σύμψηφος γενόμενος Ματθίου, καὶ αὐτὸς τῶν 

ἑβδομήκοντα μαθητῶν ὑπάρχων εἷς, ἐν εἰρήνῃ 

τελειοῦται 85, 

Στέφανος ὁ πρωτομάρτυς, εἷς τῶν ἑπτὰ δια- 

κόνων καὶ τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν, καθῷς ἐν 

ταῖς ἱεραῖς τῶν ἀποστόλων ΤΤράξεσιν ἐμφέρεται, 

ὑπὸ Ἰουδαίων λιθοβολεῖται καὶ ἀναιρεῖται, συνευ- 

δοκοῦντος 35 koi ἸΤαύλου τῇ αὐτοῦ ἀναιρέσει, καὶ 

κατατίθεται ἐν Ἱερουσαλήμ εἶτα ἐν ταῖς ἡμέραις 

τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου ἀνακομίζεται τὸ λείψα- 

γον αὐτοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἀποτίθεται ἐν 

Κωνσταντιαναῖς. 

ἸΤρόχορος εἷς τῶν ἑπτὰ καὶ τῶν ἑβδομήκοντα 

μαθητῶν 99, γενόμενος 38. ἐπίσκοπος Νικομηδείας 

τῆς Βιθυνῶν ἐπαρχίας ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται 39." 

Τίμων 9 εἷς τῶν ἑπτὰ καὶ τῶν 58 ἑβδομήκοντα “7, 

ἐπίσκοπος Βοστρῶν τῆς Ἀραβίας, πυρὶ “ἢ ὑπὸ 

ἑλλήνων ἐκαύθη. 

ΤΙαρμενὰς εἷς τῶν ἑπτὰ καὶ «τῶν “5» ἑβδομή- 

κοντα ἐπ᾽ ὄψεσιν τῶν ἀποστόλων ἐν εἰρήνῃ ἐκοι- 

μήθη ἐπὶ 4 τῇ διακονίᾳ αὐτοῦ. 

Νικόλαος ὁ προσήλυτος Ἀντιοχεύς ἐδ, καὶ αὐτὸς 

εἰς 38 τῶν ἑπτὰ καὶ τῶν 38 ἑβδομήκοντα. Ὃς “ὁ érepo- 

δοξήσας *' ἀπεβλήθη τῆς τῶν ἀποστόλων χορείας" 

ἐξ οὗ καὶ ἡ τῶν Νικολαϊτῶν αἵρεσις συνέστη 43, 

— 91 ὁπαναχωρῆσαι D: — 38 τοῦ Χριστοῦ D. — 33 τέσσαρης D. — 9? Αἰθίοπον D. — 3! Τράλη D. — 33 θυγατέραις D. — 

35 og, D, — 84 ἐν add. D. — 95 ἐν εἰρήνη τ᾿ om. D. — 96 συνευδοκοῦντα D. — "7 ἐν Ἱερ. om. D. — 38 om. D. — 3? (ἐν cip. 

τὸ γενόμενος D, dein sequitur Νικάνωρ κτλ. --- 9 Τίμον καὶ αὐτὸς D. — *' γέγονεν add. P.— 43 ὃς D. — 45 om. S, D. — 

4 ἐτελειώθη ἐν D. — 59 ὃ xp. Ἀ, om. D. — 46 om. D, — 4* corr. D, prius ἑτεροδοξίας. — 35 hic des. D. 

Ῥωμαίων πόλιν ὑπὸ Νέρωνος xoi αὐτὸς τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. “Ὅπως δὲ καὶ ὅθεν ὁρμήσας εἰς 

“Ῥώμην ἀφίκετο, ἀναγκαῖον οἶμαι ταῖς φιλοκάλοις ἀκοαῖς διηγήσασθαι. Μετὰ γὰρ τὸ τὴν Καισάρειαν 

τὸν ΤΤαῦλον καταλαβεῖν καὶ ξενισθῆναι ἐν τῷ τοῦ Φιλίππου οἴκῳ, ἑνὸς ὄντος τῶν ἑπτὰ διακόνων; ἡμερῶν 

τινων διελθουσῶν ἀφίκετο πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης τοὔνομα Ἄγαβος καὶ λέγει τῷ 

Παύλῳ « Σπεύδειν σε οἶδα εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν" ἀλλὰ τάδε σοὶ λέγει Κύριος 5i ἐμοῦ - οἱ ἀΐμοχα- 

» ρεῖς Ἰουδαῖοι χεῖράς cou καὶ πόδας δεσμεύσαντες ἔκδοτόν σε τοῖς ἔθνεσιν ἐπαφήσουσι.» Καὶ ὃ 

ἀπόστολος" « Ἐγώ, φησίν, οὐ μόνον δεσμευθῆναι ὑπὲρ Χριστοῦ ἑτοίμως ἔχω ἐν Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ καὶ 

» ἀποθανεῖν.» Καὶ ἀπελθὼν ἐκεῖσε πρὸς. Ἰάκωβον παρετένετο᾽ καὶ συνῆλθον πάντες οἱ πρεσβύτεροι καὶ 

ἀσπασάμενος τούτους ἐξηγεῖτο τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ἃ bí αὐτοῦ τοῖς ἔθνεσιν ἐνεδείξατο. Μετὰ δέ 

τινας ἡμέρας τοῦτον κρατήσαντες ἐν τῷ ἱερῷ, ἔτυψαν ἀφειδιῶς καὶ δεσμεύσαντες ἔθεντο ἐν φυλοκῇ. 

Τῇ δὲ ἑξῆς ὁ χιλίαρχος ἐτάζων τοῦτον ἠρώτα, τίνα δοξάζει. *Q δὲ ΤἸΤαῦλος μέσον τοῦ συνεδρίου ἀπαρξά- 

μένος πάντα τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν διεξῆλθε, τέννησιν, μεθηλικίωσιν, μάθησίν τε καὶ ζῆλον᾽ τῇ ὑστεραίᾳ δὲ 

καὶ Θεοῦ ἀγαθοῦ ἐπιφάνειαν καὶ τὴν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ πήρωσιν καὶ τὴν br οἶκτον ἀνάβλεψιν" καὶ 

ὅτι" « "Ov ποτε, φησίν, ἀγνοῶν ἐδίωκον, τοῦτον ἐπιγνοὺς ἀληθῆ Θεὸν πᾶσιν ἀνακηρύττω.» Ταῦτα οὖν 

οἱ τοῦ συνεδρίου ἀκούσαντες, μετίστην ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν χιλίαῤχον λέγοντες " « Aipe ἀπὸ τῆς γῆς 

» τὸν τοιοῦτον.» Καὶ μαστίξαι τοῦτον τοῖς ἱμᾶσι βουληθέντων, ἀντέφησεν ὁ ἀπόστολος " «Ἔξεστιν 

» ὑμῖν ἄνθρωπον Ῥωμαῖον ἀκατακρίτως μαστίζειν;» Ὅπερ ὁ χιλίαρχος ἀκούσας, δείσας ὅτι Ρωμαῖός 

ἐστι, τοῦτον οὐκ ἐμάστιξεν, ἀλλὰ τῷ συνεδρίῳ παρέστησε, θέλων γνῶινναι τὰ κατ’ αὐτόν. Καὶ ὡς ὁμιλεῖν 

ἤρξατο τῷ λαῷ, ὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας τοῖς παρεστῶσι, προσέταξε τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα. ΤΙρὸς ὃν ó 

Tlaühog « Τύπτειν σὲ μέλλει ὁ Θεός, ἔφη, τοῖχε. κεκονιαμένε.» Oi δὲ παρεστῶτες εἶπον" « Τὸν 

» ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ λοιδορεῖς ; » Ὃ δὲ Παῦλος «Οὐκ ἤδειν, ἀδελφοί, ἔφη, ὅτι ἀρχιερεύς ἐστιν" ó γὰρ 

» νόμος οὐ κακῶς ἐρεῖς ἄρχοντι τοῦ λαοῦ διακελεύεται.» 'Oc δὲ ἐπέγνω 6 ἸΤαῦλος, ὅτι οἱ κατ᾽ αὐτοῦ 

ἐπισυνηγμένοι ἐκ τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων εἰσίν, ἔφησεν οὕτως" « Ἐτὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς 

» Φαρισαίου᾽ περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ σήμερον κρίνομαι. » Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἐσχίσθη τὸ 
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Τιμόθεος μαθητὴς Παύλου ἐν πάσῃ cuvékón- 

μος ἸΤαύλῳ, εἷς ὧν τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν, 

ἐπίσκοπος Ἐφέσου γέγονεν: ἐν αὐτῇ θανὼν 

ἐτάφη. 

Τίτος καὶ αὐτὸς μαθητὴς γέγονε Παύλου. Ὃς 

Κρήτης τεγονὼς ἐπίσκοπος καὶ ἐν αὐτῇ κηρύξας 

ἐκοιμήθη. 

| Νικάνωρ " εἷς 9? τῶν ἑπτὰ καὶ τῶν ἑβδομή- 

κοντα ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. 

Κρίσκης δὲ ἐν Γαλλίᾳ 5? ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιον 

«καὶ 59. ἐν αὐτῇ ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ. 

Ἐπαινετός, ὃς καὶ ἐπίσκοπος Καρθατένης 5* 

ἐγένετο. 

Ανδρόνικος, ὃς καὶ ἐπίσκοπος ἸΤαννονίας 59 

ἐτένετο. 

Οὐρβανός, ὃς καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος Μακεδο- 

νίας ἐγένετο. 

Στάχυς, ὃν καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀπόστολος, τὴν TTov- 

τικὴν διαπλέων θάλασσαν, ἐν Ἀργυροπόλει 99 τῆς 

Θράκης ἐπίσκοπον τοῦ Βυζαντίου κατέστησεν. 

᾿Απελλῆς 5, ὃς καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος Ἡρακλείας 

ἐγένετο. . 

Φύγελλος ὅ8, ὃς τὰ Σίμωνος φρονήσας, ἐπί- 

σκοπὸς Ἐφέσου ἐγένετο. 

Ἕ ρρμοτένης, ὃς ἐν Μεγάροις καὶ αὐτὸς ἐπίσκο- 

πος κατέστη. 

Δημᾶς 58 οὗ ὁ ἀπόστολος μέμνηται ἐν τῇ πρὸς 

Τιμόθεον δευτέρᾳ ἐπιστολῇ, ὅτι ἑτεροδοξήσαντες 

Φύγελλος 99 καὶ Ἑρμογένης ἀντέστησαν τῇ διδα- 

σκαλίᾳ αὐτοῦ" ὁ δὲ Δημᾷς ὅ8 ἀγαπήσας τὸν νῦν 

αἰῶνα κατέλιπε τὸν λότον καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ 

ἱερεὺς τῶν εἰδώλων ἐγένετο. 

IUNIUS 786 

᾿Απελλῆς 7, ὃς καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος Σμύρνης 

ἐγένετο πρὸ τοῦ ἁγίου ΤἸΤολυκάρπου. 

᾿Αριστόβουλος, ὃς ἐπίσκοπος Βρεττανίας ἐγέ- 

veto. 

Νάρκισσος), ὃς ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν ἐγένετο. 

Ἡ ρωδίων, ὃς ἐπίσκοπος Τ]ατρῶν γέγονεν. 

Ἄγαβος, ὃς καὶ προφητικοῦ χαρίσματος ἠξιώθη. 

Ῥοῦφος, ὃς καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος ᾿Αθηνῶν 

γέγονε. 

᾿Ασύτκριτος, ὃς ἐπίσκοπος Οὐρκανίας 51 ἐγέ- 

vero. 

φλέγων, ὃς ἐπίσκοπος Μαράθων ἐγένετο. 

Ἑρμῆς, ὃς ἐπίσκοπος Φιλιππουπόλεως ἐγένετο. 

ΤΙατρόβας, ὃς ἐπίσκοπος ἐν ἸΠοτιόλοις 9? 

γέγονεν. ΄ 

Λῖνος, ὃς μετὰ ἸΤέτρον τὸν ἀπόστολον Ῥώμης 

ἐπίσκοπος ἐγένετο. 

Γάϊος, ὃς ἐπίσκοπος Ἐφέσου ἐγένετο μετὰ 

Τιμόθεον. 

Φιλόλοτος, ὃς ἐπίσκοπος γέγονεν ὑπὸ Ἀνδρέου 

τοῦ ἀποστόλου ἐν Σινώπῃ. 

Ὀλυμπᾶς. 

Σωσίπατρος, ὃς ἐπίσκοπος Ἰκονίου γέγονεν. 

Τέρτιος καὶ αὐτὸς δεύτερος ἐπίσκοπος Ἰκονίου. 

Ἔραστος, ὃς καὶ οἰκονόμος τῆς ἐν Ἱεροσολύ- 

Hoig ἐκκλησίας γέγονε καὶ ἐπίσκοπος μετέπειτα 

Τ]ανεάδος 58, ΄ 

Κούαρτος, ὃς ἐπίσκοπος Βηρυτοῦ γέγονε. 

᾿Απολλώς 9* ὃς ἐπίσκοπος Καισαρείας ἐγένετο. 

Κηφ ᾶς, ὃς ἐπίσκοπος Κονίας ἐγένετο. 

Σωσθένης, ὃς ἐπίσκοπος Κολοφωνίας 99 ἐγέ- 

vero. 

— 59 Νικάνωρ D, inter TTpóxopoc et Τίμων. --- 99 καὶ αὐτὸς add. D. — 9! μαθητῶν γέγονεν et des. D. — 9? Dipons, Chron. 
Pasch., t. If, p. 122, Vákn S. — 9* supplevi, om. S. — ** Καρτα(ρ)γένης S. — 95 ΤΤανονίας S, al. Σπανίας, Diwponr, 
p. 124. — ὅδ ᾿Ἀργυρουπόλει S, — 9T ᾿Απελὴς S. 58 φύγελος S. — 5? Αιμᾶς S. — €** Νάρκισος S. — 9* al. Οὐρβανίας, 

Ὑρκανίας Dmponr, p. 124. — 83 Divponr, p. 126, ΤΙοντιολία 8. — 58 ΤΙανίαδος S. — 9* ᾿Απολλὸς S. — 95 Κολοφονίας S. 

πλῆθος. Ὁ γοῦν χιλίαρχος τοῦτον ἐκ τοῦ συνεδρίου ἁρπάσας ἵνα μὴ πρὸς ἀλλήλους br αὐτὸν 

μάχωνται, ἔθετο ἐν τῇ φυλακῇ, Ἔνθα ἐπιφανεὶς αὐτῷ ὁ Κύριος" « Θάρσει, TToOAe, φησίν, ὡς γὰρ 

» διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ ἐν τῇ Ῥώμῃ κηρύξαι.» Ἡμέρας δὲ γενο- 

μένης, ἐπεὶ βουλὴν συνεσκευάσαντο οἱ Ἰουδαῖοι, --- οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀνάθεμα ἑαυτοῖς ἔθεντο μήτε 

φαγεῖν μήτε πιεῖν εἰ μὴ ἀποκτείνωσι τὸν ἸΤαῦλον, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ παιδὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου 

δῆλον κατέστη τῷ χιλιάρχῳ, --- ἐκέλευσε διὰ τῆς νυκτὸς ὁ χιλίαρχος ἀπελθεῖν αὐτὸν ἐν Καισαρείᾳ 

συνεργείᾳ διακοσίων στρατιωτῶν πρὸς Φήλικα ! τὸν ἡγεμόνα, δι᾽ ἐπιστολῆς δηλώσας τὰ κατ᾽ αὐτοῦ. 

Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι μὴ μελλήσαντες, κἀκεῖσε εἰς Καισάρειαν παρεγένοντο. Οὗς ἰδὼν ὁ Φῆλιξ θυμοῦ πνέοντας, 

5 τούτους μὲν ἀπεπέμψατο᾽ τὸν δὲ ΤἸΤαῦλον καθεῖρξε δέσμιον ἐπὶ διετῆ χρόνον, ἕως τῆς αὐτοῦ διαδοχῆς. 

Ὁ δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ προβληθεὶς — Φῆστος δὲ οὗτος ἦν --- ἠνωχλεῖτο ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ΤΤαῦλον ἀνέλῃ. 

Πρὸς ὃν ὁ Παῦλος ἐφθέγξατο᾽ « Εἰ μὲν ἄξιόν τι θανάτου πέπραχα, οὐ παραιτοῦμαι τὸ ἀποθανεῖν᾽ εἰ δὲ 

» ἀθῶός εἰμι, οὐδείς με δύναται εἰς θάνατον δοῦναι: Καίσαρα ἐπικέκλημαι.» Καὶ ὁ ἡγεμών᾽ « Εἰ 

» Καίσαρα. ἐπικαλῇ, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ.» Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων, ᾿Αγρίππας ὁ βασιλεὺς καὶ 

Βερνίκη κατήντησαν εἰς -Καισάρειαν. (ὥς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖσε, παρέστησεν αὐτοῖς τὸν. 

ΤΤαῦλον. Τῶν δὲ τοῦτον ἐπανακρινάντων, πολλά τε τοῦ ΤΤαύλου ἀπολογησαμένου, ó βασιλεύς" « Οὐκ 

» ἄξιόν τι θανάτου πέπραχεν ὁ ἄνθρωπος, ἀπεφήνατο, καὶ εἰ μὴ Καίσαρα ἐπεκαλεῖτο, ἠδύνατο ἂν 

» ἀπολυθῆναι.» Τότε Ἰούλιός τις ἑκατόνταρχος παραλαβὼν αὐτὸν καί τινας συνδεσμώτας ἤγαγεν ἐπὶ 

Ῥώμην. Τὰ δὲ κατὰ τὴν δδὸν τῷ ΤΤαύλῳ συμβάντα αἱ Τ]ράξεις τῶν ἀποστόλων ἱστοροῦσι σαφέστατα. 

5 φθάσαντος οὖν τοῦ ΤΤαύλου ἐν Ρώμῃ, τινὲς τῶν ἀδελφῶν εὑρόντες αὐτὸν παρεκλήθησαν καὶ ἐχάρησαν 

οὐ μετρίως" ὡς δὲ καὶ τῷ Καίσαρι παρέστη καὶ οὐδὲν ἄξιον θανάτου πεπραχέναι ἐγνώσθη, ὡρίσθη ὡς 

ἀθῶον τοῦτον ἀπολυθῆναι. Ἔκτοτε οὖν ἐν ἰδιάζοντι τόπῳ γενόμενος εὐηγτγελίζετο τοῖς προσιοῦσι τὸν 

κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Μετὰ δὲ χρόνον τινά, ἀποκαλύψεως αὐτῷ ἄνωθεν γενομένης, καταλιπὼν τὴν 

Ῥώμην τὴν Ἱσπανίαν κατέλαβε’ καὶ πολλοὺς ἐκεῖσε βαπτίσας καὶ τοὺς νοσοῦντας ἰασάμενος ἱερεῖς τε 

1 Φίληκα Mc. 

SYNAXARIUM. 50 

Iow. 30. 

Ium. 30. 

Ct. Act, 25. 

Act. 26. 

Act. 27, 28. 



lox. 30. 

Phil. 4, 3. 

lux. 30. 

Cf. Rom.8,39. 

787 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 788 

Tuxikóc xoi αὐτὸς «ἐπίσκοπος Kohoguvíag 

ἐγένετο 55». 

᾿Ἐπαφροδίτης, ὃς ἐπίσκοπος Ἀδριάκης ἐγέ- 

vero. 

Καῖσαρ, ὃς ἐπίσκοπος Δυρραχίου ἐγένετο. 

Μάρκος “ἴ, ὁ ἀδελφὸς Βαρνάβα, ἐπίσκοπος 

᾿Απολλωνιάδος 95 ἐγένετο. 

Ἰησοῦς 6 λετόμενος Ἰοῦστος, | ὃς καὶ ἐπίσκο- 

πος γέτονεν ᾿Ελευθεροπόλεως 55. 

᾿Αρτεμᾶς, ὃς ἐπίσκοπος Λύστρας ἐγένετο. 

Κλήμης, οὗ ὁ ἀπόστολος μέμνηται" « Μετὰ 

» Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν » ὃς καὶ πρῶτος 

ἐξ ἑλλήνων ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ καὶ μετέπειτα ?? 

ἐπίσκοπος Σαρδικῆς ἐγένετο. 

Ὀνησιφόροός, ὃς ἐπίσκοπος Κορωνείας 11 ἐγέ- 

γετο. : 

Τυχικός, ὃς καὶ αὐτὸς πρῶτος «ἐπίσκοπος» 

Χαλκηδόνος 12 τῆς ἐν Βιθυνίᾳ γέγονε. 

Κάρπος, ὃς Βεροίας Τὸ τῆς Θρῴκης ἐπίσκοπος 

γέγονε. 

Εὔοδος, ὃς μετὰ ἸΤέτρον τὸν ἀπόστολον ἐπί- 

σκοπος γέγονεν ᾿Αντιοχείας. 

᾿Αρίσταῤχος, ὃς ἐπίσκοπος ᾿Απαμείας γέγο- 

γεν. ! 

Μάρκος ὃ καὶ Ἰωάννης καλούμενος, οὗ ὁ Λου- 

κἂᾶς ἐν ταῖς Πράξεσι μέμνηται, ὃς ἐπίσκοπος 

Βύβλου τ’ γέγονεν. 

Ζηνᾶς 15 “ὁ νομικός, καὶ αὐτὸς ἐπίσκοπος 

Βύβλου ?*. 

θήσαντες, τέλος ἐν Ῥώμῃ σὺν τῷ ἀποστόλῳ ὑπὸ 

Νέρωνος τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. 

Λουκᾶς ἐπίσκοπος Ταρσοῦ ἐγένετο. 

Ἰωάννης ἐπίσκοπος Λαοδικείας 6 τῆς Συρίας 

ἐγένετο. 

Ὁ εὐνοῦχος Κανδάκης τῆς βασιλίσσης Αἰθιόπων 

ἐν ᾿Αραβίᾳ τῇ εὐδαίμονι καὶ ἐν Ταπροβάνῃ "" νήσῳ, 

τῇ ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ 18, ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιον" λόγος 

δὲ περιέχεται καὶ μεμαρτυρηκέναι αὐτὸν ἐκεῖ, 

Σίλας. 

Σιλουανὸς Θεσσαλῶν 19 ἐπίσκοπος γέγονε. 

“Ῥοδίων, ὃς ἐν ἹΡώμῃ ἅμα ΤΤέτρῳ τῷ ἀποστόλῳ 

ὑπὸ Νέρωνος τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. 

Ἰούδας δὲ ó προδότης, ὡς φησιν Παπίας ὁ 

Ἰωάννου μαθητὴς τοῦ εὐαγγελιστοῦ ἐν τῷ τετάρτῳ 

τῆς ἐξηγήσεως τῶν κυριακῶν λογίων 99, μέτα ἀσε- 

βείας ὑπόδειγμα ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ περιεπάτησε, 

ὥστε μηδὲ ὁπόθεν ἅμαξα ῥᾳδίως διέρχεται ἐκεῖνος 

δύνασθαι διελθεῖν: ἀλλὰ μηδὲ αὐτὸν τὸν τῆς 

κεφαλῆς ὄγκον αὐτοῦ " τὰ μὲν γὰρ βλέφαρα τῶν 

ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τοσοῦτον ἐξοιδῆσαι, ὥστε αὐτὸν 

καθόλου τὸ φῶς μὴ βλέπειν, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς 

αὐτοῦ μηδὲ ὑπὸ ἰατροῦ διόπτρας ὀφθῆναι δύνα- 

σθαι" τοσοῦτον βάθος εἶχον ἀπὸ τῆς ἔξωθεν ἐπιφα- 

νείας. Τὸ δὲ αἰδοῖον αὐτοῦ πάσης μὲν ἀσχημοσύ- 

γῆς ἀηδέστερον καὶ μεῖζον φαίνεσθαι, φέρεσθαι 

δὲ b) αὐτοῦ ἐξ ἅπαντος τοῦ σώματος ῥέοντας 

ἰχῶράς τε καὶ σκώληκας εἰς ὕβριν δὲ᾽ αὐτῶν 

μόνων τῶν ἀναγκαίων. Μετὰ πολλὰς δὲ βασάνους 

1 
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20 

35 

Φιλήμων, ὃς ἐπίσκοπος Γάζης ἐγένετο, καὶ τιμωρίας ἐν ἰδίῳ φησὶν χωρίῳ τελευτῆσαι 30 

Ἀρίσταρχος, ITToóbng καὶ Τρόφιμος. Οὗτοι καὶ τοῖς ἀπὸ τοῦδε ἔρημον καὶ ἀοίκητον ἐκεῖνο | 

οἷ τρεῖς ἐν τοῖς διωγμοῖς τοῦ ἀποστόλου κακοπα- τὸ χωρίον μέχρι τῆς νῦν γενέσθαι, ὥστε μὴ 

— $9 Diwponr, p. 126, om. 8. — 9' al. Μαρῖνος Diponz, p. 128. — 59 ᾿Απωλονιάδος S. — 55 Ἐλευθερουπόλεως S. — 
99 μετάπειτα S. — ?! Κωρώνης S, Kopuviac Disvonr, p. 228. — "? πρῶτος Χαλκιδιῶνος S. — 7? Βερροίὰς S. — "* Βίβλου 
5, — τὸ MoZnvác S. — τὸ Λαοδικίας S. — 11 τῇ ΤΙροβανῆ S. — 18 βυθρὰ S, — 19 Θεσαλῶν S. — 8? λόγων 8. $5 

χρίσας καὶ τῇ πίστει πάντας ἐπιστηρίξας, εἰς Ῥώμην πάλιν ἀνέδραμεν. Ἔξω δὲ τῆς πόλεως τὸν τῆς 

διδασκαλίας λόγον ποιούμενος τὸ πλῆθος ἐπεισρεῖν αὐτῷ παρεσκεύασε. Καί τις οἰνοχόος τοῦ Καίσαρος 

ἀφ᾽ ὑψηλοῦ προκύπτων καὶ τῇ διδασκαλίᾳ προσέχων κατακρημνισθεὶς εἰς τὴν γῆν ἀπέψυξεν. Ὡς δὲ εἰς 

ἀκοὰς Παύλου τὸ συμβὰν ἦλθε, πρὸς ἑαυτὸν ἀχθῆναι τὸν τεθνηκότα ἐκέλευσεν. Οὗ προσαχθέντος, τὰς 

χεῖρας αὐτῷ ἐπιθεὶς τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐπικλήσει ζῶντα καὶ ὑγιῆ τοῖς πενθοῦσιν ἀπέδωκεν. 'O δὲ 40. 

πιστεύσος τῷ Χριστῷ καὶ τὸ ἅγιον δεξάμενος βάπτισμα, ἀπέστη τοῦ Καίσαρος καὶ τῶν αὐτοῦ σεβα- 

σμάτων. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῷ Καίσαρι ἐγνώσθη τὸ παρὰ τοῦ ΤΙαύλου γενόμενον τῷ olvoxóu! αὐτοῦ, ἐκέλευσε 

παραστῆσαι τοῦτον τῷ αὐτοῦ βήματι" καὶ τούτου γενομένου, ὁ Καῖσαρ εἰ τὸν Χριστὸν ἐξόμνυται 

ἐπυνθάνετο. Ὁ δέ' « Οὐδέν ἐστι τῶν ὄντων, φησίν, ὃ χωρίσαι μέ ποτε δύναται τῆς ἀγάπης τοῦ 

» Χριστοῦ,» Ταῦτα ἀκούσας ὁ Καῖσαρ, ἀπορίᾳ ληφθεὶς πάντας τοὺς διὰ Χριστὸν κατακλείστους 45 

ἐκέλευσε πυρὶ παραδοθῆναι, τὸν δὲ Παῦλον ἀποτμηθῆναι. Τοῦτον οὖν λαβόντες οἱ ὑπηρέται ἔξω τῆς 

πόλεως τὸ" διατεταγμένον πληρῶσαι ἠπείγοντο, Καί τις γυνὴ ἐξ ἐπηρείας τοῦ δαίμονος τοῦ δεξιοῦ 

ὀφθαλμοῦ στερηθεῖσα, τοὔνομα ἸΤερπετοῦα, ἀπατόμενον τὸν ἸΤαῦλον πρὸς τὸ τελειωθῆναι ἰδοῦσα, 

παθοῦσα τὴν καρδίαν ἐδάκρυσε" πρὸς ἣν ὁ Παῦλος ἀτενίσας. «^Q τύναι, ἔφη, τὸ σόν μοι πάρασχε 

» σουδάριον, ἕως ἂν ὑποστρέψας τοῦτο πάλιν mopácyu σοι.» Ἡ δὲ προθύμως τὸ ἐπιταχθὲν ἐπλή- 50 

ρωσεν᾽ ὅπερ ὡς εἶδον οἱ ὑπηρέται, ἐπεγγελῶντες ἔλεγον τῇ γυναικί' « Μεῖνον, τραῦς, τὸν μὴ ὗπο- 

στρέφοντα. » Ἐπεὶ δὲ τὸν τῆς τελειώσεως τόπον κατέλαβε, σχηματίσαντες τὸν ἀπόστολον τῷ σουδαρίῳ 

τῆς τραός, τοὺς ὀφθαλμοὺς τούτου περικαλύπτουσι " καὶ τῆς τιμίας κάρας τῷ ξίφει ἀποτμηθείσης, 

γάλα ἀντὶ αἵματος εἰς τοὺς χιτῶνας τούτου κατέρρευσεν. ᾿Αοράτως δὲ καὶ τῇ γραῖδι τὸ σουδάριον 

ἀπεδόθη καὶ ἡ τοῦ ὀφθαλμοῦ σὺν αὐτῷ ἐπεδωρήθη ἀνάβλεψις. Ὑποστρέφοντες δὲ οἱ δήμιοι μετὰ τὴν 55 

τοῦ ἀποστόλου τελείωσιν, εὗρον τὴν Τυναῖκα ἡμαγμένον κατέχουσαν τὸ σουδάριον καὶ τοῦτο θερμῶς 

κατασπαζομένην, τόν τε ἀνακαλυφθέντα ὀφθαλμὸν ἐπιδεικνύουσαν καί' « Ζῇ Κύριος, λέγουσαν, οὐκ ἔστι 

» Θεὸς ἕτερος ἢ ὁ ὑπὸ τοῦ ἸΤαύλου κηρυττόμενος. » Καὶ αὐτοὶ θαυμάσαντες τὸ γενόμενον, ἐπίστευσαν 

τῷ Χριστῷ " καὶ σὺν αὐτῇ πρὸς Νέρωνα παρεγένοντο τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ μεγαλοφώνως κηρύττοντες, 

Ἡττηθεὶς δὲ τῷ θυμῷ ὁ Νέρων, ἰδίαν ἑκάστῳ τούτων τὴν τιμωρίαν ἀπεφήνατο. Καὶ τοῦ μὲν πρώτου 6 

f£. 950". " 
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δύνασθαί τινα μέχρι τῆς σήμερον ἐκεῖνον τὸν 

τόπον παρελθεῖν, ἐὰν μὴ τὰς ῥῖνας ταῖς χερ- 

σὶν ἐπιφράξοι' τοσαύτη διὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ 

καὶ ἐπὶ γῆς κρίσις ἐχώρησε, Καὶ ταῦτα μὲν εἰς 

τοσοῦτον. 

Εἰσὶ δὲ καὶ γυναῖκες αἱ διακονοῦσαι 51 τῷ σωτῆρι 

Χριστῷ καὶ τοῖς ἀποστόλοις. Αὗται, αἵ καὶ μυρο- 

φόροιϑξ προσαγορεύοντοι Μαρία fj Μαγδαλήνηϑ8 

καὶ Σαλώμη γυνὴ Χουζᾷ ἐπιτρόπου . Ἡρωδοῦ 

τοῦ Φιλίππου, καὶ f) μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, 

IUNIUS 790 

Mapta Ἰακώβου roO μικροῦ, μήτηρ Ἰούδα, γυνὴ 

ἀδελφοῦ τοῦ Κυρίου καὶ Ἰωσῆ μήτηρ, fj ἀνα- 

θρέψασα τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου Ἰωσῆ υἱὸν 

Ἰωσὴφ καὶ Ἰὼ ἄννα. Ταύτην φασίν τινες γυνοῖκα 

Πέτρου ὑπάρχειν᾽ koi f ἀδελφὴ τῆς μητρὸς τοῦ 

Κυρίου: Μαρία fj, τοῦ Κλωπᾶ γυνὴ ἀδελφοῦ 

Ἰωσὴφ καὶ θυγάτηρ Ἰωσήφ. Αὗται αἱ ἀοίδιμαι 

uupogópoi?? ἑπτάκις τῆς νυκτὸς ἐκείνης ἦλθον εἰς 

τὸ σωτήριον μνῆμα καὶ τὸ πότε ἀνέστη ὁ Κύριος 

οὐκ ἔγνωσαν. 

— 8! διηκονοῦσαι S. — 83 μυροφόραι S. — 8 Μαγδαλίνη S. 

τὴν κάραν ἐκέλευσεν ἀποτμηθῆναι, τὸν δὲ μετ᾽ αὐτὸν δεύτερον διχάσαι ξίφει, koi τὸν τρίτον λίθοις 

ἀποκτανθῆναι" τὸ δὲ γραΐδιον τῇ φυλακῇ κατεδίκασεν. Ἢ xoi προσελθοῦσα fj τοῦ Νέρωνος ταμετὴ μετὰ 

τῶν ἐντιμοτέρων τῆς πόλεως γυναικῶν, τήν τε ἀληθῆ πίστιν ὑπ᾽ αὐτῆς ἀνεδιδάχθησαν καὶ τῷ ἁγίῳ 

βαπτίσματι ἐτελειώθησαν. "AM οὐκ ἔλαθε τὸν Νέρωνα ταῦτα" καὶ τὴν μὲν ἸΠερπετοῦαν οὐκ ὀλίγα 

καταικισάμενος, ὕστατον μυλικὸν λίθον τῷ τραχήλῳ ταύτης προσδήσας τῷ βυθῷ κατηκόντισε' ταῖς δὲ 

λοιπαῖς τυναιξὶ τὸν διὰ ξίφους θάνατον ἐπήγαγεν. Αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ δὴ τοῦ ἰδίου λαοῦ μισηθείς, 

φυγῇ ἐχρήσατο, ἐν ταῖς ὕλαις τοῦ δάσους θανεῖν ἑλόμενος μᾶλλον ἢ Züv* πολλῷ δὲ δίψει καὶ λιμῷ 

ἐκεῖσε πιεσθεὶς χαλεπῶς κατέστρεψε τὴν ζωὴν ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἕλους κατάβρωμα τοῖς θηρίοις γεγονὼς ὁ 

παρανομώτατος. --- Τρίτος ᾿Ανδρέας.. Nomina diaconorum septem excipit clausula de. Iuda, quae 

des. : τοιαῦτα κἀν τῷ παρόντι βίῳ τὸν Χριστοῦ προδότην διεδέξαντο κολαστήρια. --- Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς 

Διομήδης ὁ ἐκ Ταρσοῦ E, v, — Ἀσκληπιάδης ἐν θαλάσσῃ βληθεὶς t. — Mv: 1. --᾿ Mr : f. 

Ios. 30. 

low. 30. 
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MHN ΙΟΥΛΙΟΣ 

ἔχων ἡμέρας λα΄, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ fj νὺξ ὥρας i. 

ΕΙΣ ΤῊΝ A. 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ἀναρ- 

γύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ 

τελειυθέντων. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Καρίνου τοῦ 

βασιλέως, ἰατροὶ τὴν τέχνην ómápxovrec, ἀνθρώ- 

ποις καὶ κτήνεσι παρέχοντες τὰς ἰάσειξ καὶ μισθὸν 

τῆς ἰατρείας αἰτοῦντες τὴν εἰς Χριστὸν τῶν θερα- 

πευομένων ὁμολογίαν καὶ πίστιν, καὶ μηδὲν ἕτερον 

κομιζόμενοι. Διαβληθέντες' οὖν τῷ βασιλεῖ ὡς 

μαγικῇ τέχνῃ τὰς θαυματουργίας ποιοῦσιν, ἑτέρων 

br αὐτοὺς 1 ἀγομένων, παρέδιυκαν ἑαυτούς, καὶ 

τὸν Χριστὸν κηρύξαντες μάλιστα" καὶ τὸν βασιλέα 

Καρῖνον τῆς δυσσεβείας ἀπήλλαξαν, ἰάσεως τῆς 

παρὰ τῶν ἁγίων τυχόντα. Ἐν γὰρ τῷ ἐρωτᾶν 

αὐτοὺς καὶ τὰ δεινότατα ἀπειλεῖν ἡ τοῦ προσώπου 

αὐτοῦ θέσις ἐκτραχηλισθεῖσα ἐπὶ τὸν νῶτον αὐτοῦ 

διεστράφη᾽ καὶ ἐπὶ τούτῳ οἱ παρεστῶτες ἐπίστευ- 

σὰν τῷ Χριστῷ καὶ αὐτὸς ὃ βασιλεὺς μετὰ πάντων 

τῶν οἰκείων αὐτοῦ τὸν Χριστὸν 5 ὡμολόγησε καὶ 

τοὺς ἁγίους ἐντίμως év* τοῖς ἰδίοις ἐξέπεμψεν. 

Ὕστερον δὲ ὁ ἐπιστατῶν αὐτῶν καὶ τῆς κατ᾽ 

αὐτοὺς τέχνης φθονήσας αὐτοὺς " ἐπί τι ὄρος 

αὐτοὺς ἀνήγαγεν ὡς πρὸς συλλογὴν δῆθεν ἰατρι- 

κῶν βοτανῶν, καὶ ἐπιθέμενος λίθοις ἀνεῖλεν αὐτούς. 

Τελεῖται δὲ | fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ 

αὐτῶν οἴκῳ τῷ ὄντι εἰς τὰ TTauMvou 9. 

Δεῖ! εἰδέναι ὅτι τρεῖς συζυτίαι εἰσὶ Κοσμᾶς καὶ 

Δαμιανὸς προσαγορευόμενοι, οἱ ἐκ τῆς Ἀραβίας 

τὰς κεφαλὰς ἀποτμηθέντες ἐπὶ Διοκλητιανοῦ, καὶ 

οὗτοιὁ οἱ ἐν τῇ. Ῥώμῃ λίθοις φονευθέντες ἐπὶ 

Καρίνου τοῦ βασιλέως, καὶ oi τῆς Θεοδότης υἱοὶ 

ὁσίως κοιμηθέντες. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν ἸΤέτρου πατρικίου γενομένου, τοῦ ἐν τοῖς 

Εὐάνδρου. Οὗτος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Εἰρήνης τῆς 

εὐσεβεστάτης Αὐτούστης καὶ Κωνσταντίνου τοῦ 

ταύτης υἱοῦ, γεννητόρων τυχὼν μεγάλων καὶ 

ἐνδόξων. Τ]ατρίκιος τὰρ ἦν ὁ τοῦδε πατὴρ. καὶ 

στρατηγός, Κωνσταντῖνος καλούμενος. Οὗτος οὖν 

6 μακάριος ἸΤέτρος ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τῇ τῶν 

γραμμάτων προσφοιτήσας σχολῇ καὶ τὰ κάλλιστα 

γραμματικῆς καὶ φιλοσοφίας συλλεξάμενος παρ᾽ 

ἑαυτῷ τέθεικεν" εἶτα γυναικὶ ζευχθεὶς τιμᾶται 

πατρίκιος καὶ δομέστικος τῶν σχολῶν, τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ τὸν βίον ἀπολιπόντος. Νικηφόρος δὲ τῆς 

βασιλείας δραξάμενος, δομέστικον αὐτὸν τῶν 

ἱκανάτων προεστήσατο, ὅθεν καὶ ἐν Βουλταρίᾳ 

τοῦτον ἠγάγετο. Τοῦ δὲ πολέμου συρραγέντος, τὰ 

μὲν πρῶτα ἀνὰ κράτος οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς Βουλγά- 

ρους νικῶσι, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα καλὸν παραδρα- 

μεῖν- τοῦ γὰρ μακαρίου μετὰ τῶν - πεντήκοντα 

ἀρχόντων κρατηθέντος καὶ καθειρχθέντος πρὸς τὸ 

τιμωρηθῆναι, νύκτωρ ἐπιφανεὶς αὐτοῖς ὁ ἅγιος 

᾿Ιωιάννης, ὁ ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Χριστοῦ ἀναπεσών, 

ἐλυτρώσατο τῶν δεσμῶν μέχρι τῆς Ρωμαίων 

ἐξαγαγὼν τῆς. Ὃ δὲ “μακάριος οὗτος τὰ πάντα, 

σκύβαλα ἡγησάμενος πρὸς τὸ ὄρος ἀνέδραμε τοῦ 

Ὀλύμπου: καὶ τὸν ἀγτγελικὸν βίον ὑποδύς, ἅμα 

τῷ μεγάλῳ Ἰωαννικίῳ πᾶσαν ἀρετὴν ἐξήσκησεν, 

Πληρώσας δὲ ἐκεῖσε χρόνους τριάκοντα τέσσαρας, 

κατέλαβε τὴν βασιλεύουσαν εἶτα ἐν τῷ παρ᾽ αὐτοῦ 

δομηθέντι ναῷ τῷ Εὐάνδρου γενόμενος, ἐπεὶ καὶ fj 

γυνὴ αὐτοῦ τὸν βίον ἀπέλιπε καὶ ὃ υἱός, αὐτὸς 

πόρρωθεν καλύβην πηξάμενος ἐν αὐτῇ διήρκεσε 

χρόνους ὀκτώ, τρύχινα φορῶν καὶ σκέπων τὸ 

σῶμα, τοὺς πόδας δὲ παρ᾽ ὅλον τὸν τῆς ἀσκήσεως 

χρόνον μὴ ὑποδησάμενος, νήστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ 

καὶ τῇ λοιπῇ ἐγκρατείᾳ ἑαυτὸν ἐκτήκων, Οὕτως 

οὖν καλῶς καὶ θεαρέστως πολιτευσάμενος ἀνεπαύ- 

1. — 1 ξαυτοὺς S. — ? (καὶ τὸν - μάλιστα) ἀρνήσασθαι δὲ τὸν Χριστὸν μὴ πεισθέντες μᾶλλον D. — ? Θεὸν add. D. — 

4 om. D. — 5 αὐτοῖς D. — δ τῆς λιτῆς ἕωθεν ἀπὸ τῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας ἀπερχομένης ἐν τῶ φόρῳ καὶ μετὰ τὰς ἐκεῖσε 

συνήθεις εὐχὰς παραγινομένης ἐν τῇ εἰρημένη συνάξει ἐν fj θεία λειτουργία καὶ μυσταγωγία ἐπιτελεῖται add. D.— * δὲ 

add. D. — 9 Ἀραβείας S. 

SYNAXARIA SELECTA. R:1. — P: 1. — D: 1. 2, ita des. : καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ἐξασκήσας τὴν 

βασιλεύουσαν καταλαμβάνει καὶ ἐν τῷ παρ᾽ αὐτοῦ δομηθέντι ναῷ τῶν Εὐάνδρου γενόμενος, ἐπεὶ καὶ fi 

γυνὴ αὐτοῦ καὶ ὁ υἱὸς τὸν βίον ἀπέλητον, πόρρωθεν καλύβην πηξάμενος, ἐν αὐτῇ διήρκεσε χρόνους 

ὀκτώ, τρυχίνοις μὲν τὸ λοιπὸν σῶμα καλύπτων, ἀνυπόδετος δέ’ καλῶς οὖν καὶ θεαρέστως πολιτευσά- 

μενος ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. --- Da : 1. 2. Db:1.2. X:12. —N:1.2. — Bb:1.2. — Βο: 1. 

2,.— 6:12, — (6: 1. 9. --- Cg:1.2.— R:1.2.-— Ra:1.— Rb:1.— Ro:1. — Me:1.2. — 

Λέων ὁ ἐρημίτης γυμνὸς διάγων ἐν εἰρήνῃ ἐτελειώθη. --- Oi ἅγιοι δισχίλιοι μάρτυρες ξ. v. — Mau- 
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σατο ἐν Κυρίῳ, τὸ μὲν | πνεῦμα αὐτοῦ εἰς χεῖρας 

Θεοῦ παραθέμενος, τὸ δὲ τίμιον σῶμα ἐνταῦθα 

κατελελοιπώς, ὅπερ παντοῖα πάθη ἰᾶται καὶ ἅπαν 

MHNI TQ 

1. Τὴν ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἐν τῇ ὁτγίᾳ 

copi? καταθέσεως fic? τιμίας ἐσθῆτος τῆς πανα- 

γίας ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ 

ὀειπαρθένου Μαρίας, γενομένης ἐπὶ Λέοντος τοῦ 

μετάλου ὃ xoi Βηρίνης τῆς τούτου τυναικός “. 

ἸΤατρίκιοι γὰρ δύο Γάλβιος καὶ Κάνδιδος αὐτάδελ- 

qoi συγγενεῖς Ἀρδαβουρίου καὶ Ἄσπαρος ὅ, πόθῳ 

τῆς προσκυνήσεως τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις τόπων 

ἁγίων ἐξώρμησαν τοῦ Βυζαντίου «καὶ 5» κατέλα- 

ov τὴν Παλαιστίνην. Γενόμενοι δὲ ἐν τοῖς Γαλί- 

λαίοις 7 τόποις, εὗρον ἔν τινι οἴκῳ Ἑβραίαν 

γυναῖκα γεγηροκυῖαν, πλήθη τε ἀσθενῶν ἐκεῖσε 

κατακειμένων, ἐν ἑτέρῳ δὲ ταμείῳ φώτων πολλῶν 

καὶ θυμιαμάτων προσαγωτγήν. Καὶ μαθόντες ὅτιπερ 

f τιμία ἐσθὴς τῆς θεομήτορος ἐκεῖ τεταμίευται, 

καὶ συγχωρηθέντες παρὰ τοῦ γυναίου ἐν αὐτῇ τῇ 

θέσει παννύχιον στάσιν ποιῆσαι, ἔλαβον τὰ μέτρα 

τῆς σοροῦ᾽ ἐκ ξύλων δὲ ἦν, Καὶ ᾧχοντο ἐπὶ τὰ 

Ἱεροσόλυμα, καὶ κατασκευάσαντες ἑτέραν ὁμοίαν 

σορὸν καταλαμβάνουσιν αὖθις τὸ γύναιον καὶ 

λαθόντες ὑφείλοντο τὴν τιμίαν ἐσθῆτα καὶ προέ- 

πεμψαν διὰ τῶν οἰκείων ἀνθρώπων. 'Qc δὲ κατέ- 

λαβον τὴν βασιλεύουσαν πόλιν, ἀπέθεντο τὸ ἱερὸν 

θησαύρισμα ἐν ἰδίῳ προαστείῳ Βλαχέρναις 1? ἐπο- 

νομαζομένῳ, δειμάμενοι πρὸς τὸ λαθεῖν ἱερὸν ναὸν 

τῶν ἁτίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Μάρκου. Μὴ 

ἰσχύσαντες δὲ ἐπὶ πολὺ "" κρύπτειν, γνωρίζουσι τῷ 

βασιλεῖ τὸ μυστήριον. Ὁ δὲ βασιλεὺς χαρᾶς ἀφά- 

τοῦ 1 πλησθεὶς ψκοδόμησε τὸν ναόν, ἔνθα νῦν ἀπό- 

κεῖται fj τιμία σορός, καὶ κατέθετο ἐν αὐτῇ τὸ τίμιον. 

παλλίον 18, περιειλήσας 16 αὐτὸ πορφυρίδι ἐν ἠλεκ- 

MHNI T9 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ὑακίνθου. 

Οὗτος ἦν ἀπὸ τῆς Καισαρείας τῆς πρώτης τῶν 

Καππαδοκῶν ἐπαρχίας. Κουβικουλάριος δὲ ὧν καὶ 

3. — ! ἀνδρώτατον S. 
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νόσημα δραπετεύειν παρασκευάζει. Λέγεται δὲ 

φορεῖν αὐτὸν &vopórarov! ψιάθιον ἔνδοθεν τοῦ 

τρυχίνου, μεθ᾽ οὗ καὶ συνετάφῃη.. 

ΑὙΤΩ Β΄. 

τρίνῳ σορίῳ Ὁ καὶ σφραγῖσι βασιλικαῖς κατασφρα- 

Υισάμενος" ὃ καὶ μέχρι 15 νῦν ὑπάρχει φυλακτήριον 

τῇ πόλει καὶ νόσων καὶ πολεμίων ἐλατήριον Τἴ, 

Τελεῖται δὲ ἡ τοιαύτη σύναξις ἐν Βλαχέρναις. 

| 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν "louBevaMov! πατριάρχου Ἱεροσολύμων. 

᾿ἸΙουβενάλιος ὃ ἐν ἁγίοις ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Oco- 

δοσίου 3 τοῦ μικροῦ, ἀρχιερατεύσας μετὰ Κύριλλον 

τρίτος Ἱεροσολύμων, φθάσας ἕως τῆς βασιλείας 

Μαρκιανοῦ καὶ Λέοντος, παρὼν καὶ τῇ ἐν Ἐφέσῳ 

συνόδῳ μετὰ τῶν διακοσίων ἁγίων ποτέρων καὶ 

διαλάμψας ἐν τοῖς δόγμασίν μετὰ Κυρίλλου τοῦ 

ἀοιδίμου πάπα Ἀλεξανδρείας, φθάσας καὶ ἕως τῆς 

ἐν Χαλκηδόνι ἁτίας συνόδου τῶν ἑξακοσίων τριά- 

κοντα πατέρων, καὶ τιμηθεὶς παρὰ Μαῤκιανοῦ 

βασιλέως διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ, Καὶ ὅτι ταῦτα 

οὕτως ἔχει, ἐν τῇ Εὐθυμιακῇ ἱστορίᾳ ἐν τρίτῳ λόγῳ 

κεφαλαίῳ τεσσαρακοστῷ εὑρήσεις. Κτίσας δὲ τὰς 

Βλαχέρνας ó Μαρκιανὸς σὺν ΤΤουλχερίᾳ, Ἰουβενά- 

λιον ἠρώτα, εἰ περὶ τοῦ σώματος τῆς θεομήτορος 

οἶδε ποῦ ἐτέθη. Ὃ δὲ εἶπεν ἀπὸ γραφῆς μὲν μὴ 

εἰδέναι" « Ἀρχαῖος δὲ λόγος καὶ ἀληθὴς φέρεται 

» ὅτι μετὰ τὸ κηδευθῆναι ὑπὸ τῶν ἀποστόλων 

» ἠκούετο ἀγγελικὴ ὑμνῳδία ἕως τριῶν -ἡμερῶν, 

» μετὰ δὲ τρίτην ἡμέραν ἑνὸς τῶν μαθητῶν ἀπο- 

» λειφθέντος, ἠνοίγη ὁ τάφος καὶ οὐχ εὑρέθη τὸ 

» λείψανον εἰ μὴ τὰ ἐντάφια μόνα. » Καὶ παρεκά- 

λεσε τὸν ἱεράρχην ὁ βασιλεὺς κἂν τὴν σορὸν μετὰ 

τῶν ἐνταφίων βουλλῶσαι ὃ καὶ πέμψαι" ὃ δὴ καὶ 

γέγονεν. Ὁ δὲ ἅγιος Ἰουβενάλιος ἐπισκοπήσας τὰ 

πάντα ἔτη τριάκοντα ὀκτὼ ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. 

ΑΥ̓ΤΩ Γ΄’, 

ὑπηρετῶν τῇ τραπέζῃ τοῦ βασιλέως Τραϊανοῦ, ἐν 

Ῥώμῃ διαβάλλεται τῷ βασιλεῖ ὡς τὸ τοῦ Χριστοῦ 

ἐπικαλούμενος ὄνομα. Ἀναγκασθεὶς οὖν 5 παρὰ τοῦ 

1. — τὴ ἀνάμνησις τῆς ἐν Βλαχέρναις D. — 5 om. D. — ? βασιλέως D. --- * (T. 7. γυναικὸς) om. D. — δΑσπορος D. — 

$ D, om. S. — * τῆς Γαλιλαίας D. — 5 ἐκεῖσε D. — ὃ πανύχιον S, — 1? BAaxépvai D. — 11 πολλὴ S. — 1* om. D. — 13 παλίον 
S. — 1 περικλίσας D. — 1 (ἐν - σορίῳ) om. D. — 16 ὃ μέχρι καὶ D. — τ (νόσων - ἐλατήριον) τῶν ἰαμάτων θησαύρισμα D. 

2. — ᾿ Ἰσυβενναλίου S. --- ? Θεοδωσίου S. — ? βουλῶσαι S. 
1.— lom. D. — *86 D. 

ρίκιος μέλι χρισθεὶς καὶ ὑπὸ μελισσῶν κεντούμενος ἐτελειώθη. — Of ἅὅτιοι κε΄ μάρτυρες oi ἐκ Νικομηδείας 

πυρὶ T. — Mv : 1. --- Βασιλείου τοῦ συστησαμένου τὴν μονὴν τοῦ Βαθέως “Ρύακος. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Ἡ : 1. — Κοΐντου (Mart. 21). P:1. 

Da: 1. Db:1. 

W:1. — ToO ἁγίου μάρτυρος Καλίστου. Οὗτος γεγέννηται μὲν καὶ πεπαίδευται τὴν εὐσέβειαν ἐν 

Φρυγίᾳ" καταλαβὼν δὲ τὴν Αἰολίδα κώμην... Des. : πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἰώμενος καὶ τοῖς 

πτωχοῖς ἐπαρκῶν πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν (--- S, Mart, 21), --- 2, — Bb: 1. — Koivrov. — 2. Be: 

1. — "YakivGov. Ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς Ὑάκινθος ὑπῆρχε μὲν ἐκ χώρας Φρυγίάς, ἐν f xol τὴν εὐσέ- 

βειαν ἐπαιδεύθη" ἀπελθὼν δὲ εἰς Κύμην τὴν πόλιν... (cl. Mart, 27), — 8, — € : 1. — Κοΐντου, --- Qe: 1. 

Κοΐντου. — 2. Cg : 1. — Kolvrov. R:1. Kotvrou. 9, Ra:l. --- ΒΡ: 1. —Re:1. — 

Me : 1. 2. — Koivrov. — Mv : 1. — Κοΐντου. --- 9. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:2,8.4. —P:2.3.4 —D:1.89. 4. — Da:1.3. 2. — Db : 1.3.2. 

4, — €:1.8.9. 4, — N :1.8. 2. 4: Θεοδότου καὶ Θεοδότης. Οὗτοι διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμόλογίαν 

Kolvrov. — 9. D:í. 

K:1. — Kotyrov. — 2, — Koivrov. — 2. Koivrov, — 2. Koivrov. — 2. 

Tur. 1. 

lur... 

f, 232, 

fn. 3. 

ur. 1. 

Tur. 2. 

iu. 3. 



iu, 3. 

f£. 952. 

lur. 4. 

Iur. 3.. 

Iu. 4. 
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βασιλέως μιαροφαγῆσαι, οὐχ εἵλετο τοῦτο ποιῆσαι, 

ἀλλὰ μᾶλλον τὸν Χριστὸν ὃ ὡμολόγησε. Τύπτεται 

οὖν καθ᾽ ὅλου τοῦ σώματος καὶ ἐν φυλακῇ βληθεὶς 

καὶ τῶν παρακειμένων εἰδωλοθύτων ἀπογεύσασθαι 

μὴ βουληθείς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας * ἀπό- 

σιτος τετονώς, εἰσαγωγῆς ἄρτων καθαρῶν ἀπαγο- 

ρευθείσης παρὰ τοῦ βασιλέως τοῖς δεσμοφύλαξι, 

τὴν ψυχὴν τῷ Κυρίῳ παρέδωκε. Τελεῖται δὲ fj 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ, 

τῷ ὄντι ἐν τοῖς Τρωαδισίου ἐμβόλοις, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁτίων τοῦ 

Χριστοῦ μαρτύρων Μάρκου καὶ Μωκιανοῦ, | 

Οὗτοι ἀναγκασθέντες θῦσαι τοῖς εἰδώλοις ὑπὸ 

Μαξίμου τοῦ ἐπάρχου καὶ μὴ πεισθέντες, ἀλλὰ 

παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσαντες ᾽, ξίφει τὰς 

κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Καὶ τῷ μὲν ἁγίῳ Μωκιανῷ 

τὴν ἐπὶ θάνατον ἀπατομένῳ fj γυνὴ καὶ τὰ τέκνα 

κλαίοντα ἠκολούθειϑ᾽ οἷς καὶ παρήνει σιγᾶν. Τοῦ 

bt? ἁγίου Μάρκου ἐκτμηθεῖσαν τὴν κεφαλὴν. 

παρεστῶσα fj ταμετὴ ταῖς χερσὶν ὑπεδέξατο *. 

Ofnveg οὕτω μαρτυρικῶς τὸν βίον διανύσαντες 

τὴν ξαυτῶν μαρτυρίαν ἐπλήρωσαν, 

8. Τῇ ! αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη " τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Ἀνατολίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- 

πόλεως. Οὗτος πρότερον μὲν πρεσβύτερος ἦν 

xoi? ἀποκρισιάριος τῆς ὅ Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας, 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Ανδρέου 

Κρήτης τοῦ ἱεροσολυμίτου. ΤΤροεγράφη 5' τοῦ 

παρελθόντος μηνός. 

— 3 Θεὸν add. D. — ὁ σαρόκοντα ἡμέραις D. 

ὕστερον" δὲ  χειροτονεῖται ὁ ἀρχιεπίσκοπος Kuv- 

σταντινουπόλεως ἐν τοῖς τελευταίοις χρόνοις 

Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, υἱοῦ Ἀρκαδίου, προβληθεὶς 

ὑπὸ Διοσκόρου ἐλπίσαντος αὐτὸν σύμφρονα τῆς 

οἰκείας ἕξειν κακοδοξίας. Ἀλλ᾽ οὐδὲν τῆς κακουρ- 

γίας ἀπώνατο: ἐν γὰρ τῇ γενομένῃ συνόδῳ ἐν 

Χαλκηδόνι αὐτὸν τὸν Διάσκορον καθεῖλεν ὅ ὁ 

μακάριος", καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐν ἁγίοις Φλαβιανοῦ:-- 

ὃς ὑπὸ Διοσκόρου ἐν τῇ ληστρικῇ κατ᾽ Ἔφεσον 

δευτέρᾳ συνόδῳ καθηρέθη ἀδίκῳ θανάτῳ ὑπὸ 

τῶν αἱρετικῶν ἀναιρεθείς 5, — ἐν τοῖς διπτύχοις 

évérüEev: ἀλλὰ 5 καὶ τὸ τίμιον αὐτοῦ. λείψανον 

ἀνενεχθῆναι 19 ποιήσας ἐν τῷ τῶν ἁγίων ἀποστό- 

λων ναῷ 1: κατέθετο 15 καὶ ἐγκυκλίοις ἐπιστολαῖς 

πρὸς τοὺς κατὰ τόπον ἐπισκόπους τὴν ὀρθόδοξον 

πίστιν ἐξέθετο, προτρεπόμενος αὐτοὺς ἀναθεμα- 

τίσαι τοὺς ἐξάρχους τῆς αἱρέσεως Νεστόριον καὶ 

Εὐτυχέα καὶ Διόσκορον καὶ πάντας τοὺς σύτχυσιν 

ἢ τροπὴν κατὰ τῆς θείας δογματίζοντας φύσεως. 

Οὗτος διεδέξατο τὸν ἅγιον 15 Φλαβιανὸν καὶ ἐπὶ 

χρόνοις ὀκτὼ καὶ μησὶν ὀκτὼ ᾿ς ὀρθοδόξως τὴν 

ἐκκλησίαν ποιμάνας, διάδοχον αὑτοῦ "Ὁ κατέλιπε 

τὸν ἁγιώτατον Γεννάδιον. 

4. Τῇ! αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

ρων Θεοδότου καὶ Θεοδότης, Διομήδους, 

Εὐλαμπίου, Ἀσκληπιάδου καὶ Γολινδούχ. 

ΑὙΤΩ Δ΄. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρος:Θεοδώρου ἐπισκόπου Κυρήνης 1 τῆς κατὰ 

Λιβύην. Οὗτος ὑπῆρχεν 5 ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ 

2. — 1 ὁμολογοῦντες D. —? ἠκολούθουν D. — *om. D. — * hic des. D. 

8. — ! koi τῇ Ὁ. — ἢ om. D. — ? τῶν add. D. 

8 ἀνηρέθη D. — ἢ ἱεροῖς D. — 
τὸ ὀκτὼ μησὶν D. — 1^ ἑαυτοῦ D. 

4. — καὶ τῇ D. 

1 e add, D. — 9 καθῆρεν D. — 9 Ἀνατόλιος add. D. — * καὶ add. D. — 

τωῤγεχθῆναι D. — 11 v. T. &y. ἀποστόλων D. — 1? κατέθηκεν D. — 39 μακάριον D. — 

5. — τ Κυρίνης D. — ? fiv D. 

συλληφθέντες ἐπὶ τοῦ βασιλέως Τραϊανοῦ καὶ διαφόρως τιμωρηθέντες εἰς ἐκείνην τὴν φυλακὴν ἐβλή- 

θησαν, ἐν fj καὶ ὁ ἅγιος μάρτυς Ὑάκινθος ἐτύγχανε. Καὶ διδασκόμενοι ὑπ᾽ ἐκείνου καὶ ἐπὶ πλέον τῇ εἰς 

Χριστὸν. πίστει στηριζόμενοι κατεμηνύθησαν ὑπὸ τῶν τὴν φυλακὴν αὐτῶν ἐπιτετραμμένων στρατιωτῶν, 

καὶ μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν παρέστησαν τῷ βασιλεῖ καὶ πάλιν βιασθέντες τῶν θυσιῶν. ἀπογεύ- 

σασθαι, ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἔμειναν ἀπειθείας. Κρεμασθέντες γοῦν ἐξέσθησαν καὶ λαμπάσιν ἐφλέχθησαν᾽ 

εἶτα τὸ διὰ ξίφους τέλος ἐδέξαντο. — 4 : Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Διομήδους, 

Εὐλαμπίου, ᾿Ασκληπιάδου καὶ Γολινδούχ. — Bb: 9, 8. 1, 4 (Θεοδότου καὶ Θεοδότης). -- Be :2. 

8, 1.4 (Θεοδότου καὶ Θεοδότης). — €: Ἰουβεναλίου (Iul, 22). — 3, 8. 1.4: Θεοδώρου καὶ Θεοδότης, 

Διομήδους, Εὐλαμπίου καὶ ᾿Ασκληπιοδότου. — Ce : 2,8. 4, — Gg : Ἰουβεναλίου. --- 2: Μάρκου καὶ 

Μωκιανοῦ. Τούτοις παραινουμένοις ὑπὸ Μαξίμου ἐπάρχου καὶ Αὐλοζάνου θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, 

παιδίον μικρὸν παρεστὼς τῷ βωμῷ 1 οὐ συνεχωρήθη" ὅπερ ἄραντες ἐπὶ τῶν ὥμων οἱ ὕληνες 

ναρθηκίῳ δέδιυκαν αὐτῷ ἑκατὸν πεντήκοντα μάστιγας. Ἔφη δὲ τὸ παιδίον τῷ ἄρχοντι" « Κακὰ τράμ-. 

» ματα διδάσκεις, ἔπαρχε.» Ὡσαύτως καὶ ἸΤαῦλός τις τοὺς ἁγίους ἐπιρρωννύων καὶ ὁμολογῶν τὸν 

Χριστὸν ἐν φυλακῇ ἐβλήθη. ᾿Απαγόμενοι δὲ τὴν ἐπὶ θάνατον «οἱ "» ἅτιοι Χριστὸν τὸν Θεὸν ἐπικολού- 

μενοι προσηύχοντο. Καὶ τῷ μὲν Μωκιανῷ ἠκολούθουν ἥ τε τυνὴ αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα κλαίοντα᾽ ots 

καὶ κατεσίζαζεν ὁ ἅγιος. Τῷ δὲ Μάρκῳ παραστᾶσα fj τυνὴ κλαίουσα ἐδέξατο αὐτοῦ τμηθεῖσαν 

τὴν κεφαλήν" καὶ οὕτως ἀμφότεροι διὰ ξίφους τὸ τέλος δεξάμενοι τῷ δεσπότῃ Θεῷ στεφηφόροι 

παρέστησαν. --- 8. 1. 4. --- R: 1. 8. 9. ἃ, — Βα: 1. 2. 4 (Θεοδότου καὶ Θεοδότης). -- Ἰουβεναλίου, — 

Bb:1.8. — Βα: 1. 8, — Mo: 1.4.2, 38. — Mv : 1. 8. 4. — Mr : d. 

SYNAXARIA SELECTA. H : Ὑακίνθου (Iul, 31). — 2. 4. 1 (Μάρκου καὶ Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου). — 

Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης, Σοφίας (Sept. 17}). — P : Ὑακίνθου. --- 8. 4, 1: τῶν ὁσίων πατέρων 

ἡμῶν Μάρκου καὶ ᾿Ανδρέου Ἱεροσολυμίτου. --- Μαρίας τῆς μητρὸς τοῦ ὁσίου Συμεὼν τοῦ στυλίτου. — 

τ βωμοῦ Cg. --- ? supplevi, om. Cg. 
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βασιλέως ὅ πόλεως Κυρήνης, ἐξ ἧς Σίμων ὁ Kupn- 

ναῖος “- γέγονε δὲ | καλλιγράφος εἰς ἄκρον ἐξασκή- 

σας τὴν τέχνην, καὶ ἐναπέθετο ταῖς ἁγίαις ἐκκλη- 

σίαις βίβλους πολλάς, ἃς αὐτὸς ^ ἰδίαις χερσὶν 

ἔγραψε. Διά τοῖ τοῦτο 9 xol ὑπὸ τοῦ οἰκείου υἱοῦ 

Λέοντος διεβλήθη τῷ ἡγεμόνι Διγνιανῷ S, ὡς, 

βίβλους τινὰς κατέχων, μεταπείθει πολλοὺς δι᾿ 

αὐτῶν ἀπὸ τῆς τῶν εἰδώλων λατρείας πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν πίστιν, Ἤχθη οὖν πρὸς τὸν ἡγεμάνα, 

ἑπομένων αὐτῷ πολλῶν χριστιανῶν' μεθ᾽ ὧν ἦν 

καὶ fj ἁγία Aouxía? καὶ ᾿Αρόα ori καλουμένη. 

Ὁ δὲ ἅτιος Θεόδωρος αἰτηθεὶς τὰς βίβλους καὶ μὴ 

παρασχὼν μηδὲ πεισθεὶς ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν 

ῥάβδοις καὶ μολιβδίσιν ἐτύφθη σφοδρῶς" εἶτα τὸν 

βωμὸν λακτίσας καὶ ἀνατρέψας, ἀναρτηθεὶς ἐπὶ 

ξύλου ξέεται καθ᾽ ὅλου τοῦ σώματος καὶ ὄξει καὶ 

ἅλατι καὶ τριχίνοις ῥάκεσι τὰς πλευρὰς 19 dvarpí- . 

βεται΄ εἶτα ξυρῷ τὴν γλῶσσαν 1^ ἐκτέμνεται. Ἐν 

δὲ τῇ φυλακῇ ἀποχθεὶς λαβὼν ὑπὸ τῶν ὁσίων 

γυναικῶν τὴν ἐκτμηθεῖσαν γλῶσσαν ἐν τῷ ἑαυτοῦ 

τέθεικε στήθει᾽ ἔνθα περιστερὰ ἑωρᾶτο περῆπτα- 

μένη τῷ ἁγίῳ xoi ταὺς ἐπὶ τῆς θυρίδος 15 ἀναπτάς. 

Ταῦτα δὲ κατιδὼν καὶ ὁ εἰδωλολάτρης Λούκιος 

ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ. Ὁ δὲ ἅγιος ὑγιὴς γετονώς, 

μικρὸν ὕστερον τὴν ψυχὴν ἀπέδωκε 18, ἅμα τῷ τὴν 

περιστερὰν ἀσπασαμένην αὐτὸν τοῦ οἰκήματος 

ἐξελθεῖν, Μαθὼν δὲ ταῦτα ὁ ἡγεμὼν «καὶ ὅτι ὁ 

Λούκιος χριστιανὸς γέγονε, προσέταξεν ἀναιρεθῆ- 

ναι τὰς ἁγίας Λουκίαν καὶ ᾿Αρόαν καὶ Κυπρίλλαν 14 

καὶ ὅσοι ἐδέξαντο 5 τὴν παρὰ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου 

σφραγῖδα’ μετὰ ταῦτα βαπτισθεὶς ὁ Λούκιος πείθει 

καὶ τὸν ἡγεμόνα Διγνιανὸν 15 πιστεῦσαι τῷ Χρι- 

στῷ" οἵ καὶ ἐκπλεύσαντες ὁμοῦ ἀπὸ Κυρήνης 17 εἰς 

Κύπρον, εὗρον ἕτερον ἡγεμόνα κολάζοντα τοὺς 

ἐπικαλουμένους τῷ Χριστῷ 18: καὶ λαθὼν ὁ Λού- 

κιος τὸν Διγνιανόν 19, παρέδωκεν ἑαυτὸν τοῖς 

βασανισταῖς καὶ ἀνατρέψας τὸν βωμὸν 18. ξίφει 

τὴν κεφαλὴν τέμνεται, καὶ ὑπὸ τοῦ Διγνιανοῦ 

συτγκομίζεται καὶ ταφῇ παραδίδοται. Τελεῖται δὲ 

ἡ τοῦ ᾽Ὁ ἁγίου Θεοδώρου σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 

τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεοδώρου ?! ἐν τῷ Ῥησίῳ. 

8. KunpíAAa δὲ f| μάρτυς ἐκ τῆς αὐτῆς πόλεως 

ἦν τῷ ἁγίῳ Θεοδώρῳ. Ἥτις ἀνδρὶ συνοικήσασα, 

ἐπὶ δύο ἔτεσι μεμένηκεν ἐν χηρείᾳ, ἔτει εἰκοσιοστῷ 

τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς τελευτήσαντος. ΤΤαρακαλέσασα 

οὖν τοὺς γονεῖς αὐτῆς, ἀπῆλθε πρὸς τὸν ἅγιον 

Θεόδωρον τὸν ἐπίσκοπον, | κατάκλειστον ὄντα διὰ 

τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν, χάριν ἰάσεως, --- ἤλγει 

γὰρ σφόδρα τὴν κεφαλήν, --- καὶ θεραπευθεῖσα 

διηκόνει αὐτῷ σὺν ταῖς ῥηθείσαις γυναιξί. Μετὰ δὲ 

τὴν τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τελείωσιν, διαβληθεῖσα 

τῷ ἡγεμόνι, παρέστη αὐτῷ" καὶ μὴ πεισθεῖσα 

θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, ἄνθρακας πυρὸς τῇ χειρὶ 

δεξαμένη καὶ λιβανωτὸν αὐτοῖς ἐπικείμενον, ἀναγ- 

κάζεται θυμιᾶσαι τοῖς εἰδώλοις. Ἡ be? ἐβόα- «Οὐκ 

» ἔστιν τοῦτο ἑκούσιος θυσία,» καὶ κατεφλέχθη τὴν 

χεῖρα ὑπὸ τῶν δημίων κρατουμένην “ μετὰ δὲ ταῦτα 

κρεμασθεῖσα ἐπὶ ξύλου ξέεται, καὶ ἀπὸ μὲν τῶν 

πληγῶν αἷμα, ἀπὸ δὲ τῶν μασθῶν γάλα ἔρρεε- καὶ 

οὕτως παρέδωκε τὸ πνεῦμα αὐτῆς τῷ Κυρίῳ, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυ- 

ρος Θεοδότου καὶ Δονάτου ἐπισκόπου Λιβύης. 

MHNI TQ ΑΥ̓ΤΩ͂ Ε΄. 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ᾿Αστείουϊ 
ἐπισκόπου Δυρραχίου 5. Οὗτος fjv ἐπὶ Τραϊανοῦ 

τοῦ βασιλέως καὶ ᾿Αγρικολάου ἡγεμόνος. Συσχε- 

θεὶς ἃ δὲ παρὰ τῶν πρώτων τῆς πόλεως καὶ θῦσαι 

-- 5 ἐκ add. D. — * Κυριναῖος D. — 5 αὐτῶς D. — 9 om, D. — * τοὔνομα add. D. — * Διαγνιανιῶ D. — ? D, Be, Γλουκία 
S.— V πλητὰς D. — 11 γλῶτταν D. — 1? θυρίδας S. — 1$ ἀπ. τὴν ψυχὴν D. — !* Κοπρίλλαν D. — 15 κατεδέξαντο D. — 
18 Διγνιᾶν D. — 11 D, Κρήτης S. — 35 τὸν Χριστὸν D. — 19 (τοῖς - βωμὸν) τῷ ἡγεμόνι corr. in ras. D. — ?? αὐτοῦ D. — 
1 τῷ ὄντι add. D. 

3. --- εἰ δὲ 8. 
4. — ! Δονάγου D. 
1. — * D ad d. Iulii 6, Ἀστίου S. — 3 Δαραχίου D. — 3 κατασχεθεὶς D. 

D:1: Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ ἱεροσολυμίτου. Ὃς ἐκ πόλεως Δαμασκοῦ θεοφιλῶν 
τονέων φὺς πρὸς τὴν τῶν γραμμάτων ἐκδίδοται μάθησιν. Οὗτος Θεοδώρου πατριαρχοῦντος τῆς ἁγίας 
πόλεως κληρικὸς κείρεται καὶ ὑπογραφεὺς αὐτῷ καθίσταται. Καὶ τῆς ἕκτης συγκροτηθείσης συνόδου 
ἐν Κωνσταντινουπόλει, πρὸς αὐτοῦ ἀποστέλλεται τοῖς πραχθεῖσι συνευδοκῆσαι. Διὰ δὲ τὴν ἐνοῦσαν 
αὐτῷ γνῶσίν τε καὶ ἀρετὴν διάκονος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας καθίσταται, καὶ μετ᾽ ὀλίγον ὀρφανοτρόφος, 
εἶτα ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης. Καὶ ἔν τινι γενόμενος νήσῳ καλουμένῃ Ἰερισῷ τῇ πλησίον Μιτυλήνης 1 
καταλύει τὸν βίον, πάμπολλα συγγράμματα τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ καταλείψας. --- 9. 4 (.. Δονάγου) -- 
1: Μάρκου καὶ Ἀνδρέου Ἱεροσολύμων. --- Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν 
Σοφίας. --- 98. : 1. 2, 4, --- Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς Mápxou. — Db: 1. 9. ἃ. — Τοῦ ὁσίου 
Μάρκου: --- K : 1. 2. 4. — Μάρκου. --- IN : 1. 2. 4. — Τῶν ὁσίων πατέρων Μάρκου xoi "Avbpéou "lepo- 
σολύμων. --- b :2. — Λαμπάδου (Iul. 53). — Be: 9. 1. — Τοῦ ὁσίου Λαμπάδου. τοῦ ἐν Εἰρηνου- 
πόλει. ---α: 3. 4. 1: Μάρκου καὶ ᾿Ανδρέου Ἱεροσολυμίτου. --- Ce : 9, 4, 1, — σε: 3. ἀ. 1. — R:1.2.— 
Μάρκου. --- & (Θεοδώρου καὶ Awpórov). — Ra: 1. — Ἁγνῆς (Iul. 5). — Rb:1.4 — Μαρίας τῆς 
μητρὸς τοῦ ἁγίου Συμεῶνος τοῦ στυλίτου. --- Re: Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
(Iun. 41), — Me: 1. 2. — ᾿Ασκληπιὰς fj θαυματουρτὸς ἐν εἰρήνῃ x. — 'O ἅγιος ἱερομάρτυς Θεόφιλος 
ἔν τ. — Μένιγνος ἐν εἰρήνῃ τ. --- Mv : 1. 2, 4, — Μαρίας. ---- Mr: 1. 
SYNAXARIA SELECTA. H : Μάρθας μητρὸς τοῦ ἁτίου Συμεὼν τοῦ θαυμαστοορίτου. ---- 9. 4. 5, — 

P : Máp8ac. — Κωπρίλας μαρτυρησάσης ἐν τῷ ἸΤολυδώρῳ (Tul. 49), — 4, — Ὁ: 8. — Μάρθας μητρὸς 

τ Μητυλήνης D. 

lu 4. 

f. 958". 

Tor, 5. 

Tu. 4. 

lui. 5. 



Iu. 5. 

f. 254. 

Iur. 5. 
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τοῖς εἰδώλοις μὴ πεισθείς, ἄγεται πρὸς τὸν "Avpi- 

κόλαον καὶ τύπτεται χερσὶ μολιβδίναις καὶ βουνεύ- 

poic. Ἐπιμένων δὲ τῇ εἰς Χριστὸν πίστει", ἐχρίσθη 

μέλιτι καὶ ἐπὶ ξύλου πλησίον τοῦ τείχους ἀνεσκο- 

λοπίσθη. Ἐν ὥρᾳ δὲ θέρους, ἡλίου φλέγοντος, 

ὑπὸ σφηκῶν καὶ μυῶν ἐνοχλούμενος καὶ κεντού- 

μένος ἀπέδωκε τὴν ψυχήν. 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

«Αγνῆς. Αὕτη τὸν τρόπον 1 τῷ ὀνόματι κατάλλη- 

Àov ἔχουσα, πολλὰς τῶν ἀκολάστων γυναικῶν 

ἀπέχεσθαι τῶν πονηρῶν ἔπειθε πρόξεων καὶ 

πιστεύειν εἰς 2 Χριστόν. Διὰ ταῦτα οὖν ἀχθεῖσα 

πρὸς τὸν ἄρχοντα " ἢ τοῖς εἰδώλοις θῦσαι ὁ f] εἰς 

πορνεῖον ἀπενεχθῆναι διηπειλήθη 5. f δὲ μηδ᾽ 

ἕτερον τούτων ποιήσειν ἔφη ὅ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ Χριστῷ 

θαρρεῖν, ὅτι καὶ τὴν πίστιν τηρήσει καὶ τὴν ἁγνείαν 

οὐ μολυνθήσεται" πρὸς ταῦτα ὁ ἄρχων θυμωθεὶς 

πορνοβοσκῷ τινι τὴν μάρτυρα παραδίδωσι" ἥτις 

θείᾳ σκεπομένη χάριτι ἀνέπαφος τῶν προσιέναι 

βουλομένων καὶ ἄχραντος ἔμεινε, τὴν ὁρμὴν αὐτῶν ^ 

καὶ σωματικὴν πύρωσιν εὐχῇ χαλινοῦσα καὶ ἀπο-. 

μαραίνουσα. Εἷς δέ τις τῶν ἀκολάστων θρασύτερον 

αὐτῇ προσελθὼν τελέως ἐνεκρῴθη καὶ πρὸς τοῖς 

ποσὶν αὐτῆς ἐρρίφη. Ὡς δὲ τοῦτο ἔγνω ὁ | ἄρχων, 

μετάκλητον ποιησάμενος ? ἐγεῖραι τὸν τεθνεῶτα 

— ὁ τῇ π᾿ τῇ εἰς X. D. 

ἠτήσατο. Kai τούτου γενομένου, γοητείας καὶ ἔπαοι- 

δίας ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν ἐγκλήματι περιάπτεται" ἣν ó 

ἄρχων, ὡς ὑπὸ πολλοῦ πλήθους τοιούτοις ἐγκλή- 

μασι περιβληθεῖσαν", πυρὶ παραδοθῆναι προσέ- 

ταξε 15, Βληθεῖσα οὖν ἐν αὐτῷ, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 5 

παρέθετο !* καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτῆς ἡ μαρτυρία. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ! 

ἡμῶν ἢ Λαμπαδοῦ. Ὃς 2 ἐξ αὐτῶν τῶν σπαργά- 

vuv ἀσκητικαῖς ἀγωγαῖς ἑαυτὸν. ἐκδοὺς καὶ br 

ἐγκρατείας καὶ συντόνου δεήσεως τὸ φρόνημα 10 

τῆς σαρκὸς καθυποτάξας τῷ πνεύματι, δίκην 

ἡλίου ἐξέλαμψε, καὶ τοὺς δαιμονικαῖς ἀπάταις 

καταζοφωιθέντας ἐφώτισεν. Οὗτος 8 καὶ ἔτι τῷ 

βίῳ περιὼν θαύματα παράδοξα ἐξετέλεσε *, καὶ 

πρὸς Κύριον ἐκδημήσας ἀεννάως τοῖς αἰτοῦσι 15 

ταῦτα παρέχει" καὶ μαρτυρεῖ τὸ σπήλαιον, ἔνθα 

κατάκειται ' τὸ τίμιον αὐτοῦ καὶ ἅγιονϑ λείψανον, 

44. Tfj αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Βασιλείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἑβδομήκοντα μαρ- 

τύρων, τῶν ἐν Σκυθοπόλει μαρτυρησάντων, 30 

5. Koi τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰου- 

λιανοῦ πλησίον τοῦ Φόρου. ! 

8. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Στεφάνου τοῦ εἰς 

τὸ Ῥήγιον Καλαβρίας κειμένου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 

ἁγίων μαρτυρησάντων. 25 

9. — ! καὶ add. D. — ? τὸν add. D. — *1pogecdxOn D.— * 0. τοῖς clo. D. — 5 om. Ὁ, — ὃ (fi - ἔφη) οὐδ᾽ ἔτ. ἔφη s. D. — 

|45.—X:3. 

(πρὸς ταῦτα - ἐρρίφη) παραδοθεῖσα δὲ πορνοβοσκῶ ἀνέπαφος ἔμεινεν καὶ τῶν προσιέναι βουλομένων ἄχραντος θεία 

σκεπομένη χάριτι, ἥτις τὴν ὁρμὴν αὐτῶν καὶ πύρωσιν ἐχαλίνου καὶ ἀπεμάραινεν᾽ τινὰ δὲ αὐτῶν θαρσυτέρων ἐνεχθέντα 
τελέως ἐνέκρωισεν καὶ πρὸς τοῖς ποσὶν ἔρριψε τῆς ἁγίας D. — 5 μετακαλεσάμενος αὐτὴν D. — ? (γοητείας - περιβληθεῖ- 30 

σαν) τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀπίστων γοητείας αὐτὴν τοιαῦτα. δύνασθαι ἐνεργεῖν διαβαλλόντων D. — 15 ταύτην ὁ ἄρχων 
ἐκέλευσεν D. — ! παρέδωκεν et hic des. D. 

8. —1 om. D. — ὃ οὗτος ὃ ἅγιος D. — 3 ὁ ἅγιος kal add. D. — ὁ ἐκτελέσας παράδοξα D. — 5 κατάκειταὶ add. D. 

τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει. Αὕτη ἦν πᾶσαν ἀρετὴν μετιοῦσα, ἔν τε ἀσκήσει καὶ πρὸς 

τοὺς δεομένους φιλοφροσύνῃ καὶ θεραπείᾳ τοῦ θείου καὶ τιμῇ τῆς ἁγίας ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν 35 

Θεοτόκου, “Ὅθεν καὶ πρὸ τῆς τοῦ σώματος ἐκδημίας περὶ τῶν ἀποκειμένων αὐτῇ αἰωνίων ἀγαθῶν 

ἐμυήθη, καὶ μεταστᾶσα ἐπεφάνη τοῖς προσεδρεύουσιν αὐτῆς τῷ ἁγίῳ λειψάνῳ, καὶ χάριν εἶπεν μεγάλην 

παρὰ Θεοῦ εἰληφέναι καὶ διαγωγὴν ἔχειν ἐν τῷ φωτὶ καὶ οὐχ ἕνεκεν ' τοῦ υἱοῦ αὐτῆς δοξασθῆναι, ἀλλ᾽ ὅτι 

τὸν Κύριον ὑπέμεινεν καὶ προσέσχεν αὐτῷ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἐπορεύθη. --- 2. 4. 5. — Da: 3 (Λαμ- 

παδίου). — Μάρθας, — 2, — Κυπρίλλης (Iul. 45). --- 4. 5. — Db : 8. — Μάρθας. --- 2. — Κυπρίλλης, --- 40 

Μάρθας. --- 2. — Κυπρίλλης. --- 4. 5. — NN : Μάρθας (-— D, sed des. : ἐν ταῖς ὁδοῖς 

αὐτοῦ ἐπορεύθη καὶ ὅτι τὴν τεκοῦσαν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἠγάπησεν). --- 2.8. 4. 6. — Aovkíac?. 

Αὕτη πατέρων οὖσα χριστιανῶν ἐκ πόλεως Κυρήνης τῆς κατὰ Λιβύην ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ 

τῶν βασιλέων ἀνδρὶ ἐπὶ δυσὶ συνῴκησεν ἔτεσι᾽ καὶ τὸν βίον λιπόντος αὐτοῦ, μεμένηκεν ἐν χηρείᾳ ἐπὶ 

ἔτη εἰκοσιοκτώ. Τοῦ δὲ ἐπισκόπου τῆς πόλεως Θεοδώρου διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἐν φυλακῇ 45 

βληθέντος, προσῆλθεν αὐτῷ τὸ τῆς κεφαλῆς ἄλγος ἐξαιτουμένη θεραπευθῆναι’ καὶ τυχοῦσα τῆς. αἰτή- 

σεως διηκόνει αὐτῷ σὺν Λουκίᾳ καὶ "Apóg. Μετὰ δὲ τὴν αὐτοῦ τελείωσιν διαβάλλεται καὶ αὕτη τῷ 

ἡγεμόνι Διτνιανῷ" ὅθεν ἄνθρακας πυρὸς ἐπὶ τῆς χειρὸς δέχεται καὶ λιβανωτόν. ᾿Αλλ᾽ ἐβόα μὴ εἶναι 

τοῦτο θυσίαν ἑκούσιον. Καταφλεχθεῖσα δὲ τούς τε δακτύλους καὶ τὴν Xéipa, κατεχομένη ὑπὸ τῶν 

δημίων, ἐπὶ ξύλου ἀναρτηθεῖσα ξέεται, καὶ λιτοψυχήσασα καὶ αἷμα μὲν ἀπὸ τῶν πληγῶν, γάλα δὲ 50 

ῥεύσασα τῶν μασθῶν, τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ ἀπέδωκεν (cf. Iul. 49). — Bb: Μάρθας. --- 2. — Κυπρίλλης. --- 

Be : Μάρθας. — 2. --- Κυπρίλλης. --- Ἱλαρίωνος τῆς Δαλμάτου. --- €: Μάρθας, --- 2.6: Στεφάνου 

μητροπολίτου Ῥηγίου τῆς Καλαβρίας. --- 8.-- Ge: Μάρθας. — 9. --- Κυπρίλλης. — 6.3. — Cg: 

Máp8ag. — 2. — Κυπρίλλης: --- 6.3. — R : Θεοδώρου (Iul. 4?), — 3. — Μάρθας. --- 4. 5. 2. — 

Κυπρίλλας. — Ra: 1. 3. — Μάρθας. --- Rb:3. 4. — Τοῦ ὁσίου Μάρκου. --- 5. — Ro: Στεφάνου πάπα 55 

Ῥώμης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (Sépt. 7*). — 4. — Μάρκου. --- 5. — Me : MápGac. — ᾿Αθανασίου τοῦ ἐν 

τῷ ἁγίῳ ὄρει τοῦ Ἄθω ἀσκήσαντος καὶ τῶν ἕξ αὐτοῦ μαθητῶν, οἵτινες τελειοῦνται τοῦ ναοῦ ἐπικατα- 

πεσόντος αὐτοῖς. --- 3. — Μνήμη τοῦ θαύμοτος γενομένου παρὰ τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ τοῦ 

θαυματουργοῦ (Iul. 69), — 2: ἡ ἁγία μάρτυς Ἁγνὴ fj παρθένος vr. τ. --- Mv : Ἀθανασίου. --- 8, 2, — 

Κυπρίλλης. — 4. 5. — Máp6oc. — Mr : Ἀθανασίου. $ 

Δ corr., évexe D. — ? αὐτῶν N, — 8 in rasura N. 

f. 954", 
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MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σισόη 

τοῦ μεγάλου. Οὗτος ὁ μακάριος ἐκ βρέφους riv? 

ἀρετὴν ὃ ἀγαπήσας καὶ τὸν τοῦ Κυρίου σταυρὸν 

5 ἐπ’ ὥμων ἀράμενος, ἠκολούθησεν * αὐτῷ " καὶ τὰς 

παρατάξεις τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν τροπωσάμενος, 

χαίρων ἐχώρησε πρὸς τὰ ἐπίπονα τῆς ἀσκήσεως" 

ταπεινόφρονι δὲ εἰς ἄκραν γενομένῳ ὅ, νεκροὺς 

ἀνιστᾶν αὐτῷ ὁ τῶν ὅλων ἐδωρήσατο * Κύριος. 

10 Ἐπεὶ οὖν ἀττελικῶς ἐβίωσεν ὁ ἐν σώματι ἄσαρ- 

Koc, καὶ καθὰ προείρηται τὰς ἐναντίας τροπωσά- 

μένος φάλαγγας ἴ, πρὸς τὴν ἄῦλον ζωὴν μετε- 

τάξατο, ὅπου τῶν ἁγίων αἱ σκηναὶ f] «καὶ 8» ἀΐδιος 

λαμπρότης, Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἱλεούμενος. . 

qi; 3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Λουκίας τῆς παρθένου καὶ 'PíEou! βικαρίου, καὶ 

ἄλλων πλείστων παθόντων ἐν Καμπανίᾳ, Αὕτη fi 

Λουκία 5 ἑτέρα ἐστὶν παρὰ τὴν ἐν Σικελίᾳ. Κατα- 

σχεθεῖσα δὲ παρὰ '"Pí£ou βικαρίου ὃ καὶ ἀναγκα- 

?0 σθεῖσα θῦσαι τοῖς εἰδύνλοις καὶ ἀρνήσασθαι τὸν 

Χριστὸν οὐκ ἐπείσθη, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ τὸν βικά- 

piov πρὸς | τὴν τοῦ Χριστοῦ ἐπέστρεψε. πίστιν. 

Ὃς τιμῆς πλείστης * ἀξιώσας αὐτήν, ἐν ἡσύχῳ 

κατέστησεν οἴκῳ, ἐν ᾧ fj ἁγία τῇ νηστείᾳ καὶ 

AYTQ ς΄. 

προσευχῇ ἐκαρτέρει. Μετὰ δὲ χρόνους ᾿ἕκοσι ὃ 

παρεκάλεσε τὸν βικάριον ἀπελθεῖν ἐν Καμπανίᾳ 

καὶ μαρτυρῇσαι ὑπὲρ Χριστοῦ. 'O δὲ καταλιπὼν 

γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ πλοῦτον καὶ περιφάνειαν, 

συναπῆλθεν αὐτῇ κἀκεῖ κρατηθέντες ὃ ἅμα καὶ τὸν 

Χριστὸν ἐπὶ τοῦ ἐκεῖσε ἡγεμόνος ὁμολογήσαντες, 

ἀπετμήθησαν τὰς κεφαλάς, σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ 

ἕτεροι, ᾿Αντωνῖνος, Λυκίας, Νέας, Σηρῖνος, 

Διόδωρος, Δίων, ᾿Απολλώνιος, Ἅπαμος, 

ἸΤαπιανός, Κοτύιος, Ὀρωνός, Πάπικος, 

Σάτυρος, Βίκτωρ καὶ ἕτεροι ἐννέα. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ θαύματος τοῦ 

ἁγίου Φωκᾶ τοῦ θαυματουργοῦ καὶ μάρτυρος. 

Λέων ὁ ἸΤοντιανὸς ἐξηγήσατο ὅτιπερ Σισιννάκιος ! 

ὃ στιβαρὸς παροληφϑεὶς ὑπὸ 5. Σαρακηνῶν ἐπὶ τοῦ 

Μάσαλβα ὃ καὶ σιδηρωθέὶς καὶ ἐξαγκωνισθείς, κεί- 

μενος ἐπ᾽ ἐδάφους ἐπεκαλέσατο λέγων. « "Apie 

» μάρτυς Φωκᾶ, ἐλέησόν με καὶ λύτρωσαι τῆς 

» κατεχούσης ἀνάγκης καὶ τῶν δεσμῶν. » Ὑπνώ- 

σὰς οὖν ἐπὶ μικρόν, ὁρᾷ τὸν ἅγιον ἐν σχήματι 

πρεσβυτέρου λέγοντα αὐτῷ « ᾿Ανάστα, ἀνάστα, 

» ἀναχώρησον. » Καὶ δὴ ἀφυπνισθεὶς καὶ εὑρὼν 

ἑαυτὸν λελυμένον τῶν ὁ aibfjpuv*, εὐθέως ἐξέφυ- 

25  1.— !Xncón S, Σισώη D. — τὸν D. -- ὃ Θεὸν D. — * ἠκολούθη D. — ὅ ταπεινόφρων ... γενόμενος D.— 5. ἐδ, ὃ 
τῶν ὅλων x, D. — ἴ (καὶ καθὰ - φάλαγγας) om. D. — 9 supplevi, om. S, D. 

5. — V 'PrEov S, — * ἡ ἐν Καμπανία add. D. — 3 τοῦ μακαρίου D. — * om. D. — 5 χρόνον εἰκοστὸν D.— ὃ κρατηθέντος 
S, — Τ τὰς κεφ. ἀπετμήθησαν et hic des. D. 

8. — 1! Σισινάκιος Mc ad d. Ful. 5, ὅτι Σισίννιος ἐκεῖνος Be. — "τῶν add. Me. — ? Μάλσαβα Mc, — * om. Mc. 

80 SYNAXARIA SELECTA. H: 2. — ᾿Αστείου ἐπισκόπου Δυρραχίου (Iul. 5), — 4 — P : 2, — 
Ἀσθίωνος (Tul. 51). — 4: Ἀρχίππου, Φιλήμονος, πέραν ἐν τῷ Πτωχίῳ. --- ὅ. — Ὁ: 1.2. — Ἀστείου. 

4. 5. — Da: 1. 2. — Ἀστείου. --- 4. 5. — Θωμᾶ τοῦ ἐν τῷ Μαλαίῳ (Tul. 7!). — Db : 1.9. --- Ἀστείου. -- 
4, 5. — K: 1. 2. — Ἀστείου. — 4. 5. — N : 1. 2. — Ἀστείου. --- 5. — Bb: 1. 2, — Ἀστείου. — 3: ToO 
ἁγίου μάρτυρος Qux καὶ μνήμη τοῦ θαύματος. --- Ἰσαύρου (Tul. 13). — Β6:1. 3, --- ᾿Αστείου. --- 8. — 

35 ᾿Ισαύρου. --- € : Βασιλείου (Iul. 55). — 1.2 (ἑτέρας Λουκίας xai Ῥίξου Ββικαρίου). ---- Ἀστερίου ἐπισκόπου 

Δυρραχίου (Tul. 51). --- 4, 3: Τοῦ ἁγίου Φωκᾶ ἐἰς Λουρδὴν καὶ ἐν τῷ νέῳ ἸΤαλατίψ εἰς τὸν ἅτιον 
Μάμαντα. --- ᾿Ισαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Βασιλείου, Ἰνοκεντίου 1, Ἑρμίου xoi ΤΤερεγρίνου. --- Ge: 
Βασιλείου ..---- 2, --- Ἀστερίσκου (Tul. 5}). --- 3 (.. eig Λούρδη ἐν τῷ νέῳ Παλατίῳ καὶ εἰς τὸν ἅγιον 
Mápavra). — Ἰσαύρου κτλ. --- δε : Βασιλείου. --- 2. — Ἀστείου 3 ἐπισκόπου Δυρραχίου. Οὗτος ἦν ἐπὶ 

40 Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως καὶ Ἀγρικολάου ἡγεμόνος" ὅστις «ὑπὸ ὃ» τῶν πρώτων τῆς πόλεως Νουμερίου, 

Νεάρχου, Ἀγλαΐδου καὶ Ἀρειανοῦ ἀναγκασθεὶς θῦσαι τοῖς εἰδῴλοις καὶ μὴ πεισθεὶς ἐβλήθη εἰς φυλὰκήν. 

Πρὸ δὲ τοῦ κατασχεθῆναι, εἶδεν ὄναρ ἑαυτὸν ἐπὶ πέτραν ἑστῶτα καὶ πισσελαίῳ κεχρισμένον, καὶ εἶπε 

τοῖς ἑαυτοῦ κληρικοῖς" « Δεῖ με, ἀδελφοί, παθεῖν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ᾽ ἀλλ᾽ ὑμεῖς ἀπέλθατε ἕκαστος ὑμῶν, 

» ὅπου δύναται σωθῆναι.» Ἄγεται μετὰ τοῦτο τῷ Ἀγρικολάῳ καὶ τύπτεται πλουμβάτοις ἤγουν χερσὶ 

45 μολυβδίναις καὶ βουνεύροις" καὶ μὴ πεισθεὶς ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, ἤλειψεν αὐτὸν μέλι καὶ ἐσταύ- 

ρωσεν ἐπὶ ξύλου καὶ εἴασεν αὐτὸν ἐν τῷ καύματι πρὸ τῆς πόλεως, ὅπως ὑπὸ σφηκῶν καὶ μυῶν κατα- 
τρωθεὶς ἀποθάνῃ. Εὐξάμενος δὲ ὃ ἅγιος παρέδωκε τὴν ψυχήν" εἶτα ἀνεῖλον τὸ λείψανον αὐτοῦ οἱ 
χριστιανοὶ καὶ ἔθαψαν ἐντίμως ἐγείραντες αὐτῷ εὐκτήριον οἶκον. --- 4. 8: Φωκᾶ εἰς Λουρδὴν καὶ ἐν τῷ 
νέῳ Παλατίῳ εἰς τὸν ἅγιον Μάμαντα, Ἐξηγήσατο Λέων ὁ Ποντικὸς ὅτιπερ Σισιννάκις ὁ στιβαρὸς 

80 παραληφθεὶς ὑπὸ Σαρακηνῶν ἐπὶ τοῦ Μάλσαμα * καὶ σιδηρωθεὶς καὶ ἐξαγκωντισθεὶς κείμενος ἐπεκα- 

λέσατο λέγων «Ἅγιε μάρτυς Φωκᾶ, ἐλέησόν με καὶ λύτρωσαί με τῆς κατεχούσης ταύτης ἀνάγκης καὶ 
» τῶν δεσμῶν.» Καὶ διυπνώσαντος αὐτοῦ, ὁρᾷ τὸν ἅγιον ἐν σχήματι πρεσβυτέρου λέγοντα αὐτῷ᾽ 
« Ἀνάστα, ἀνάστα, ἀναχύιρησον. » Καὶ διυπνισθεὶς εὗρεν ἑαυτὸν λελυμένον τῶν σιδήρων. Καὶ ἐξῆλθεν 
ἀβλαβὴς καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἦν ἀεὶ ἐπιτελῶν τὴν μνήμην τοῦ ἁγίου Φωκᾶ καὶ εὐχαριστῶν τῷ 

85 Θεῷ, Οὗτος ὁ ἅγιος χάριν ἔχει παρὰ Θεοῦ τοῦ προΐστασθαι ἐν πειρασμοῖς καὶ κινδύνοις ἐν γῇ καὶ ἐν 
θαλάσσῃ. Οὗ ταῖς πρεσβείαις καὶ ἡμᾶς λυτρώσηται κύριος ὁ Θεὸς ἀπὸ παντὸς κακοῦ᾽ ἀμήν. --- 
᾿Ισαύρου. --- &:1. — Ἀστείου. --- 4 5, -- Βα: 1. 9. 4. 5 (Ἀπολλωνίου καὶ Ἀλεξάνδρου). --- Rb: Θωμᾶ 
ἐν τῷ Μαλαίῳ. --- Re : Ἀστείου. --- 4, δ, — Me : 1, — Ἀστείου. --- Ἰσαύρου κτλ. --- ΤΤερεγρίνου κτλ. 

1 ᾿ουκεντίνου C, — 5 Ἀστ Που Cg. — ? supplevi, om. Cg. — " al. Μάσαλβα S. 
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γεν 5 ἀβλαβής" καὶ καταλαβὼν τὸν ἴδιον οἶκον, ἦν 

ἀεὶ ἐπιτελῶν τὴν μνήμην τοῦ óríou μάρτυρος 

Φωκᾶ καὶ εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων! Ἀρχίπ- 

που καὶ Φιλήμονος 3. Τελεῖται δὲ fj τούτων 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ἐν θαύ- 

μασι μεγίστου Θωμᾷ τοῦ ἐν τῷ Μαλέῳ 1. Οὗτος 

εἰς μὲν τὸν πρότερον αὐτοῦ βίον ἐγένετο περιφα- 

γὴς καὶ περίβλεπτος πλούτῳ καὶ δυναστείᾳ, ἀλλὰ 

xai κατὰ βαρβάρων ἔστησεν ἄπειρα καὶ μέγιστα 

τρόπαια ὕστερον δὲ ποθήσας Χριστὸν καὶ τοῦ 

βίου λιπὼν τὸ πικρὸν κλυδώνιον, ὑπέδυ τὸν 

ἐλαφρότατον τοῦ Κυρίου ζυγόν, καὶ τῷ τῶν μονα- 

ζόντων σχήματι προσῆλθε, τὴν πτωχείαν καὶ 

ταπείνωσιν τοῦ δεσπότου Χριστοῦ μιμησόμενος, 

καὶ στύλος πυρὸς ἐν νυκτὶ ὑπὸ Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβί- 

του, οὗ καὶ τὸν βίον ἐμιμήσατο, ὁρᾶται φαινόμε- 

νος, | koi πρός τι ὄρος ἀνῆλθε Μάλεωνϑ λεγόμενον" 

ἐκεῖθέν τε ὡς ἀστὴρ ἀναφανεὶς καὶ αὐγάζων τὴν 

περίγειον καὶ τῇ προσευχῇ αὐτοῦ καὶ ἀτρυπνίᾳ 

ἐκμειῶν τὸ τῆς πονηρίας σκότος καὶ τὴν ἀχλὺν 

τῶν δαιμόνων; χάριν θαυμάτων ἔλαβεν" πηγήν τε 

ὕδατος διὰ προσευχῆς αὐτοῦ βλύσαι πεποίηκε καὶ 

τυφλοῖς τὸ βλέπειν καὶ χωλοῖς τὴν εὐδρομίαν 

παρέσχεν. Ἀλλὰ καὶ τὸν βίον λιπὼν καὶ τὸ πνεῦμα 

τῷ Θεῷ παραθέμενος, οὐ παύεται καθ᾽ ἑκάστην 

τοὺς αὐτῷ πίστει προσιόντας παντοίων παθῶν 

— 5 óneképuqev Με. 
4. — ! μαρτύρων add. D. — ? Φηλήμονος D. 
5. — ! elc τὸ ἐξωκίωνιν D. 

σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ" αὐτῶν uaprupetu, τῷ 

ὄντι πέραν ἐν τῇ Ἐλαίᾳ. 

δ. Καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων ᾿Απολλωνίου, 

᾿Αλεξάνδρου, Ὀνησίμου. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ Ἑξακιονίῳ !. 

Ἐπιμάχου καὶ 

ΑΥ̓ΤΩ Ζ΄. 

καὶ νόσων ἐκλυτρούμενος ἐκ τῶν βλυζόντων 

ναμάτων τῆς θείας λάρνακος. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἰσαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Βασιλείου, Ἶνο- 

κεντίου, Φήλικος ἴ, «Ἑρμείου 3» καὶ Περε- 

γρίνου 3, 'O ἅγιος Ἴσαυρος ὁ τῶν μυστηρίων 

τοῦ Χριστοῦ * διάκονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ γεγέν- 

γηνται ἐν Ἀθήναις κατὰ τοὺς καιροὺς Νουμε- 

ριανοῦ, ᾿Απαναστάντες δὲ τῆς πατρίδος ἦλθον ἐν 

τῇ ᾿Απολλωνιατῶν πόλει" κἀκεῖ 5i ἀποκαλύψεως 

θείου 5 ἀγγέλου εἰσῆλθον * ἔν τινι  σπηλαίψ, ἐν 

(p κατῴκουν " Φῆλιξ καὶ ΤΤερετρῖνος καὶ Ἑρμείας 8 

ὄντες χριστιανοί. ΟἹ εὐσεβείας λόγοις παρὰ τοῦ 

ἁγίου Ἰσαύρου τρεφόμενοι, τροφὰς αὐτῷ σώωμα- 

τικὰς ἀντεκόμιζον᾽ εἶτα κατ᾽ ὀλίγον ταῖς τοῦ ἁγίου 

παραινέσεσι τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς πτωχοῖς ἐπι- 

δόντες συνῆσαν αὐτῷ. Οἱ δὲ συγγενεῖς αὐτῶν 

μετατατεῖν αὖθις αὐτοὺς εἰς τὰ ἴδια καὶ ἀποστῆ- 

σαι τοῦ ἁγίου ἐπιχειρήσαντες καὶ μὴ δυνηθέντες, 

διέβαλον αὐτοὺς Τριποντίῳ τῷ ἐπάρχῳ" ὃς συλ- 

λαβὼν αὐτοὺς καὶ τοῦ Χριστοῦ ἀποστῆσαι μὴ 

δυνηθείς, ξίφει τὰς κεφαλὰς αὐτῶν τμηθῆναι ἐκέ- 

1. — ! Μαλεῶν, Μαλαιῶν S ad dd. April. 5, Mai 12, Μαλεῶν D, Μαλεῶ Me, B. --- * haec ita habet Be : οὕτως ἐγένετο 
περιφανέστερος, ὡς φαίνεσθαι ἐν νυκτὶ Uic στύλος πυρὸς τῇ ἐπισκήψει τοῦ μεγάλου προφήτου Ἠλίου οὗ καὶ τὸν 

τρόπον ἐζήλωσεν. --- ? Μαλεὸν Με, 
3. —  Φίληκος S, Φίλικος D. —? D, om. S. --- ὃ ΤΤερεγγρίνου S. — * Xp. μυστηρίιων D. — 5 om. D. — ὃ εἰσελθὼν D, — 

" stpocibxouy D. — 8. Ἑρμίας S. 

(Iu1.75). — &et 5: Φιλήμονος ἀρχιεπισκόποῳ καὶ Ὀνησίμου. --- Βασιλείου (Iul. 55). — Kai τὰ ἐγκαίνια 

τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Στεφάνου τοῦ eig τὸ Ῥήγιον Καλαβρίας (Inl. 55. — 5 : Ἀπολλωνίου, 

ὅστις ἔν τῷ πλοίῳ βληθεὶς καὶ τοῦ πλοίου ἐν τῇ θαλάσσῃ πυρποληθέντος ἐτελειώθη... Ἀλεξανδρίων 

εἰς τροχὸν δεθεὶς καὶ κατὰ πρανοῦς ἀφεθεὶς τ... Ἐπίμαχος E. v. Τελεῖται δὲ fj τούτων σύναξις εἰς τὸ 

Ἑξακιόνιον. --- Mv : 1. 2, — ᾿Αστείου, --- 4. 5. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:9.3.4 — P : 8, 2. 4 — Τῆς ἁτίας μάρτυρος Kupiaxfig. — D: 1: 

Θωμᾶ τοῦ ἐν τῷ Μαλαιῷ. Οὗτος ἐν περιφανεῖ καὶ περιβλέπτῳ καὶ στρατιωτικῷ βίῳ πρότερον διαπρέψας 

καὶ πολλὰ καὶ μέγιστα κατὰ βαρβάρων... Des. : καὶ χωλοὺς ἀνορθώσας καὶ πητὴν ὕδατος προσευξάμενος 

ἀναβλῦσαι ποιήσας καὶ ἕτερα θαύματα κατεργασάμενος ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. --- 2.3. 4. — Da : 2. 3. 4.— 

Κυριακῆς, --- Db: 1.2. 3. 4 (des. : τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν Συμβόλοις). --- K : 1. 2. 8, 4. — N : 

2.1.8. 4. — Bb:3. 1. — Βα: 8, 1. — 0:3. 1. — Τῆς ἁγίας καλλινίκου μάρτυρος Κυριακῆς (in marg.). — 

(9 : 8, 1. — Cg :3. 1. — R : Κυριακῆς. --- 2. 8. 1. 4. R&: 1.3. — Rb : Σισόη (Tul. 67). — Λουκίας 

(Iul. 6?) — Re: Τοῦ ἁγίου μάρτυρος ᾿Ασκληπιάδου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (cf Iul 82). — 2. — 

Me: 1. — Κυριακῆς. "Ev ταῖς ἡμέραις Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως͵ Δωρόθεός τις χριστιανὸς 

σὺν Εὐσεβείᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἄτεκνοι ὄντες ἐδέοντο τοῦ Θεοῦ δοθῆναι αὐτοῖς καρπὸν ἐκ τῆς ὀσφύος 

αὐτῶν καὶ τῷ - Θεῷ τοῦτον εἰ δοθείη προσενεγκεῖν ἐπηγγείλαντο. Γεννήσαντες οὖν παιδίον θῆλυ. ἐν 

ἡμέρᾳ κυριακῇ, ἐπωνόμασαν αὐτὴν Κυριακήν’ καὶ βαπτίσαντες καὶ παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου 

ἀνατρέφοντες ἐτήρουν παρθένον, ὡς τῷ Θεῷ ταύτην ἀναθέσθαι βουλόμενοι. Γενομένου δὲ διωγμοῦ, 

παρεδόθησαν Διρκλητιανῷ τῷ βασιλεῖ. Καὶ ἀνακρίνας οὗτος αὐτοὺς καὶ τυπτήσας τοὺς μὲν γονεῖς 

παρέπεμψεν Ἰούστῳ δουκὶ ἐν τοῖς μέρεσι τῆς Μελιτηνῆς 1, τὴν δὲ παῖδα Κυριακὴν Μαξιμιανῷ τῷ Καίσαρι 

ἐν Νικομηδείᾳ' ὃς καὶ ἐπανακρίνας ταύτην καὶ ἐν τῇ εἰς Χριστὸν πίστει στερεὰν εὑρὼν καὶ ἀκλόνητον, 

ῥίψας χαμαὶ ἔτυψεν ἀφειδῶς ἐπὶ πολλὰς τὰς ὥρας. Τῆς δὲ ἁγίας προσευχομένης, ἐμαίνετο ὁ δικαστὴς 

κατὰ τῶν ὑπηκόων καί φησιν ἡ ἁγία πρὸς αὐτόν" « Μὴ πλανῶ, Μαξιμιανέ, οὐδέποτέ μου Κυριεύσεις 

τ Μελιτινῆς Mc. 
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Aeugev. Ἴσαυρος δὲ ὁ τοῦ Χριστοῦ διάκονος καὶ οἱ 

σὺν αὐτῷ ἀποστέλλονται παρὰ τοῦ ἐπάρχου πρὸς 

᾿Απολλώνιον τὸν υἱὸν αὐτοῦ" παρ᾽ οὗ πυρὶ καὶ 

ὕδατι δοκιμασθέντες καὶ ἐν τῷ παραδόξως ἐκ 

τούτων σωθῆναι πολλοὺς μεταθέντες πρὸς τὴν 

πίστιν τὴν εἰς Χριστόν, ὧν ἦν Ροῦφος καὶ Ῥου- 

φινιανὸς 9 οἱ αὐτάδελφοι, συγκλητικοὶ τῆς πόλεως 

ὄντες ᾿Απολλωνίας, τελευταῖον τὴν ἀπόφασιν δεξά- 

' gevor καὶ ἐπὶ πολὺ προσευξάμενοι, κλίναντες τὰς 

10 

3.15 

f. 255*. 

85 

4 

50 

κεφαλὰς παρέδωκαν τὰς ψυχὰς τῷ Θεῷ. 

8. Tfj! αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Περεγρίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Λουκιανοῦ, 

ἸΤομπηΐου, Ἡσυχίου 3, Σατορνίνου ὃ καὶ l'ep- 

μανοῦ. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐξ Ἰταλίας" κατὰ δὲ τοὺς 

καιροὺς Τραϊανοῦ διὰ τὸν ἐπικείμενον κατὰ τῶν 

χριστιανῶν διωγμὸν [ἐμβάντες εἰς πλοῖον, ἦλθον 

ἐν πόλει τοῦ Δυρραχίου ** καὶ ἐν αὐτῇ γενόμενοι ὅ 

MHNI T9 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος TIpokomíou. 

ὋὉ μέγας ἐν μάρτυσι Προκόπιος ἦν κατὰ τοὺς 

χρόνους Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως“ ὥρμητο ; δὲ 

ἐκ τῆς Αἰλιαίων 5 πόλεως ὅ, γεννηθεὶς ἐκ μὲν 

πατρὸς εὐσεβοῦς καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογοῦντος 

Χριστοφόρου ὀνόματι ὁ, ἐκ δὲ μητρὸς Θεοδοσίας 

τὰ εἴδωλα θρησκευούσης. Τοῦ οὖν πατρὸς αὐτοῦ 

τὸν βίον λιπόντος, ἣ μήτηρ «ἐνὅ» τῇ δυσσεβεῖ 

δόξῃ τῇ κατὰ τοῦ Χριστοῦ τὸν ἅγιον. ἔτρεφε. 

᾿Ἀνδρωθέντα δὲ ἤδη ἄγει αὐτὸν πρὸς Διοκλη- 

τιανὸν διατρίβοντα ἐν Ἀντιοχείᾳ 97 xoi δεήσεις 

ὑπὲρ αὐτοῦ ποιησαμένη καὶ συχνὰ μετρήσασα 

χρήματα, ἀνατορευθῆναι τὸν υἱὸν δοῦκα τῆς 

Ἀλεξανδρείας ἐποίησε. Εὐθὺς δὲ αὐτῷ καὶ ὁ κατὰ 

τῶν χριστιανῶν πόλεμος παρὰ τοῦ βασιλέως ἐνε- 

— 9 Ῥουφιανὸς D. 

εἶδον τὸν ἅγιον ᾿Αστεῖον ὃ ἐπὶ σταυροῦ κρεμάμε- 

vóv, διάβροχον μέλιτι καὶ * ὑπὸ σφηκῶν καὶ μυῶν 

κεντούμενον, διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 8. Μακαρί- 

σαᾳντες οὖν αὐτὸν συνελήφθησαν ὑπὸ τῶν ταξεω- 

τῶν" καὶ χριστιανοὺς ἑαυτοὺς καταγγείλαντες, 

προστάξει τοῦ ἀνθυπάτου ᾿Αγρικολάου ἐν τῷ τοῦ 

᾿Αδρία πελάγει éppígncav: καὶ οὕτως τὸν τοῦ 

μαρτυρίου στέφανον ἐκομίσαντο . Ὧν τὰ λείψανα 

ἐκβαλοῦσα ἡ θάλασσα ἔκρυψεν ἐν τῇ ἄμμῳ. 

Ἐτῶν δὲ ἐνενήκοντα παρελθόντων, ἐμφανίζονται 

τῷ ἀρχιεπισκόπῳ ᾿Αλεξανδρείας" ὃς καὶ ἀνελόμε- 

vog αὐτὰ θάπτει ἐντίμως, ποιήσας ἐπ᾽ αὐτοῖς 

εὐκτήριον οἶκον. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 

Χριστοῦ μαρτύρων Εὐσταθίου, Τολυκάρπου 

καὶ Εὐατγέλου. Τελεῖται δὲ f] αὐτῶν σύναξις ἐν 

Σιβωνίᾳ ". 

AYTQ H'. 

χειρίσθη " ὃς ἐπὶ τὴν λαχοῦσαν διὰ νυκτὸς πορευό- 

μενος — χαλεπὴ γὰρ ἡ δι᾽ ἡμέρας πορεία διὰ τὸν 

ἐπιγινόμενον καύσωνα --- ἐπεὶ ὡς ἀπὸ μιλίων τριά- 
κοντὰ τῆς πόλεως γέγονεν Ἀπαμείας, συνεπομέ- 

νῶν αὐτῷ καὶ τῶν δύο νουμέρων, ἐπιγεγονότος 

σεισμοῦ καὶ ἀστραπῶν, φωνῆς ἤκουσεν οὐρανό- 

θεν καλούσης τε αὐτὸν ἐξ ὀνόματος Νεανίαν --- 

τοῦτο γὰρ αὐτῷ τὸ πρότερον ὄνομα --- καὶ τὴν 
πορείαν ὀνειδιζούσης καὶ θάνατον ἀπειλούσης 7, 

ὅτι δὴ δ θεομαχήσιων πορεύεται. Τοῦ δὲ ἁγίου 
εὐθὺς εὐγνωμοσύνῃ ψυχῆς Κύριον τὸν" καλοῦνταϑ 

ἀντικαλέσαντος 1? καὶ παρακαλέσαντος σαφέϊστε- 
ρον ἐμφανισθῆναι αὐτῷ, ὥφθη αὐτῷ σταυρὸς ἐν 
εἴδει κρυστάλλου 11 καὶ φωνὴ γέγονεν ἐκ τοῦ 

σταυροῦ λέγουσα’ « Ἐγώ εἰμι ὁ ἐσταυρωμένος 

8. — καὶ τῇ D. — 5 Ἡσχίου, ΤΤαπίου D. — ? Σατορνίλου D. — * Aupaxiou D. — 5 εἰσελθόντες D. — 8 corr. rec. supra. 
lin. Ὁ,Ἄστιον S. — ! om. D. — 8 τὴν a. τὴν εἰς X. D. — ? híc des. D. 
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» Θεοῦ βοηθοῦντός μοι.» Kol παρέπεμψεν αὐτὴν Ἱλαριανῷ τῷ ἄρχοντι Βιθυνίας. Ὁ δὲ ταύτην. ἔπανα- 
κρίνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ εἰδωλεῖον. ΤΙροσευξαμένης δὲ αὐτῆς γέγονε σεισμὸς μέγας“ καὶ πεσόντα τὰ 
εἴδωλα τοῦ ναοῦ πάντα συνετρίβησαν καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ χοῦς, Καὶ εἰσελθὼν λαῖλαψ ἀνέμου ἐσκόρ- 
πισε τὸν χοῦν εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἐλθοῦσα ἀστραπὴ πυρὸς κατέκαυσε τὸ πρόσωπον Ἱἱλαριανοῦ τοῦ 
ἄρχοντος, καὶ πεσὼν ἐκ τοῦ θρόνου ἐξέψυξεν. Ἐλθὼν δὲ ἕτερος ἄρχων διάδοχος αὐτοῦ καὶ μαθὼν 
πάντα κατεδίκασε τὴν ἁγίαν πυρίκαυστον γενέσθαι" καὶ ἀνάψαντες πυρκαϊὰν μεγάλην ἠκόντισαν τὴν 
ἁγίαν ἐν μέσῳ. Ἡ δὲ τὰς χεῖρας εἰς τὸ ὕψος πετάσασα, ηὔξατο ἐπὶ ὥρας πολλὰς πρὸς Θεόν: Καὶ τοῦ 
ἀέρος θερινοῦ καὶ καθαροῦ ὄντος, κατελθοῦσα νεφέλη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔσβεσε πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ 
πυρός, μηδὲν τῆς μάρτυρος λωβηθείσης. Εἶτα ἀπολύσας αὐτὴν ἐν τῷ σταδίῳ καὶ θῆρας διαφόρους σὺν 
αὐτῇ, οὐδὲν οὐδὲ ἐν τούτῳ ἤνυσεν ἐκυλίοντο γὰρ οἱ θῆρες παρὰ τοὺς πόδας αὐτῆς" ἐφ᾽ ᾧ καὶ πολλοὶ 
ἐπίστευσαν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ἡ δὲ ἁγία ἐνεβλήθη εἰς τὴν φυλακήν καὶ τῇ ἑξῆς 
προκαθίσας ὁ ἄρχων ἔδωκεν ἀπόφασιν κατ᾽ αὐτῆς. Ἡ δὲ αἰτησαμένη προσεύξασθαι μετὰ τὸ ἔξω τῆς 
πόλεως ἐξαχθῆναι παρὰ τῶν μελλόντων ἀνελεῖν αὐτὴν δημίων, ἐπὶ ὥρας. πολλὰς προσηύξατο. Εἶτα 
κατηχήσασα τοὺς συνακολουθήσαντας αὐτῇ χριστιανοὺς κατακλιθεῖσα πρὸς γῆν, ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ. 
Καὶ προσελθόντες οἱ στρατιῶται ὡς εὗρον αὐτὴν νεκράν, ἐξέστησαν. Γέγονε δὲ καὶ φωνὴ πρὸς αὐτούς - 
« Πορεύεσθε, ἀδελφοί, καὶ διηγεῖσθε πᾶσι τὰ μεταλεῖα τοῦ Θεοῦ.» Οἱ δὲ ὑποστρέψαντες ἐδόξαζον τὸν 
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» Ἰησοῦς 13. ὁ τοῦ Θεοῦ υἱός.» Ἐντεῦθεν ἅπαν 
τὸ τῆς. οἰκονομίας μυστήριον παρὰ τοῦ Θεοῦ 18 
διδαχθείς, βεβαίαν ἐπίγνωσιν τῆς πίστειυς ἔλαβε" 
καὶ ὑποστρέψας ἐν τῇ Σκυθοπόλει, ἐπέτρεψε γενέ- 
σθαι κατὰ τὸν δειχθέντα τύπον αὐτῷ σταυρὸν ἐκ 
χρυσοῦ καὶ ἀργύρου συγκείμενον, ᾧ συνεξεφάνη- 
σαν ἅμα τῷ τελειωθῆναι εἰκόνες τρεῖς ἑβραίων 
γράμμασιν; ὧν εἶεν 1 οἱ τύποι δηλοῦσαι, ἄνω μὲν 
Ἐμμανουήλ, ἑκατέρωθεν δὲ Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ. 
Περιπτυξάμενος οὖν αὐτόν τε τὸν σταυρὸν καὶ 

τὰς ἐν αὐτῷ εἰκόνας, εὐθὺς ἀνέζευξεν εἰς Ἵερου- 
Goo καὶ κατὰ τῶν Σαρακηνῶν στήσας τρόπαια, 

οἱ ἐπόρθουν τὰς πέριξ χώρας καὶ ἐληΐζοντο, ἐπινι- 
κίους θυσίας τοῖς δαίμοσιν προσαγαγεῖν παρὰ τῆς 
μητρὸς προετρέπετο. Ὡς δὲ τῇ τοῦ Χριστοῦ δυνά- 

μέι τὴν κατὰ τῶν πολεμίων νίκην ἐπέγραφεν, ἤχθη 

πρὸς τὸν βασιλέα, διαβαλούσης 15 αὐτὸν τῆς 

μητρός, Ὁ δὲ Οὐλκίῳ τῷ τῆς Καισαρείας ἡγεμόνι 

ἐπέτρεψε τὴν- κατὰ τοῦ ἁγίου ἐξέτασιν, Ἐτύφθη 

οὖν παρ᾽ αὐτοῦ σφοδρῶς μὴ πεισθεὶς τοῖς εἰδώ- 

λοις θυσίας προσενεγκεῖν " καὶ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 

ῥιφεὶς καὶ δόξας εἶναι ἡμιθανής, ἐπιστάντος τοῦ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν te? δεσμῶν 

ἐλύθη καὶ Προκόπιος ἐπεκλήθη, τὴν ἐπὶ τῷ μαρ- 

τυρίῳ προκοπὴν αὐτῷ καὶ τελείωσιν δηλοῦντος 

τοῦ ὀνόματος, καὶ θάρσος κατὰ Tv δεινῶν καὶ 

τῶν ἀπειλουμένων κολάσεων ἔλαβεν. Εἶτα ἄγεται 

ἐν τῷ ναῷ τῶν εἰδώλων καὶ διὰ προσευχῆς τὰ 

ἐκεῖσε 15 εἴδωλα κατέβαλεν ἃ πεσόντα καὶ συντρι- 

βέντα καὶ παραδόξως εἰς ὕδιυρ μεταποιηθέντα 

ἐξεχύθησαν διὰ τῶν θυρῶν τοῦ ναοῦ, ὥστε ἰδόν- 

τὰς τοὺς στρατιώτας τῶν δύο νουμέρων σὺν τοῖς 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν xoi ἱερο- 

μάρτυρος ΤΤαγκρατίου ἐπισκόπου Ταυρομενίου. 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ τῶν χρόνων τῶν ! ἀποστόλων, 

ἕλκων τὸ γένος ἐκ τῶν ὁρίων ᾿Αντιοχείας. Οὗτος 

τὸ ἅγιον βάπτισμα ἐδέξατο " ἐν τῇ ἁγίᾳ Σιὼν ἅμα 

πατρὶ καὶ μητρί. Μετὰ δὲ τὴν τούτων ἀποβίωσὶν 

καταλιπὼν ἅπαντα 8 τὰ προσόντα αὐτῷ, ἔρχεται 

ἐπὶ τὰ ὅρια Πόντου καὶ ἐπί τι σπήλαιον εἰσδύς, 

δυσὶ τριβούνοις Νικοστράτῳ καὶ Ἀντιόχῳ πιστεῦ- 

σαι τῷ Χριστῷ καὶ παρὰ Λεοντίου τοῦ ἐπισκόπου 

τὸ ? βάπτισμα δέξασθαι καὶ τὰς κεφαλὰς προστάξει 

τοῦ βασιλέως ἀποτμηθῆναι. Συνελήφθησαν δὲ καὶ 

δώδεκα γυναῖκες συγκλητικαὶ ἅμα Θεοδοσίᾳ tfj. 5 

τοῦ ἁγίου μητρὶ πιστεύσασαι καὶ “αὐταὶ ἐπὶ τῷ 

γενομένῳ θαύματι’ καὶ ἀφειδῶς αἰκισθεῖσαι καὶ 

τοὺς μαστοὺς ἐκκοπεῖσαι καὶ πυρωθείσαις σφαί- 

ραιῖις τὰς μασχάλας διαφλεχθεῖσαι "5, ξίφει τὰς 

κεφαλὰς ἀπετμήθησαν 17. | Μετὰ ταῦτα Φλαβια- 10 

“νὸς τὴν ἡγεμονίαν δεξάμενος 15 καθιστᾷ τὸν 

ἅγιον εἰς ἐξέτασιν, καὶ μὴ πειθόμενον κελεύει 

᾿Αρχελάῳ τινὶ ξίφει πλῆξαι αὐτόν“ ὃς τὴν χεῖρα 

ἀνατείνας εὐθὺς ἐπὶ τὴν γῆν πεσὼν ἐξέπνευσεν. 

Εἶτα τείνεται ? ὁ ἅτιος 59 σχοινίοις καὶ νεύροις 15 

ὠμοῖς ξέεται ?* καὶ ἐπ᾽ ἀνθρακιᾶς καταφλέγεται 22 

καὶ τοῖς καταφλεχθεῖσι μέλεσιν ὄξος ἐπιχέεται 38. 

Δεξάμενος δὲ ἐν τῇ χειρὶ πῦρ καὶ λιβανωτὸν διε- 

καρτέρησε τὴν χεῖρα καταφλεγόμενος, ἵνα μὴ δόξῃ 

τοῖς ἀσεβέσι σκορπίσας τὸ πῦρ θυσίαν τοῖς cibdo- 30 

λοις προσενετκεῖν " ἐπὶ πᾶσιν ἀναρτηθεὶς προσε- 

δέθη 35 τὰς χεῖρας, καὶ εἰς κλίβανον ἐκπυρωθέντα 

μέλλων ἐμβληθῆναι ἐπεὶ τῇ τοῦ !? Χριστοῦ 13 

σφραγῖδι τοῦτον 25 κατέψυξε, τὴν διὰ τοῦ ξίφους 

ἀπόφασιν ἔλαβε, καὶ τμηθεὶς τὸν αὐχένα πρὸς 80 

Κύριον ἐξεδήμησε, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν 

τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ τῷ ὄντι πλησίον 

τῆς Χελώνης καὶ ἐν τῷ Κονδυλίῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

᾿Αβδᾷ καὶ Σάβα. 80 

3, Koi ἄθλησις τοῦ ἁγίου: ἸΤροκοπίου τοῦ 

ἐφορκιστοῦ, τοῦ ἐν Καισαρείᾳ τῆς ΤΤαλαιστίνης, 

AYTQ θ΄. 

καταμόνας ἦν ἀσκῶν καὶ ἑαυτῷ προσέχων: καὶ 

μόνῳ Θεῷ ὁ προσομιλῶν, Ὃ δὲ κορυφαῖος τῶν a5 

ἀποστόλων Πέτρος διερχόμενος τὰς πόλεις καὶ 

διδάσκων, κατέλαβε τὸν ἄνδρα ἐν τῷ. Πόντῳ, καὶ 

ἀναλαβὼν αὐτὸν ἦλθεν εἰς ᾿Αντιόχειαν, εἶτα εἰς τὰ 

τῆς Κιλικίας μέρη. “Ὅτε καὶ τῷ μεγάλῳ ἀποστόλῳ 

Παύλῳ περιτυχὼν ἅμα αὐτῷ χειροτονεῖ πρῶτον 40 

μὲν Κρίσκεντα εἰς Γαλατίαν, ἔπειτα" Μαρκιανὸν εἰς 
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809. : ^. MENSIS 
Συράκουσαν δ, εἶτα τὸν ἅγιον ΤΤατκράτιον εἰς τὸ 

Ταυρομένιον. Ὃ δὲ Παγκράτιος εἰσελθὼν ἐν τοῖς 

πλοίοις Λυκαονίδου καὶ “Ῥωμύλου ἴ τῶν ναυκλή- 

ρων, κατέλαβε τὴν πρὸς ἣν ἐπέμφθη ὃ χώραν᾽ 

5. σημείων δὲ πλείστων παρὰ τοῦ ἁγίου τελουμένων 

ΤΠΤαγκρατίου, τῇ τοῦ Χριστοῦ πίστει ἐκ προοιμίων 

οἱ ναύκληροι ἢ προστίθενται καὶ τὰ σεβάσματα 

τῶν κατὰ τὴν ᾽ χώραν τοῦ re Φάλκωνος καὶ Λύσω- 

νος καὶ τῶν λοιτῶν δαιμόνων ἠφανίσθησαν. 1 'O 

10 δὲ τοῦ τόπου ἡγεμών, ᾧ ὄνομα Βονιφάτιος H, ἰδὼν 

τὰ γενόμενα 13 τεράστια καὶ ὑπερθαυμάσας, ἐπί- 

στευσε 1? τῷ Χριστῷ καὶ σπουδὴν πολλὴν θέμενος 

ἐκκλησίαν ἐδείματο ἐν τριάκοντα μόναις ἡμέραις 4. 

Ὁ δὲ Τ]αγκράτιος ἦν θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ 

i5 πᾶσαν μαλακίαν τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι' διὸ καὶ 

καθεκάστην προσετίθει 15 πλήθη πολλὰ τῷ Χρι- 

στῷ ?? καὶ 10 Θεῷ, καὶ ἐβαπτίζοντο 15. Μόνοι δὲ oi 

Μοντανοὶ ἔμειναν ἐν τῇ ἀπιστίᾳ" οἵτινες xoi? 

ἀπεχθῶς ἔχοντες πρὸς τὸν ἅγιον καιροῦ λαβόμενοι 

20 καὶ ἐπιθέμενοι αὐτῷ δόλῳ μετὰ. καὶ ᾿Αρταγάλου 

τοῦ αὐτῶν ἀρχηγοῦ, ἔκτειναν καὶ πρὸς τὸν ποθού- 

μένον αὐτῷ παρέπεμψαν Κύριον ", καὶ οὕτως 

εὕρατο τῶν πολλῶν πόνων τὴν ἀντίδοσιν. 

IULIUS 810 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος 

Ὀρέστου. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητ 

τιανοῦ τοῦ βασιλέως ἐκ πόλεως Τυάνων τῆς Καπ- 

παδοκῶν ἐπαρχίας, τὴν ἰατρικὴν τέχνην μετιών. 

ΤΙροσαχϑεὶς δὲ Maius τῷ ἡγεμόνι καὶ ὁμολογή- 

σας τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, ῥαβδίζεται ἐπὶ τοσοῦ- 

τον, ὥστε ἀνακαλυφθῆναι τὰ σπλάγχνα. αὐτοῦ. 

Καὶ εἰσελθὼν ἐν τῷ ναῷ τῶν εἰδώλων καὶ τὴν 

ἐν Χριστῷ σφραγῖδα ποιήσας, κατέβαλε τὰ ἐν 

αὐτῷ εἴδωλα, ἃ καὶ πεσόντα εἰς χοῦν διελύθη- 

σαν. Εἶτα εἰς φυλακὴν βάλλεται καὶ μεθ’ ἡμέρας 

ὀκτὼ ἐξαχθεὶς καθηλοῦται ἥλοις τὰς πτέρνας 

καὶ πρὸς τούτοις δεσμεῖται ἁλύσει τὰς χεῖρας 

καὶ ἐπὶ μιλίοις εἴκοσι καὶ τέσσαρσι σύρεται ὑφ᾽ 

ἵππου, ἐν ᾧ τὸ τῆς ἁλύσεως ἔδησαν ἄκρον καὶ 

συρόμενος ἀπέδωκε τὴν ψυχήν. Τελεῖται . δὲ f 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳμ τοῦ 

ἁγίου Ἰωάννου τοῦ θεολότου, πλησίον τῆς μεγά- 

λης ἐκκλησίας. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἐγκαινίων τοῦ 

σεβασμίου οἴκου τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τοῦ ὄντος ἐν 

τῇ Πητῇ. 

— δ Συρράκουσαν S, Me Ῥωμίλου Me. — 8 ἀπεστάλη Me. — ? παρ᾽ αὐτοῦ γινομένων εὐθὺς ἐκ προοιμίων οἱ vat- 
35 κλήροι τῇ εἰς X. πίστει Mc. — 19 om. Mc. —?! Βονηφάτιος 8, Mc. — 15 γινόμενα Me. — ?? καὶ αὐτὸς add. Mc. — V bid 

τριάκοντα ἡμερῶν Mc. — !5 προσετίθεντο Me. — 15 τοῦ ἁγίου ἠξιοῦντο βαπτίσματος Me. — 17 Ric des. Mc. 

χρόνῳ τῆς ἡλικίας ἐστί. ToO δὲ cinóvroc ἐν πέμπτῳ xoi ἑβδομηκοστῷ, ἀποστρέψας cic τὸν Κόπρην, τὰς 

τῶν ἐτῶν περιόδους, αἷς συνέζησεν, ἀπαριθμῆσαι ἐκέλευσεν. Εἰπόντος δὲ αὐτοῦ τεσσαράκοντα καὶ 

πέντε ὑπάρχειν, τότε τὸν μὲν πρεσβύτερον ἔξω γενέσθαι προσέταξε, Τ]αντοίαις δὲ κολακείαις καὶ 

80 ἀπάταις χρησάμενος καὶ προσθεὶς ἀπειλάς, ἔπεισε τὸν Κόπρην ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν καὶ σέβας τοῖς 

εἰδώλοις προσνεῖμαι. Τοῦτο Ἰνοὺς ὁ ἅγιος Πατερμούθιος, ἐδέετο τοῦ Θεοῦ ἐπιστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς 

πλάνης καὶ μὴ συγχωρῆσαι διακενῆς τὸν ἐν τῇ ἀσκήσει κάματον γενέσθαι αὐτοῦ. ς δὲ εἰσήχθη αὖθις 

πρὸς τὸν Ἰουλιανὸν καὶ εἶδε τὸν Κόπρην ἐν ἱματίοις λαμπροῖς παρεστηκότα, "ταλανίσας αὐτὸν καὶ τῆς 

»προτέρας διαγωγῆς καὶ τῶν μακρῶν νηστειῶν καὶ ἀγρυπνιῶν καὶ σχεδὸν τῆς ἀσωμάτου ζωῆς ἀνα- 

35 μνήσας εἰς κατάνυξιν ἤγαγεν. Ὃς εὐθὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβλέψας « Οὐκέτι, εἶπεν, Ἰουλιανίτης εἰμὶ 

» ἀλλὰ δοῦλος ἀνάξιος τοῦ Χριστοῦ.» Ὃ δὲ τύραννος προσέταξε πυράγραν χαλκέως ἀνθρακωθεῖσαν 

τῇ γλῴσσῃ προδενεχθῆναι αὐτοῦ εἶτα εἰς ἐσχάραν ? βληθῆναι πυρός. Εἰς ἣν ἀπαγόμενος ἐδειλίασεν " 

ἀλλὰ ταῖς τοῦ ἁγίου Πατερμουθίου παραινέσεσιν ἀναρρωσθεὶς εἰσῆλθεν ἅμα αὐτῷ εἰς τὴν τοῦ- πυρὸς 

ἐσχάραν. Ταύτης δὲ ψυχρανθείσης, αὖθις ἀναφθῆναι προσέταξε κάμινον καὶ εἰσαχθῆναι αὐτούς. Διαμεί- 

40 ναντες δὲ καὶ ἐν αὐτῇ ἀπαθεῖς, ἐξεκαλέσαντο πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν τὸν στρατιώτην ᾿Αλέξανδρον" 

ὃς ἐπὶ τῆς ἐσχάρας τοῦ πυρὸς ἀλωβήτους διαφυλαχθέντας τούτους ἰδὼν. πρῶτος αὐτῶν ὑπέδυ τὴν 

κάμινον τὸ τοῦ Χριστοῦ ἐπικαλούμενος ὄνόμα. Ἐξαχθέντες οὖν ἐκεῖθεν τοὺς αὐχένας ἐτμήθησαν. --- 

Κυρίλλου ἀῤχιεπισκόπου Γορτύνης τῆς κατὰ Κρήτην. Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ διὰ δὲ τρόπων καὶ 

ἠθῶν καὶ βίου καὶ λόγου κατάστασιν... Des. : ξίφει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τμηθῆναι ἐκέλευσε" καὶ οὕτως 

45 τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἐκομίσατο, — 2 (Ἰστέον κτλ.). --- Bb : Κυρίλλου. ---- ΤΤατερμουθίου κτλ. — 

1. — Bo: Κυρίλλου. --- ΠΙατερμουθίου κτλ. ---- Βιάνωρος καὶ Σιλουανοῦ (Iul. 10*). — ᾿Απολλωνίου 

(Iul. 105). --- Τῶν ἁγίων μυρίων πατέρων (Tul. 10*). — €: 3. — Κυρίλλου. ---- ΤΤατερμουθίου κτλ. --- 1. --- 

Ge : 8. — Κυρίλου, — ΤΙατερμουθίου κτλ. ---- Gg : 8. --- Κυρίλλου, --- Πατερμουθίου κτλ. --- 1: Παγ- 

κρατίου ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Οὗτος ὃ ἅγιος ᾿Αντιοχεὺς ὧν τὸ γένος παρὰ Πέτρου τοῦ ἀποστόλου 

50 πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν. πίστιν χειραγωγεῖται" παρ᾽ οὗ xoi χειροτονηθεὶς Ταυρομενίου ἐπίσκοπος 

ἀποστέλλεται. Ῥωμύλῳ δὲ xoi Λυκαονίδῃ τοῖς ναυκλήροις περιτυχὼν καταλαμβάνει τὴν Σικελῶν ὃ 

νῆσον᾽ oüc ἐκ προοιμίων πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν ἐπεσπάσατο. Ἐπεὶ καὶ τῇ νήσῳ ἐπέβη, τοῦ τε 

Φάλκωνος καὶ Λύσσωνος καὶ τῶν λοιπῶν δαιμόνων ἠφάνισε τὰ ἰνδάλματα καὶ τὸν ἐπὶ τοῦ τόπου 

ἡγεμόνα Βονιφάτιον * πιστεῦσαι Χριστῷ πεποίηκε καὶ ἐκκλησίας δείμασθαι. Πᾶσαν δὲ νόσον καὶ πᾶσαν 

55 μαλακίαν μετὰ ταῦτα Ó μέγας ΤΠατκράτιος θεραπεύων καὶ καθ᾽ ἑκάστην. προστιθέμενος πλήθη πολλὰ 

τῷ Θεῷ καὶ διὰ τοῦ ἁγίου βαπτίσματος τελειῶν, ἐπεὶ ὁ ἡγεμὼν Βονιφάτιος μὴ παρῆν, ὑπὸ τῶν Μοντα- 

νῶν 5 ἀναιρεῖται. ---- R : 1. — ΤΤατερμουθίου κτλ. --- Κυρίλλου. — Ra: 1. — Κυρίλλου. — Τῶν ἁτίων 

πατέρων (Iul. 10*). — Σύναξις Ἰωάννου (Iul. 105). — Rb : 1. — Κυρίλλου. — Re: 1. — Κυρίλλου. --- 

Mo : 1. — Πατερμουθίου κτλ. --- Βιάνωρος καὶ Σιλουανοῦ. — ᾿Ανδρέας καὶ ΤΤρόβος m. τ. (ful. 123), — 

€0 My : 1. — ΤΤατερμουθίου κτλ. — Κυρίλλου. — Mr : 1. 

—? xdpav N. — ὁ Συκελῶν Cg. —  Βονηφάτιον Cg, — 5 μαντανῶν Cg. 

Iu. 9. 

Tur. 9. 



, Tos. 10. 

f. 957". 

lvi. 11. 

lut. 10. 
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1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα πέντε 
μαρτύρων τῶν ἐν Νικοπόλει τῆς Ἀρμενίας μαρτυ- 
ρησάντων. Οὗτοι κατὰ τοὺς καιροὺς Λικινίου τ" τοῦ 

βασιλέως καὶ Λυσίου ἡγεμόνος ὡμολόγησαν τὸν 

Χριστόν’ ἐξῆρχον δὲ αὐτῶν οἱ καὶ τῆς πόλεως 

ἦσαν πρῶτοι, Λεόντιος, Μαυρίκιος, Δανιήλ, 

᾿Αντώνιος" διαφόροις δὲ ἐξετασθέντες βασά- 

γοις 3, ὕστερον ἐν καμίνιμ πυρὸς 8 βληθέντες 

τέλος τοῦ δρόμου τῆς | ἀθλήσεως εὕραντο. Τελεῖ- 

ται δὲ fj αὐτῶν σύναξις εἰς τὴν ἁγίαν Ἀκυλίνην 5, 

πλησίον τοῦ Φόρου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων  Βιά- 

νώρος καὶ Σιλουανοῦ. Ὁ ἅγιος μάρτυς Βιάνωρ 

ἦν τῆς ἸΙισιδῶν 5 ἐπαρχίας" διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν 

ὁμολογίαν κατεσχέθη ὑπὸ Σευηριανοῦ ἡγεμόνος 

τῆς ᾿σαύρων πόλεως τῆς Εὐφρατησίας" καὶ μὴ 

πεισθεὶς ὃ ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν *, σπαθίζεται 

δεινῶς κρεμασθείς, καὶ σφαίραις πυρὸς κατακαίε- 

ται καὶ τοὺς ὀδόντας καὶ τὰ ὦτα ἀφαιρεῖται. 

Σιλουανὸς δέ τις παρεστὼς καὶ τὴν καρτερίαν τοῦ 

ἁγίου βλέπων, ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ἐξε- 

κόπη παραυτίκα τὴν γλῶτταν, καὶ μετὰ ταῦτα τὴν 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τῆς ἁγίας καὶ καλλινίκου μάρτυρος 

τοῦ Χριστοῦ Εὐφημίας τῆς πανευφήμου, καὶ fi 

σύναξις τοῦ ὅρου τῆς πίστεως τῶν ἁγίων ἔξα- 

κοσίων τριάκοντα πατέρων, τῶν ἐν Χαλκηδόνι 

συνελθόντων. Ἰστέον οὖν ὅτι ἡ μὲν καλλίνικος. 

μάρτυς ὑπῆρχε κατὰ τοὺς καιροὺς Διοκλητιανοῦ 

καὶ Πρίσκου ἀνθυπάτου Εὐρώπης πόλεις Χαλκη- 

δόνος, θυγάτηρ οὖσα Φιλόφρονος καὶ Θεοδωρη- 

σιανῆς. Διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν διαβλη- 

θεῖσα, τροχοῖς καὶ πυρὶ προσπαλαίσασα, ἔτι δὲ καὶ : 

μηχαναῖς τισὶν ἑτέρων κολαστηρίων, καὶ λέουσιν 

AYTO [΄. 

κεφαλήν. Ὃ δὲ ἅγιος Βιάνωρ ἐτρυπήθη τοὺς 

ἀστρατάλους καὶ τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν ἐξωρύχθη 

καὶ τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς ἀφῃρέθη καὶ μετὰ τοῦτο 

τὸν αὐχένα ἐτμήθη. 5 

8. Tà? αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

᾿Απολλωνίου, Οὗτος ἦν ἐκ Tig? πόλεως Σάρ- 

δέων τῆς ἐν Λυδίᾳ" καὶ προσαχθεὶς ὃ Περινίῳ τῷ 

ἄρχοντι ἐν τῷ Ἰκονίῳ ἐνδημοῦντι 5, ὡμολόγησεν 

ἑαυτὸν εἶναι χριστιανόν. ᾿Αναγκασθεὶς δὲ εἰς τὴν 10 

τύχην τοῦ βασιλέως ὀμόσαι, ἔφη μὴ εἶναι θεμιτὸν 

εἰς βασιλέα ὀμνύειν θνητόν, καὶ μάλιστα τὸν ποιη- 

τὴν καὶ δημιουργὸν τοῦ σύμπαντος μὴ ἐπιγι- ᾿ 

νώσκοντα. ᾿Επὶ τούτοις ἐν ξύλῳ * σταυροῦ ἀναρ- 

τηθεὶς τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρατίθεται, 15 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ῖ μυρίων 

πατέρων : τῶν ἐν τοῖς σπηλαίοις 2, οὖς θανάτῳ 

πικρῷ παρέδωκεν ἐν καπνῷ καὶ πυρὶ Θεόφιλος ó 

ἀρχιεπίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας διὰ Ἰσίδωρον ὁ τὸν 

πρεσβύτερον. 30 

5. Καὶ fj! σύναξις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου xoi! 

εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ θεολόγου ὅ, ἐν τοῖς 

Βεάτου. 

AYTOQ ΙΑ΄, 

ἐκδοθεῖσα βορὰ xoi ἀλώβητος μείνασα, ἐν αὐτῷ os 

τῷ θεάτρῳ τὴν ψυχὴν τῷ Θεῷ παραϊτίθησι, 

καὶ κατατίθεται ἐν λάρνακι ὑπὸ τῶν οἰκείων τῆς 

πίστεως. Μετὰ δὲ πλείστου χρόνου παραδρομήν, 

ὅτε καὶ τὰ τῆς εὐσεβείας ἦν ἐν πλατυσμῷ, Θεοδο- 

Giov! υἱοῦ ᾿Αρκαδίου τὰ σκῆπτρα ἰθύνοντος, 30 

γέγονέ τι τοιόνδε τεράστιον, Εὐτυχής τις μοναχὸς 

καὶ πρεσβύτερος ἀρχηγὸς αἱρέσεως κατέστη λέγων 

τὸν κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν μιᾶς φύσεως 

εἶναι καὶ μιᾶς ἐνεργείας" ὃς καὶ καθαιρεῖται ὑπὸ 

Φλαβιανοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως προέδρου 85 

1. — 1 Λικιννίου S; D inifio mutil. — 5 Bac. ἐξετασθέντες D. — ? om. D. —* KuA vn D. 
3. — 1 τοῦ ἁγίου μάρτυρος D. —? ΤΙ σσιδιῶν D, — 8 καὶ &v. 
8. — t καὶ τῇ D. — ? om. D. — ? ἀχθεὶς D. —* Ejkou D. — 
4. — 1 om. Ὁ. — ὃ εἰς τὰ σπήλαιὰ D, — 8 (πικρῷ - πυρὶ) om. 
B. — ! om. D. - 5 καὶ θεολόγου Ἰωάννου D. 
1. — ! corr., prius Θεοδωσίου S. 

αγκασθεὶς D. — 4 καὶ μὴ πεισθεὶς add. D. — 5 om. D. 
5 παρέθετο D. 

. D. — * Ἡσίδωρον S. 

SYNAXARIA SELECTA. H:1.9.3.4.5. - P:1.2.3.4.— D:1.2.8.4 6. — Da:1.9. 8.4 5, — 
Db:1.2.3.4,5.— K:1.2. 3.4.5. — N :1. 9, 8, 4, 5. — ΒΡ: 1. 2 (Διάνωρος xoi Σιλβανοῦ). --- 3, — 
Be:1. —6:1,2,3. — Ce:1.2. 8. 

Ro: 1. 2. 4. 5. — Mo : 1.3. 4 : Τῶν ἁγίων ὁσιομαὰρ 

θανάτῳ πικρῷ παρέδωκε Θεόφιλος ὅ Ἀλεξανδρείας 

Cg:1.2.8.—R:1.2, 43. — Ra:1.2.3. — ΒΡ : 1. ἃ. δ. — 

τύρων τῶν ἐν τοῖς σπηλαίοις τοῖς ἐν Σκήτει, οὖς 45 

ἐπίσκοπος διὰ Ἰσίδιυρον τὸν ἐπίσκοπον. Οὗτοι οἱ 
ἅτιοι ἀσκηταὶ καὶ μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς καλύβας ἐν τῇ Σκήτει οἰκοῦντες καὶ 
τῇ ἐργασίᾳ τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολιῶν ἀσχολούμενοι ὡσεὶ δέκα χιλιάδες ὑπῆρχον μικρόν τι πλέον ἢ 

ἔλασσον. Ἰσίδωρος δέ τις ἐξ αὐτῶν τὰ πρῶτα φέρων τῷ ἀρχιεπισκόπῳ ἀντεμάχετο περὶ ἐκκλησιαστικῶν 
ζητημάτων, ἐν οἷς αὐτὸς οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἄλλως διέκειτο. Καὶ ἐπειδὴ ὁ Ἰσίδωρος τῷ πλήθει τῶν ἀσκητῶν 50 
θαρρῶν ἤλεγχεν αὐτόν, προφανῶς μὲν ἀμύνασθαι τοῦτον ὁ Θεόφιλος ἠσχύνετο καὶ ἐδειλία, ὅτι γνωστὸς 
ἦν τοῖς πολλοῖς. Ἀποστείλας δὲ τοὺς ὁμόφρονας αὐτοῦ ἐνέπρησαν ἅπαντας τοὺς ἐν Σκήτει ἁγίους 

πατέρας καὶ θανάτῳ παρέδωκαν. -- Mv : 1. 9. 8. 4. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. K :1.9.3. — P:2.3. 1.— D:1: Εὐφημίας, καὶ fj σύναξις τοῦ ὅρου 
τῆς πίστεως τῶν ἁγίων χλ΄ πατέρων τῶν ἐν Χαλκηδόνι συνελθόντων ἐπὶ Μαρκιανοῦ καὶ TlovAxepíag. Οἱ 55 
τοὺς περὶ Εὐτυχέα καὶ Διόσκορον ἀναθεματίσαντες ... 
στέφανον ἀνεδήσατο. Τελεῖται δὲ κτλ. --- 2, 8. — Da 

8, 2, -- Bb:29.3.1. — Be:9.1.3.— 0:2,.8, 1. — 

Des. : ἐν αἷς ἐγκαρτερήσασα τὸν τοῦ μαρτυρίου 

: 1. 8. 2. το Db: 1. 8. 3. --- Καὶ :1. 3,3, — Ν 1. 

Ce:2.1.3. — Cg: 2: Μαρκιανοῦ. Ὁ ἅγιος 

f. 288. 

818 MENSIS 

καὶ τῶν λοιπῶν ὀρθοδόξων, 'O δὲ Εὐτυχὴς xpn- 

σάμενος βοηθοῖς τοῖς τοῦ βασιλέως ἀθέοις εὐνού- 

xoi; οὐκ ἐπαύσατο στασιάζειν καὶ ἐνέδρας ποιεῖν, 

μέχρις οὗ Θεοδόσιος τῶν τῇδε μετέστη. ᾿Επεὶ δὲ 

ὅ τὴν βασιλείαν διεδέξατο Μαρκιανός, κελεύει τενέ- 

σθαι σύνοδον’ ὅθεν συνήχθησαν ἐπίσκοποι τὸν 

ἀριθμὸν ἑξακόσιοι τριάκοντα. Ἀμφότεροι δὲ κατα- 

σκευάσαντες τόμους δύο, τῶν τε ὀρθοδόξων καὶ 

τῶν ἑτεροδόξων, καὶ διανοίξαντες τὴ λάρνακα 

yo τῆς πανευφήμου, ἐπὶ τοῦ ταύτης στήθους σφρα- 

γίσαντες ἔθηκαν, καὶ μετὰ ῥητὰς ἡμέρας εὐξάμενοι 

καὶ ὑπανοίξαντες εἶδον καὶ ἐξέστησαν. Ἐθεάσοντο 

yàp τὸν μὲν τῶν αἱρετικῶν τόμον ὑπὸ τοὺς πόδας 

τῆς ἁγίας ἐρριμμένον, τὸν δὲ τῶν ὀρθοδόξων ταῖς 

15 τιμίαις αὐτῆς χερσὶ κατεχόμενον. Τούτου δὲ τενο- 

μένου, ἐξέστησαν ἅπαντες ἰδόντες τὸ τοιοῦτον ̓  

θαῦμα" καὶ ἐπὶ πλεῖστον στηριχθέντες τῇ πίστει 

ἐδόξασαν τὸν Θεόν, τὸν ποιοῦντα καθ᾽ ἑκάστην 

μεγάλα παράδοξα πρὸς ἐπιστροφὴν τῶν πολλῶν. 

90 Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτῆς 

μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Ἀντιόχου, πλησίον τῶν 

Λαύσου. 

2. Τῇ ' αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυ- 

ρος Μαρκιανοῦ. Οὗτος νέος ὧν προσήχθη 

25 Περινίῳ τῷ ἄρχοντι ἐν τῇ Ἰκονιέων πόλει" καὶ διὰ 

τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν ξέεται καὶ ἐπὶ ἐσχάρας 

πεπυρακτωμένης τίθεται καὶ μαχαίραις τὴν τλῶσ- 

σὰν κατακεντεῖτοι, καὶ τὸ τελευταῖον 5 τὴν κεφαλὴν 

ἀποτέμνεται. 

80 S. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Κινδαίου ! πρεσβυτέρου. Οὗτος 5 fjv? ἀπὸ κώμης 

MHNI TQ 

4. Ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων TTpóxiov 

καὶ Ἱλαρίου. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ 

35 βασιλέως καὶ Μαξίμου ἡγεμόνος ἐκ τῆς χώρας 

Καλίππων πλησίον ᾿Αγκύρας. Κατεσχέθη δὲ πρῶ- 

τὸν ὁ ἅγιος Πρόκλος, καὶ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως 

ὁμολογήσας ! τὸν Χριστὸν καὶ ἐκδοθεὶς Μαξίμῳ τῷ 

ἡγεμόνι ξέεται, εἶτα λαμπάσι πυρὸς τὴν γαστέρα 

4 5. -κ! καὶ τῇ D. --- ? (κ. v. 76A.) εἶτα D. 
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λεγομένης Ταλμενίας, Σίδης τῆς Παμφυλίας, ἐπὶ 

τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ, τὸ γένος Οὐμανα- 

δεύς. Ἀχθεὶς δὲ Στρατονίκῳ τῷ ἡγεμόνι, ὡμολότ 

γήσε τὸν Χριστόν" ὅθεν ὑποδύεται ὑποδήματα 

σιδηρᾶ μετὰ ἥλων, καὶ ἔδραμε κατὰ τὴν ἱερὰν 

πύλην. Ὑπαντήσας δὲ ἀνθρώπῳ φορτίον βαστά- 

ζοντι ξύλων; βουληθέντων τῶν ἑλλήνων δωρεὰν 

τὰ ξύλα ἁρπάσαι πρὸς τὸ κατακαῦσαι 5 τὸν μάρ- 

τυρα, δέδωκεν ὁ ἅγιος ὁ τὸ τίμημα | φόλεις τριά- 

κοντα καὶ ἐπιχειρούντων ἑτέρων ἐπιθεῖναι Τ᾿ τὰ 

ξύλα, αὐτὸς ὁ ἅγιος ἐπὶ τὸν ἴδιον. ὦμον ἐβάστασε. 

Καὶ ἐπιβὰς τῇ ἐξ αὐτῶν ἀναφθείσῃ πυρᾷ, ἦν ἐξ 

αὐτῆς νουθετῶν καὶ κατηχῶν πάντας εἰς τὴν τοῦ 

Χριστοῦ πίστιν, ἀβλαβὴς ἐκ τοῦ πυρὸς διαμένων, 

ὥστε καὶ τοῦ ἀέρος μετὰ ἀστραπῶν καὶ βροντῶν 

κλονουμένου 8 αἰθρίαν πολλὴν καὶ εὐωδίαν γενέ- 

'σθαι᾿ καὶ εὐξάμενος παρέδωκε τὸ πνεῦμα. Ὃ δὲ 

ἱερεὺς τῶν εἰδώλων ἰδὼν τὸ θαῦμα ἐπίστευσε ? 

τῷ Χριστῷ καὶ παραινέσας τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ 

πέπεικε ? καὶ αὐτὴν 1) πιστεῦσαι καὶ ἀποστεῖλαι 

τὴν θεράπαιναν αὐτῆς κηδεῦσαι τὸ λείψανον τοῦ 

ὁσίου 18 μύροις καὶ σινδόσι" καὶ οὕτως ἔτυχον 

ἀμφότεροι τοῦ ἁγίου βαπτίσματος. ᾿Ορέστης δέ 

τις τῷ τένει Οὐμαναδεύς, διάκονος τοῦ XpiotoO, 

λαβὼν τὰ λείψανα 13 μετὰ τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ 

ἁγίου Κινδαίου, καὶ ἀρθεὶς κατὰ τὸν ᾿Αμβακούμ, 

διὰ μιᾶς ἡμέρας ἀπὸ τῆς Παμφυλίας ἧκεν ἐν 

Οὐμανάδοις ** εἰς τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα᾽ καὶ στήσας 

τὴν σορόν, κατέθετο τὰ ἅγια λείψανα διὰ χειρῶν 

ἱερέων 15, καθὼς ἔθος ἐστὶ τοῖς ἁγίοις κατατί- 

θέσθαι. 

AYTQ iB'. 

καὶ τὰς πλευρὰς καταφλέγεται, καὶ πάλιν ἐπὶ ξύλου 

κρεμᾶται 5 καὶ λίθιν βαρεῖται τοὺς πόδας. Μετὰ 

τοῦτο γὰρ ὃ ἀπαγόμενος τοῦ τοξευθῆναι --- οὕτω 

γὰρ αὐτῷ ἐψηφίσθη ὁ θάνατος --- συναντᾷ τῷ 

ἀνεψιῷ Ἱλαρίῳ *' ὃς αὐτὸν ἀσπασάμενος κατε- 

σχέθη ὑπὸ τῶν ἑλλήνων. Καὶ ὁ μὲν ἅγιος Πρόκλος 

ταῖς νιφάσι τῶν βελῶν κατατρωθεὶς πρὸς Κύριον 

8. — 1 Κινδέου D. — ? ὃ ἅγιος μάρτυς Κινδέος D. — ? πρεσβύτερος add. D. — * Σίδις D. — 5 καῦσαι D. --- 56 ἅγιος 
bébuxe D. — " ἐπιμεῖναι D. — ὃ κλονουμένων S, D. — ? αὐτὸς add. D. — 19 ἔπεισε D. — !! αὐτῆ S.— 55 ἁγίου D. — 1? τὸ 

λείψανον D. — " Οὐμανάδης S. — 15 híc des. D. 
1. — τ ὡμολότησε D. — ? κρεμνᾶται D. --- 3 δὲ D, — 4 τὸν ἴδιον ἀνεψιὸν "IAdpiov D. — 9 μελῶν D. 

4 μάρτις Μαρκιανὸς νέος ὧν ἐμαρτύρησεν ἐν τῇ Ἰκονιέων πόλει. “Ὅστις ὑπὸ TTepivíou ἄρχοντος ἐξέσθη 

τὰ νεῦρα καὶ τὰς παρειὰς καὶ ἤλεγξε θαρσαλέως τὴν ἀσέβειαν τῶν ἑλλήνων, ὁμολογῶν τὸν δεσπότην 

Θεὸν ἡμῶν. Μετὰ δὲ τοῦτο ἐπιτίθησιν αὐτὸν ἐπὶ ἐσχάρας πεπυρακτωμένης καὶ μαχαίραις τὴν γλῶσσαν 

αὐτοῦ κατακεντηθῆναι ἐκέλευσε" καὶ μετὰ τοῦτο λαβὼν τὴν ἀπόφασιν ἐτμήθη τὴν κεφαλήν. --- 8, — 

Τῶν μυρίων τῶν εἰς τὰ σπήλοια (Iul. 105. — 1. — & :1.3. — ΒΘ: 1. 9. --- Rb: 1.2, — Β6:1.2. - 

50 Mo: 1.3. --- Λέων ὁ ἐν τῇ Μάνδρᾳ ἐν εἰρήνῃ τ. --- Μαρκιανὸς μαχαίρᾳ . — Μαρτυροκλῆς τοξευθεὶς τ. --- 

Mv:1. — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1.2.3.4, — P: 1.2: Γολινδοὺχ τῆς καὶ Μαρίας. Αὕτη ἦν ἐκ 

Περσίδος, συνοικήσασα ἀνδρὶ ἀρχιμάγῳ, ἐπὶ βασιλέως ΤΤερσῶν μὲν Χοσρόου, Ρωμαίων δὲ Μαυρικίου. 

Αὕτη ἐν ἐκστάσει γενομένη εἶδεν ὀπτασίαν, καὶ βαπτίζεται Γολινοσὺχ μετονομασθεῖσα Μαρία, καὶ κατα- 

56 δικάζεται παρᾷ τε τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῦ βασιλέως εἰς τὸ Λήθης φρούριον ἐπὶ ἔτη m: μετὰ τοῦτο βάλλεται 

ἐν λάκκῳ, ἐν ᾧ ἦν δράκων μέτας, μηδὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ βλαβεῖσα τὸ σύνολον. Ἀσίτου δὲ 1 ἐπὶ τοσοῦτον 

χρόνον ἐν τῷ λάκκῳ μενούσης, ἄγγελος ἁψάμενος τοῦ στόματος αὐτῆς ᾿ἔφη" «᾿Απὸ τοῦ νῦν οὐ 

» κυριεύσει σου πεῖνα, » Καὶ ἔκτοτε οὐδαμῶς ὠχλήθη ὑπὸ πείνης, ἔμαθε δὲ ἐν τῇ φρουρᾷ συριστὶ τὸ 

ἴτε P. 

iu. 11. 

f. 258". 

Tu. 12. 

In. 1. 

lor. 12. 



Iur. 12. 

f. 259. 

lur. 12. 
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ἐξέδήμησεν. Ὃ δὲ ἅγιος Ἱλάριος ἐρωτηθεὶς καὶ 

χριστιανὸν ἑαυτὸν ἀποκαλέσας, κρεμασθεὶς τύπτε- 

ται καὶ ἐπὶ μιλίοις τρισὶ σύρεται" εἶτα τὴν κεφαλὴν 

τμηθεὶς 5 κατετέθη μετὰ τοῦ ἁγίου ΤΙρόκλου. Τελεῖ- 

ται δὲ ἡ αὐτῶν ἴ σύναξις ἐν τῇ novi] τῶν Ὑπα- 

tía, πλησίον τῶν Ματριύνης. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Γολινδοὺχ τῆς μετονομασθείσης Μαρίας. Αὕτη 

ἦν ἐκ Περσίδος, συνοικήσασα ἀνδρὶ ἀρχιμάτῳ, 

ἐπὶ βασιλείας  Περσιῶν μὲν Χοσρόου, Ρωμαίων 

δὲ Μαυρικίου. Γενομένη δὲ ἐν ἐκστάσει, ὁρᾷ ὄγτε- 

λον Θεοῦ τόπον αὐτῇ σκότους | καὶ πυρὸς ὑπο- 

δεικνύοντα᾽ ἐν dj ἰδεῖν λέγεται 5 τοὺς προγόνους 

αὐτῆς τοῖς εἰδώλοις πιστεύοντας" καὶ ἕτερον 

φωτεινόν, ἐν ᾧ ἐχόρευον καὶ ἠτάλλοντο ὃ οἱ τῷ 

Χριστῷ λατρεύοντες *. Εἰσελθεῖν δὲ βουλομένη ἐν 

αὐτῷ, ἐκωλύετο ὑπὸ τοῦ φαινομένου ἀγγέλου 5, 

ἀνεπίβατον εἶναι" τοῖς ἀπίστοις λέγοντος Τ τὸν 

τόπον τοῦτον, Αὐτίκα οὖν ἀνανήψασα βαπτίζεταιδ 

xoi Μαρία μετονομάξεται. Διὰ ? τοῦτο ? καταδικό- 

ζεται 1? παρὰ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τοῦ βασιλέως καὶ 

ἐκπέμπεται εἰς τὸ τῆς Λήθης φρούριον 11, διαγα- 

τοῦσα ἐν αὐτῷ χρόνους 12 δεκαοκτώ, καὶ μὴ 

πεισθεῖσα εἰς λάκκον ἐμβάλλεται 18, ἐν d) ἦν δρά- 

καν κατάπληξιν ἐμποιῶν !* τοῖς προσιοῦσι. Xpó- 

vov δὲ τετραμηναῖον 19. ἐν τῷ λάκκῳ 15 ποιήσασα, 

ἐξημέρωσέ τε αὐτόν 17, ὡς αὐτῇ ἐπικλίνεσθαι καὶ 

ἐπαναπαύεσθαι * καὶ ἄσιτος διαμείνασα, χάριν ἔλα- 

8 ἐκτμηθεὶς D. — * αὐτοῦ D. — * D, Ὑπατείας S. 

Bev ἐκ Θεοῦ μηκέτι ὑπὸ πείνης ἐνοχλεῖσθαι 15 μηδὲ 

προσδεῖσθαι ἀνθρωπίνης τροφῆς. Εἶτα ἐκεῖθεν 

ἀνελκυσθεῖσα, τῷ τοῦ Χοσρόου υἱῷ καθίσταται 

εἰς ἐξέτασιν καὶ τύπτεται παρ᾽ αὐτοῦ μάστιξι" ἐξ 

ὧν ó μασθὸς αὐτῆς διαρρήγνυται" καὶ ἐν σάκκῳ 5 

καμινιαίας 15 αἰθάλης πλήρει ἐμβληθεῖσα τὴν κεφα- 

Mv καὶ ἀσφαλισθεῖσα, ἔν τιν! τόπῳ 80 καταμόνας 

προσρίπτεται. Διαφυλαχθεῖσα δὲ ἀβλαβὴς ἐτέθη 

ἐν οἰκήματι, ἔνθα προσετάχθησαν ἄνδρες ἀκό- 

λαστοι εἰσελθόντες ἐνυβρίσαι τὸ σῶμα αὐτῆς. Ot 10 

δὲ εἰσερχόμενοι ταύτην οὐχ εὕρισκον κρυπτομέ- 

νὴν παραδόξως ὑπό τινος ἀορασίας, Σφρατγι- 

σθεῖσα οὖν τὸν τράχηλον καὶ ἀπαγομένη τμηθῆναι 

τὴν κεφαλήν, ἐρρύσθη ὑπὸ ἀγγέλου, ὃς ἀοράτως 

τὴν σφραγῖδα σῶαν ἐκ τοῦ τραχήλου αὐτῆς ἐκβα- 16 

λὼν τῷ ἀπάγοντι δημίῳ δέδωκε 5: δεδοικότι ἀπο- 

λῦσαι αὐτήν. Τῆς δὲ δυσφορούσης ἐπὶ τῷ μὴ 

παθεῖν ὑπὲρ Χριστοῦ, ἐπιστὰς ὁ ἄγγελος ξίφος ?? 

κατέχων, πλήττει αὐτὴν κατὰ τοῦ αὐχένος " καὶ 

ἔδοξε τομὴν ἐργάσασθαι καὶ ἐκ τῆς τομῆς αἷμα 80 

ῥυῆναι, ἐξ οὗ τὰ περικείμενα αὐτῇ ἱμάτια ἐμολύν- 

θησαν 38, ἃ καὶ ἰάσεις πολλὰς ?* εἰργάσαντο. Ἡ δὲ 

ἁγία παρατενομένη ἐν Ἱεροσολύμοις καὶ προσκυ- 

νήσασα τοὺς ἁγίους τόπους, παρέβαλε μοναστη- 

ρίοις τισί, ἐν οἷς ἡ τοῦ δυσσεβοῦς Σευήρου ἐπόλι- 25 

τεύετο αἵρεσις. Αἰτησαμένη δὲ παρὰ τοῦ Θεοῦ 

ἀποκαλυφθῆναι αὐτῇ, εἰ χρὴ προσελθεῖν τῇ κοινω- 

νίᾳ αὐτῶν, ὁρᾷ ἄγγελον δύο κατέχοντα ποτήρια, 

2. — τ βασιλέων Ὁ. --- ? ὦ εἶδεν D. — 3 ἠγαλλιῶντο D. — *oi σεβόμενοι τὸν X. D. — ὃ (ἐκ - ἀγγέλου) ἐν αὐτῶ διεκ! λύθη 30 
παρὰ τοῦ ἀτγγ. D. — 9 λέγοντος add. D. — * λέγοντες S, καὶ μὴ εἰς Χριστὸν βαπτισθεῖσι D. — 5. (τοῦτον - βαπτίζεται) 
ὅθεν βαπτ. ἀνανήψασα D. — ? om. D. — 1* οὖν add. D. — 11 καὶ add. D. — 15 ἔτη D. — 13 (koi - ἐμβάλλεται) μετὰ τοῦτο 
εἰς X. βάλλεται D. — 1’ ποιῶν D. — 15 τετραμινιαῖον D. — !9 μετὰ τοῦ θηρίου ποιήσασα add, D. — 1 αὐτῶ D. — 
18 ὀχλῆσθαι D. — 19 καμιναίας D. — 39 τόπῳ τινὶ D. — 31 om. D, — 35 σπάθην D. — ?* ἐκμολύνθησαν D. — ?* μετὰ ταῦτα 

add. D. 35 

ψαλτήριον. Ὁρμίσδας * δὲ ὁ υἱὸς Xoopóou, ταύτην ἐκβαλὼν ἐτύπτησεν, ὥστε μία μάστιξ κατὰ τοῦ 

μαστοῦ αὐτῆς ἐνεχθεῖσα τοῦτον διέρρηξεν, καὶ πάλιν fj θεία χάρις τοῦτον σῶον κατέστησεν. "AMore 

πάλιν πλήσαντες σάκκον καμινιαίας αἰθάλης καὶ πυρός, ἐκεῖ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς ἐμβαλόντες, εἰς τόπον 

τινὰ προσέρριψαν᾽ κατακλείσαντες δὲ αὐτὴν ἐν φρουρᾷ ἀπέστειλαν ἄνδρας ἀσώτους πρὸς τὸ ἐμπαῖξαι 

αὐτὴν καὶ οὐκ ἔβλεπον αὐτήν. Βουλλωθεῖσα οὖν τὸν τρόχηλον καὶ ἀπερχομένη τμηθῆναι τὴν κεφαλήν, 40 

εἰς τόπον μεμακρυσμένον πρὸς «τὸ 8» τὴν βούλλαν πάλιν κατὰ τὸ ἔθος τῶν Περσῶν ἀποκομισθῆναι τῷ 

βασιλεῖ εἰς πίστωσιν ὁ. Ἄγγελος γὰρ Κυρίου παραστὰς τῷ ἀπαγαγόντι αὐτὴν στρατιώτῃ ἅπαξ καὶ δὶς 

παρακελεύσοτο ἀπολῦσαι αὐτήν᾽ τοῦ δὲ διὰ τὴν βούλλαν μὴ θέλοντος", ὁ ἄγγελος ἀοράτως ἐκβαλὼν 

αὐτὴν τοῦ τραχήλου δέδωκε τῷ στρατιώτῃ, καὶ τότε ἀπέλυσεν αὐτήν. "Qc δὲ ἐλυπεῖτό ὡς μὴ καταξιω- 

θεῖσα τυχεῖν τὸ διὰ ξίφους μαρτύριον, ἐπιστὰς οὖν πάλιν ὃ ἄγγελος σπάθην κατέχων καὶ τὸν πόθον 45 

αὐτῆς πληροῦν ἐπαγγειλάμενος, πλήττει αὐτὴν κατὰ τοῦ τραχήλου, ὥστε καὶ τὴν τόμὴν φαίνεσθαί καὶ 

τῷ αἵματι τὰ ἑαυτῆς βαφῆναι ἱμάτια, ἅτινα καὶ ἰάσεις ἐπετέλουν. Ἐλθοῦσα δὲ ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ 

προσκυνήσασα τοὺς ἁγίους τόπους παρέβαλε μοναστηρίοις, ἅτινα ἐνόσουν τὴν αἵρεσιν τοῦ δυσσεβοῦς 

Σευήρου. Ὥς δὲ εἶπεν ἑαυτὴν τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας εἶναι, οὐκ ἐδέχθη εἰς τὴν αὐτῶν" κοινωνίαν" 

ἤτησε δὲ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἀποκαλυφθῆναι αὐτῇ, ποῦ ὀφείλει κοινωνῆσαι. Καὶ ὁρᾷ ἄγγελον τοῦ Θεοῦ δύο 50 

κατέχοντα ποτήρια, ἕν μὲν γέμον φωτός, τὸ δεύτερον σκότους" καὶ ἐρυτησάσης καὶ μαθούσης ὅτι" 

« Τὸ γέμον φωτὸς τῆς καθολικῆς ἐστιν ἐκκλησίας" καὶ τούτῳ πρόσελθε, τὸ δὲ ἕτερον ἔκκλινον ἀπ᾽ 

» αὐτοῦ.» ᾿ἀκούσασα δὲ ὅτι ὁ ἀπολύσας αὐτὴν στρατιώτης κατεσχέθη δι᾽ αὐτὴν ἐν φρουρᾷ, ἐδυσφόρει 

καὶ τῷ ἁτίῳ Δομετιανῷ 7 τῷ μητροπολίτῃ Μελιτινῆς ἔφη ὅτιπερ « Εἰ μὴ ἀπολυθῇ πάλιν, ὑποστρέφω 

» προθύμως καὶ ἑαυτὴν παραδίδω, ἵνα μὴ ἀντ᾽ ἐμοῦ ἄχλος κρατῆται.» Ὁ δὲ μητροπολίτης ἀναγαγὼν 95 

Χοσρόῃ τῷ βασιλεῖ ἸΤερσῶν, πάραυτα ἐθέσπισεν ἀπολυθῆναι κἀκεῖνον καὶ πάντας τοὺς τοῦ γένους 

αὐτοῦ, ἀνεκτοὺς εἶναι καὶ τοὺς χριστιανούς, Ὁ δὲ μητροπολίτης ἠνάγκαζεν αὐτὴν εἰσελθεῖν εἰς Κων- 

σταντινούπολιν καὶ εὔξασθαι αὐτὴν τοῖς βασιλεῦσιν" fj δὲ ἔφη ἐγγὺς εἶναι τὴν μετάστασιν αὐτῆς, 

᾿Ελθοῦσα τοίνυν ἀναμέσον τοῦ NuiBíou καὶ τοῦ Δαρᾶς εἰς εὐκτήριον οἶκον τοῦ ἁγίου Σεργίου, εὖχα- 

ριστήσασα τῷ Θεῷ καὶ ὀλίγον νοσήσασα ἐκλείπειν «τε μέλλουσαϑ» ηὔξατο οὕτω: « Ὁ Θεὸς ó αἰώνιος» 60 

— * Ὄρμίσδρας P. — 3 om. P. — * nonnulla egcidisse videntur. — * θέλοντας P, — ὃ ἑαυτῶν P. — * Δομιτιανῶ P. 
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ἕν μὲν σκότους μεστόν, ἕν δὲ φωτός, καὶ δηλοῦντα 

αὐτῇ ὅτι τὸ τοῦ φωτὸς τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας 

ἐστί, τὸ δὲ τοῦ σκότους τῶν αἱρετικῶν. ΤΤαρακλη- 

θεῖσα δὲ ὑπὸ τοῦ κατὰ καιρὸν ἀρχιερέως | παραγε- 

$ νέσθαι ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ rà ἀταθὰ τοῖς 

βασιλεῦσιν ἐπεύξασθαι, εἶπεν ἐγτὺς εἶναι τὴν 

αὐτῆς μετάστασιν καὶ τὴν εἰς τὸ χρεὼν ἀνάλυσιν. 

Ἐλθοῦσα δὲ ἀνὰ μέσον τοῦ Νιτζίβιος 5. καὶ τοῦ 

Δαρᾶς εἰς τὸ εὐκτήριον τοῦ ἁγίου Σεργίου καὶ 

10 εὐχαριστήσασα τῷ Θεῷ καὶ νόσῳ μικρᾷ κατασχε- 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος Σαραπίωνος. 

Οὗτος ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Σευήρου τοῦ βασιλέως, 

ἀνὴρ θεοσεβὴς καὶ τὸν τρόπον χρηστός. Κατασχε- 

35 θεὶς δὲ ὑπὸ Ἀκύλα ἄρχοντος καὶ ἐρωτηθεὶς ποίας 

τυγχάνει θρησκείας, ὡμολόγησε παρρησίᾳ σέβε- 

σθαι τὸν Χριστόν" ὅθεν πυρὶ παραδοθεὶς τὸν τοῦ 

μαρτυρίου στέφανον ἐκομίσατο. . 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

20 Μυρώπης. Αὕτη ὑπῆρχεξ κατὰ τοὺς χρόνους 

Δεκίου, μητέρα κεκτημένη χριστιανήν᾽ ἐποιεῖτο 

δὲ τὴν οἴκησιν ἐν τῇ Ἐφεσίων πόλει καὶ ἐν Χίῳ τῇ 

νήσῳ. ΤΤεριήει δὲ ἐν Ἐφέσῳ καὶ τὰ ἐκ τῶν ἁγίων 

μαρτύρων καὶ ἀποστόλων mpoyeóueva? μύρα 

55. ἀρυομένη ὁ εἰκότως ὃ ἐξ αὐτῶν καὶ τὴν ἐπώνυ- 

μίαν ἐκτήσατο. Καταλαβοῦσα δὲ ἐν Χίῳ τῇ νήσῳ 

ἐν τῷ κτήματι αὐτῆς καὶ εὑροῦσα τὸν ἅγιον Ἰσί- 

bwpov? τελειωθέντα τῷ μαρτυρίῳ, ὄντα τὸ γένος 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

80 1. Ἄθλησις τοῦ ἁτίου ἱερομάρτυρος Ἀκύλα τοῦ 

καὶ ἀποστόλου 1, οὗ τοὺς ἢ ἐπαίνους ἐν ταῖς TTpd- 

— 95 Νητζιβίος D; ef. Ian. 132. — ?9 Q. τὸ πνεῦμα D. 
8. — 1 «ai τῇ D. — ? μαρτύρων add. D. 
4, — τ (ἥτις - Χριστοῦ) om. D. 
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θεῖσα xoi μέλλουσα ἐκλιμπάνειν, ηὔξατο παντὶ τῷ 

κόσμῳ σωτηρίαν καὶ οὕτως τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ 35 

παρέδωκε, Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ μαρ- 

τυρείῳ τοῦ ἁγίου Τρύφωνος, τῷ ὄντι πλησίον τῆς 

ἁγίας Εἰρήνης τῆς ἀρχαίας καὶ νέας. 

8. Τῇ ! αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων ὅ 

᾿Ανδρέου καὶ Πρόβου. 

4. Καὶ τῆς ἁγίας Βερονίκης τῆς αἱμόρρου, 

ἥτις ἰάθη παρὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ 1. 

AYTQ ΙΓ. 

Ἀλεξανδρέα, τὸν γενόμενον κατὰ τὴν τάξιν τῆς 

στρατείας ὀπτίωνα , τὸ λείψανον αὐτοῦ ἀνελομένη 

παρ᾽ ἑαυτῇ ἔκρυψε, ΤἸΤολλῶν δὲ ἀγομένων καὶ δεινὰ 

πασχόντων διὰ τὴν τοῦ λειψάνου ἀφαίρεσιν, αὐτὴ 

ἑαυτὴν ποιεῖται κατάδηλον, εἰληφέναι λέγουσα ὅπερ 

ἐπιζητοῦσι τοῦ ἁτίου λείψανον. Ἐγένετο οὖν ἐπὶ 

τοῦ ἡγεμόνος Νουμεριανοῦ, ὃς τὸν μάρτυρα σί- 

bupov ἐτιμωρήσατο. καὶ χριστιανὴν ἑαυτὴν προσ- 

αγτείλασα ? τύπτεται ῥοπάλοις σφοδρῶς καὶ ἐν 

τῷ δεσμωτηρίῳ βληθεῖσα 15, bU ἐπισταϑίας τοῦ 

ἁγίου μάρτυρος τῶν ἀποκειμένων αὐτῇ ἀγαθῶν τὴν 

ἐπαγγελίαν λαβοῦσα τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκε. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου : Ἀνδρέου 

τοῦ στρατιώτου, Ἡρακλείου, Φαύστου, Μηνᾶ 

καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν, 

4. Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος | Μάμαντος 

πέραν ἐν τῷ Σίτγματι. 

AYTQ ΙΔ΄. 

ξεσι Λουκᾶς ὁ θεητόρος ἀνεγράψατοϑ, ὡς τοῦ θείου 

ἸΠαύλου μαθητοῦ χρηματίσαντος καὶ ξεναγωτγοῦ. 

35  2.— 1 καὶ τῇ D. — ? ἦν D. — ὅπροερχόμενα D. — * ἀρρυομένη S. — ὅ εἰκόνος D. — δ Ἰσήδωρον S. — * ὁπτίονα D. — 

8 ἄγεται D. — ? ἀνατορεύσασα D, — !? καὶ add. D. 

8. — ! τῶν ἁγίων μαρτύρων D. 
1. — ! ἱερομάρτυρος xai ἀποστόλου A. D ad diem Iulii 13. — " ταῖς S. — 9 hic des, D. 

xoi rà ἑξῆς τῆς εὐχῆς καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὴν εὐχὴν ἐκοιμήθη. Συγγράφεται δὲ τὸ μαρτύριον xoi 

40 τὴν μνήμην αὐτῆς Εὐστράτιος πρεσβύτερος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ὅστις καὶ 

τὸν βίον τοῦ ἐν ἁγίοις Εὐτυχίου συνετράψατο. --- 3. 4. — Ὁ : 1.9, 3. 4, — Da: 3. 1.3. 4. — Db: 2. 

1.— €:2.1.— N:1.3.4.2. — Bb: 1.9. Be: 1.2. 6:1.2. Ce:1.2. — €g: 1.2. — 

R:1.9, — Βα: 1. — ᾿Ανδρέου, φΦαύστου, Μηνᾷ κτλ. (Iul. 135). — Μάμαντος (Iul. 13*. — Rb: 1. — 

Re:1.2. — Me:1.2. — Mv : 1. — Σεραπίωνος (Tul. 13!). — "Avbpéov κτλ, --- Μάμαντος πέραν ἐν τῷ 

45 Σίγματι (Iul. 155). — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1.9.3. 44 — P: 1.2.3. — D : ᾿Ακύλα (Iul. 14!). — 1. 2. 2. 4, — 

Da : ᾿Ακύλα, — 1. 9. 3. 4. — Dh : ᾿Ακύλα, --- 1.9, 3. 4 — χα : ᾿Ακύλα. --- 1.2.3.4. — N : Στεφάνου 

τοῦ Zofairov (Oct. 285). — 1.2.3. 4. — Bb: 1. 9. Be:1. 2, — €: 1. 2. 3. 4. add.: ζήτει τοῦ ἁγίου 

Θεοδ(ώρου) εἰς τὴν δ' roO αὐτοῦ μηνός. --- In marg.: τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἱππολύτου πάπα 

so Ῥώμης. — Ge: 1.2. — Cg : 1.2. 3. — R : 1. — ᾿Ακύλα, — 2. 4. 3. — Ra : Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ 

ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. --- 9, — Στεφάνου τοῦ Σαβαΐτου ἀνεψιοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. — 1. — 

Xb: Ἡ σύναξις τοῦ ἀρχαγτέλου Γαβριήλ. --- Στεφάνου. --- 1.— Me: Στεφάνου. — 1. — Βερονίκης 

τῆς αἱμορροούσης ἣν ὃ Κύριος ἰάσατο. Αὕτη ὥρμητο ἐκ πόλεως ἸΤανεάδος᾽ ἥτις καὶ παρὰ Χριστοῦ 

ἰαθεῖσα τὸν τούτου ἀνδριάντα καλῶς τεχνουργήσασα ἔστησε πρὸ τοῦ ταύτης οἴκου, bmó πάντων 

δῦ προσκυνεῖσθαι καὶ σέβεσθαι" καλῶς δὲ καὶ θεοφιλῶς πολιτευσαμένη τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἐν 

εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο (Iul. 125). — Ὀγησίμου (Iul. 14). — Σάρρα ἐν εἰρήνῃ τ. --- 3. 4 -- Mv : Γαβριήλ. --- 

Στεφάνου. --- Γολινδούχ (Iul. 195). --- Mr : Γαβριήλ. --- Στεφάνου. --- Τῆς δ' συνόδου (Iul. 16*, ἐν κυριακῇ). 

SYNAXARIA SELECTA. H :2.3. --- Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτοῦ σύναξις 

SYNAXARIUM, 52 

lur. 12. 

Tu. 13. 

f. 260. 

lui. 14. 

Jur. 12. 

Iur. 13. 

Tut. 14. 



lu. 1& 

lvi. 14. 
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2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἰούστου, Οὗτος ἦν ἐκ τῆς πόλεως Ῥώμης, ἐν 

τοῖς νουμέροις στρατευόμενος ὑπὸ τριβοῦνον 

Κλαύδιον. Ὑποστρέφων δέ more! ἀπὸ τῆς κοπῆς 

τῶν βαρβάρων καθ᾽ ὧν ἐξῆλθε μετὰ τῶν στρατιω- 

τῶν, oic? συνηριθμεῖτο, καὶ γενόμενος ἐν ἐκστάσει 

ὁρᾷ σταυρὸν κρυσταλλοειδῇ 8 καὶ ἐκεῖθεν φωνὴν 

ἐξιοῦσαν, παρ᾽ ἧς ἐμυήθη τὸ τῆς. εὐσεβείας 

μυστήριον. Καταλαβὼν οὖν τὴν Ρώμην, διένειμε 

τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἦν καθ᾽ ἑαυ- 

τὸν τῇ εἰς Χριστὸν πίστει" ἀγαλλόμενος. Ὡς δὲ 

ἐτνώσθη * τὰ κατ᾽ αὐτὸν τῷ τριβούνῳ ἴ, καὶ παραι- 

νεῖβδ ἀποστῆσαι τῆς τοῦ Χριστοῦ πίστεως καὶ 

κατελεῆσαι τὴν ἑαυτοῦ ? νεότητα᾽ ὡς δὲ οὐ κατέ- 

πειθεν 19, ἀπέστειλεν αὐτὸν μετὰ καὶ 1: γραμμάτων 

πρὸς τὸν ἡγεμόνα Μαγνέντιον. Ὃ δὲ ἐρωτήσας 

αὐτὸν καὶ ἐπιμένοντα τῇ eig? Χριστὸν πίστει 

εὑρών, ἐκέλευσε 13 ταθέντα νεύροις ὠμοῖς τύπτε- 

σθαι, εἶτα πυρακτωθεῖσαν περικεφαλαίαν ἐπιτεθῆ- 

vot αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ σφαίρας σιδηρᾶς πυρω- 

θείσας ὑποτιθέναι ταῖς μασχάλαις αὐτοῦ, καὶ 

σιδηρᾶς χεῖρας ταῖς χερσὶν ἐφαρμοσθῆναι αὐτοῦ * 

καὶ ἁπλωθῆναι αὐτὸν 1 εἰς ἐσχάραν πυρός. Ὡς 

δὲ ταῦτα ὁμοῦ 11 διεκαρτέρησε δοξάζων τὸν Θεόν, 

ἐν καμίνῳ βληθεὶς τὸ πνεῦμα παρέδιυκε, μηδὲ 

μέχρι τριχὸς λυμηναμένου αὐτὸν τοῦ πυρός. Τελεῖ- 

ται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ᾿ρρφανοτροφείῳ. 

8. Τῇ! αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Ὀνησίμου" Οὗτος 

6? ἅγιος ὃ ἕτερός ἐστι παρὰ τὸν μαθητὴν ΤΤαύλου 

τοῦ ἀποστόλου. Ἦν δὲ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ ἐκ 

Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης, ἐκ κώμης Καρίνης. 

Λέγεται δὲ τοὺς τούτου ὃ γονεῖς ὑπ᾽ ἀγγέλου τὸ 

ἅγιον βάπτισμα δέξασθαι καὶ τὴν γέννησιν αὐτοῦ 

εὐατγελισθῆναι, καὶ τὸ ὄνομα τοῦ παιδὸς χρημα- 

τισθῆναι δ᾽ τὸν δὲ ἐν πάνυ ἁπαλῇ koi? νεαρᾷ ὃ 

τῇ ἡλικίᾳ ἐᾶσαι τοὺς γονεῖς καὶ παραγενέσθαι 

«&v τινιῦ» τῶν κατ᾽ Ἔφεσον μοναστηρίων, ἐν di 

διητῶντο ἄνδρες ὀκτακόσιοι᾽ τοὺς δὲ γεννήτορας 

τὴν αὐτοῦ 15 θρηνοῦντας ἀναχώρησιν, ἀποβαλεῖν 11 

τὴν ὀπτικὴν ὃ τῶν ὀφθαλμῶν δύναμιν 15" διὰ δὲ [τὸν 

ἐπικείμενον διυγμὸν πάντων τὴν μονὴν καταλι- 

πόντων, ἀναχωρῆσαι καὶ αὐτὸν καὶ εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ παραγενέσθαι, μὴ μέντοι δὲ ἀναγνωρισθῆναι 

τοῖς γονεῦσιν, ἀλλ᾽ ἐν χάρτῃ βραχεῖ ἀπογραψά- 

μενον τὰ κατ᾽ αὐτόν, τοῦτον 13 μὲν ἐν τῇ θυρίδι 

καταλιπεῖν, αὐτὸν 1 δὲ ἐν Μαγνησίᾳ παρατε- 

νέσϑαι 15 καὶ συστήσασθαι μοναστήριον καὶ μετα- 

στείλασθαι τοὺς γονεῖς αὐτοῦ, καὶ δι᾽ εὐχῆς τὴν 

ἀνάβλεψιν αὐτοῖς χαρίσασθαι, κἀκεῖ τὸ λειπόμενον 

τῆς ζωῆς ὁσίως διανύσαι καὶ πρὸς Κύριον ἐκδη- 

μῆσαι. 

2. — ! om. D. — 5 εἷς S. --- ? κρυσταλοειδῆ S. — ὁ δὲ D. — 5 τῇ πίστει τῇ elc X. D. --- ὁ ἐμυνήθη Ὁ, — ἴ ἄγει αὐτὸν 

add. D. — δπαραινέσας D. — ? τὴν add. D. — 1? ὡς οὐκ ἔπειθεν D. — 11 om, D. — 15 τὸν add. D. — 18 αὐτὸν add. D. — 
14 καὶ ἀπ. αὐτὸν om. D. 

8. — ! καὶ τὴ D. — 5 Ὀνισίμου S. — ? om. D. — * οὗτος add. D.— * λέγονται δὲ οἱ τούτου D. — δ (ὑπ’ - χρηματισθῆνα!) 
χρηματισθῆναι ὑπὸ ἀγγέλου καὶ τὸ ἅγίον δέξασθαι βάπτισμα καὶ εὐαγτελισθῆναι τήν τε γέννησιν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 

παιδίου D. — ἴ ὁ S, D. — kai νεαρᾶ add. D. --- 5 D, om. S. — !9 (τὴν αὐτοῦ) αὐτοῦ τὴν τοῦ παιδὸς D. — 1 ἀποβαλλεῖν 

S, — "3 τὴν ὀπτικὴν add. D. — 19 τοῦτο D. — " αὐτὸς D. — 15 παραγ. ἐν M. D. 

ἐν τῷ Στρατηγίῳ, πλησίον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φιλήμονος (Mai 127). — Ρ : 2. 3. 1 : Ἀκύλα καὶ "Ihapíou. — 

Ὁ: Ἰωσὴφ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ὃς ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοφίλου, υἱὸς Φωτεινοῦ 

καὶ Θεοκτίστης, καὶ αὐτάδελφος Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου. Οὗτος ἄθλον τοῦ ὀρθοῦ βίου καὶ τῆς πρὸς 

Θεὸν ἀγάπης Θεσσαλονικέων 1 τὴν προεδρίαν πρὸς Θεοῦ λαμβάνει, κἀκεῖσε χρόνον οὐχὶ συχνὸν 

διατρίψας τὴν βασιλεύουσαν αὖθις καταλαμβάνει. ΠΠΤαραστὰς δὲ ἅμα ἀδελφῷ ἐνώπιον Θεοφίλου καὶ 

πολλὰ αὐτῷ ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν κερασάμενοι φάρμακα, καὶ πείθοντες δεῖν τιμᾶσϑαι καὶ προσκυ- 

γνεῖσθαι τὰς σεπτὰς εἰκόνας, ὡς εἰς τὸ πρωτότυπον τῆς τιμῆς διαβαινούσης, ἕκαστος ἰδικὴν τὴν τιμω- 

ρίαν ὁρίζεται. Καὶ ὁ μὲν μακάριος Θεόδωρος ἐν τῇ τῆς ᾿Απολλωνιάδος λίμνῃ πέμπεται ὑπερόριος" ὁ δὲ 

ἀοίδιμος Ἰωσὴφ φυλακαῖς διαφόροις προσομιλήσας καὶ τῇ λοιπῇ κακοπαθείᾳ πυκτεύσας καὶ αὖθις 

ἐρωτηθεὶς καὶ στερρότερος εὑρεθεὶς δεινοτέραις καὶ σκοτεινοτέραις φυλακαῖς ἐκδίδοται" ἐν αἷς πλεῖστα 

προστολαιπωρήσας ἀπαίρει πρὸς τὴν αἰώνιον λῆξιν (Iul. 152). — 2. 3. — ᾿Επιφανίου... Τελεῖται δὲ f 

αὐτοῦ σύναξις... --- 1.: ᾿Ακύλα καὶ Ἱλαρίου. --- Da : Ἰωσήφ, --- 2. 3. — Ἐπιφανίου. --- 1 : ᾿Ακύλα xai 

Ἱλαρίου. --- Db : Ἰωσήφ, --- 2. 3. —  : Ἰωσήφ. --- 2. 3. — N : 1. — Ἰωσήφ. ---- 2. 3. — Ἐπιφανίου. --- 

1 : ᾿ΑἈκύλα καὶ Ἱλαρίου. Bb: 2. 3. — Ἰωσήφ. 5e : 2. 3. — Ἰωσήφ. 6:92.83. Ἰωσήφ. 

66:2. --- Ἰωσήφ. --- Cg : Θεοδώρου ἐπισκόπου Κυρήνης τῆς κατὰ Λιβύην τοῦ Πενταπολίτου (Iul. 45), — 

3. 8. — Ἰωσήφ. --- 1 : ᾿Ακύλα καὶ Ἱλαρίου. --- & : 1. 2. — Ἰωσήφ. --- 8. — Ra: 1. — Ἰωσήφ. --- Rb: 

2, — Re:1. --- Ἰωσήφ. --- 9, 8, — Me:1: ᾿Ακύλα. Οὗτος ὁ ἅγιος ἀπόστολος μαθητὴς γέγονε τοῦ 

ἁτίου ἀποστόλου ἸΤαύλου * καὶ χειροτονηθεὶς ἐπίσκοπος ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπεστάλη καὶ πολὺ πλῆθος ἐκ τῆς 

εἰδωλομανίας πρὸς τὴν. ἀληθῆ θεογνωσίαν ἐπέστρεψε: καὶ ἐν διαφόροις τόποις ἀπελθὼν οἷά τις 
φωστὴρ πανταχοῦ τῇ ἀρετῇ ἐξέλαμψε καὶ τοῖς δόγμασιν. Εὑρὼν δὲ καὶ τὸν ᾿Απολλὼ ἀτελείωτον τῇ 

πίστει ἐστήριξέ τε καὶ ἐβεβαίωσε: καὶ πολλοὺς κατηχήσας καὶ βαπτίσας καὶ εἴδωλα καταστρέψας καὶ 

ναοὺς ἐγείρας καὶ ἱερεῖς καταστήσας καὶ πειρασμοῖς πολλοῖς προσπαλαίσας κτείνεται ὑπὸ τῶν ἀπίστων 

καὶ πρὸς Κύριον ἀνελθὼν πρεσβεύει ὑπὲρ ἡμῶν. — 2. — Ἀκύλας καὶ Ἱλάριος λιθοβοληθέντες τ, --- 

Tiérpoc ὁ νέος ἐπίσκοπος Κρήτης τοὺς πόδας ἐκκοπεὶς t. — Ἰωσὴφ ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, 

ἀδελφὸς τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου ἐν εἰρήνῃ t. --- Ἡράκλειος ῥοπάλοις τυπτόμενος τ. — 

Mv :1. 2, 3. — Ἰωσήφ. --- Mr : 1. — Ἰωσήφ. ' 
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MHNI ΤΩ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων 

Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης. Αὕτη fj μάρτυς ὑπῆρ- 

xev ἐπὶ" Διοκλητιανοῦ τοῦ 5 βασιλέως 2 ὁρμωμένη 

821 MENSIS IULIUS . ᾿ 822 

AYTQ ΙΕ΄. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

᾿Αβουδίμου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ " κατα- 

σχεθεὶς δὲ καὶ θῦσαι τοῖς εἰδώλοϊς μὴ ἀνασχόμενος, 

5. ἐξ Ἰκονίου, Διὰ δὲ τὸν ἐπικρατοῦντα ἐκεῖσε διω- πάλοις ἐκταθεὶς μαστίζεται ὑπὸ ἐννέα στρατιωτῶν: 

Yuóv τὸν ἀοίδιμον Κήρυκον τριετῆ ὑπάρχοντα Εἶτα ἀπογεύσασθαι τῶν εἰδωλοθύτων ! μὴ πει- 

λαβοῦσα xoi καταλαβοῦσα τὴν Σελεύκειαν i, σθείς, σιδηροῖς ὄνυξι ξέεται" καὶ μένων ἄκαμπτος 

εὑροῦσα δὲ κἀκεῖ τὴν αὐτὴν κατὰ τῶν χριστια- καὶ ἀνένδοτος τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. 

γῶν κίνησιν, ἔρχεται ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἐν fj 8. Τῇ ' αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν Χριστοῦ " μαρ- 

10 ᾿Αλέξανδρός τις ἡγεμὼν ὠμὸς καὶ θηριώδης τὸν τύρων Παύλου καὶ Οὐαλεντίνης καὶ Θεῆς. 

τρόπον τοὺς τὸν Χριστὸν ἐπικαλουμένους ἐτιμὼ- Οὗτοι ἦσαν Αἰγύπτιοι" ἐπὶ δὲ τῆς πόλεως Διοκαι- 

ρεῖτο- ὑφ᾽ οὗ συλληφθεῖσα ἠκίζετο, ἐκσπασθέντος σαρείας ὃ ἀχθέντες, παρέστησαν Φιρμιλιανῷ τῷ 

ἐξ αὐτῆς τοῦ νηπίου. ^O κολακείαις ὁ ἡγεμὼν ἄρχοντι: καὶ ὁμολογήσαντες τὸ ὄνομα τοῦ ὁ 

ἑλκύσαι ὃ πρὸς αὑτὸν ὃ μὴ δυνηθείς, ἀλλ᾽ ἀτενὲς Χριστοῦ, τοὺς ἀριστεροὺς πόδας διακαίονται, καὶ 

15 ὁρῶν τῇ μητρὶ καὶ ὑποψελλιζούσῃ φωνῇ τὸ τοῦ τοὺς δεξιοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττονται. «Καὶ ó μὲν 

Χριστοῦ ἀνακαλούμενον ὄνομα, λὰξ δὲ κατὰ τῆς ἅγιος Τ͵αῦλος διὰ ξίφους τὴν κεφαλὴν réaverat 97» 

πλευρᾶς τοῦ ἡγεμόνος ἐντεῖνον 8, ὡς εἶχεν, αὐτὸ f| δὲ Οὐαλεντίνα καὶ Θεὴ ἐπὶ ξύλου τανυσθεῖσαι 

κατὰ τῶν βαθμίδων τοῦ βήματος ἔρριψε’ τῇ δὲ. καὶ ξεσθεῖσαι διὰ σιδήρου καὶ πυρὸς ἀναιροῦνται. 

προσκρούσει συντριβὲν. τὸ κρανίον ἀφῆκε. τὴν 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

30 ψυχήν. Ἡ δὲ μακαρία "louMrra? μετὰ πολλὰς 15 ἡμῶν Ἰωσὴφ τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπισκόπου 

τὰς 19 βασάνους μὴ "5 πεισθεῖσα 15 ἀπετμήθη τὴν Θεσσαλονίκης. 

κεφαλήν. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ B. Καὶ τοῦ ἐν εὐσεβεῖ τῇ λήξει ' γενομένου βασι- 

εὐκτηρίῳ οἴκῳ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ 1" ἐν τοῖς λέως ἡμῶν Ἰουστινιανοῦ τοῦ νέου ἐν τοῖς 

Ἀδδᾶ. ἁγίοις ᾿Αποστόλοις. 

35 1.---ὶ»͵Ρ κατὰ τοὺς χρόνους fjv αὕτη D. — ? om. D. — 3 ἀπὸ τοῦ D, — * (τὸν - Σελ) καταλαμβάνει τὴν X. μετὰ τριετοῦς 

8 ἐντεῖναν D. --- ? Ἠουλίττα S. — 1? om. D. παιδὸς καλουμένου K. D. — ὅ ἑλκύσας S. — ὁ ἑαυτὸν D. * ἐνορῶν D. 
3 qi) ὄντι add. D. 

2. — 1 D, εἰδώλων S. 
8. — ! xoi τῇ D ad diem Iulii 16. — 5 ἁγίων D, —? D, Καισαρείας S. — Θεοῦ Ἰησοῦ add. D.— ὃ (καὶ δ - τέμνεται) D, 

30 om.S. . 
δ. — t μνήμη D. 

SYNAXARIA SELECTA. Ἡ: 1.9. 4.5. — P:1.2: 'ABubípov νομέως τοῦ Ἰουλιανοῦ. Οὗτος ἦν 

ἐν Τενέδῳ τῇ νήσῳ, καὶ ἐπὶ Ἰουλιανοῦ κρατηθεὶς καὶ πολλὰ καταναγκασθεὶς ἀρνήσασθαι τὸν “Χριστόν, 

ὡμολόγησε παρρησίᾳ τὴν θεότητα αὐτοῦ. --- 4. — D:1.9.5. — Da:1.9.5. —0b: 1.2. — K :1.2. 

95 N :1,2. 5. — Bb : 1. 2. — "Avrióyou καὶ Κυριάκοῦ. --- 3. — Bo : 1, 2. — ᾿Αντιόχου xoi Κυριακοῦ. 

᾿Αντίοχος ὁ τοῦ Χριστοῦ μάρτυς ἦν ἀπὸ Σεβαστείας, ἰατρὸς τὴν τέχνην. ΤΤεριερχόμενος δὲ τὰς πόλεις 

πάσας καὶ ἰατρεύων τοὺς ἐν ἀσθενείαις, ἐκρατήθη ὑπὸ ᾿Αδριανοῦ τοῦ ἡγεμόνος. Καὶ πολλὰς βασάνους 

ὑπομείνας πρότερον, ὕστερον εἰς λέβητα ἐμβληθεὶς καὶ μὴ φλεχθεὶς dieron θηριομαχῆσαι" ᾧτινι 

προσέχαιρον τὰ θηρία, καὶ κινούμενα πρὸς τοῖς ποσὶν αὐτοῦ, κατεφίλουν αὐτόν" μία δὲ πάρδαλις 

40 ἀνθρωπίνη φωνῇ ἤλεγξε τὸν ἡγεμόνα. Εἶτα ηὔξατο ὁ ἅγιος καὶ διελύθησαν εἰς ψάμμον πάντα τὰ 

εἴδωλα. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀπετμήθη τὴν κεφαλὴν καὶ ἔρρευσεν ἐκ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ σὺν αἵματι γάλα. 

Κυριακὸς δὲ ὁ τὸν ἅγιον ἀποκεφαλίσας, ἰδὼν τὸ θαῦμα καὶ παρρησιασάμενος, ἑαυτὸν χριστιανὸν ἀνω- 

μολόγησε" καὶ ἀνάθεμα εἰπιὼν᾽ τοῖς εἰδώλοις Ἀδριανοῦ, ἐτμήθη καὶ αὐτὸς τὴν κεφαλὴν καὶ προσετέθη 

τῷ ἁγίῳ ᾿Αντιόχῳ. Καὶ οὕτω τελειωθέντες, ἀπέλαβον παρὰ τοῦ οὐρανίου καὶ μεγάλου Βασιλέως τὴν 

45 τῶν οὐρανῶν βασιλείαν. --- 3..— αἹ 1. 2. — Τῆς ἁγίας μάρτυρος Δομινάτας. (in marg.). — Ce : 1. 

2: ᾿Αβουδίμου !, Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἐκ τῆς νήσου Τενέδου. Κρατηθεὶς 
δὲ καὶ πολλὰ καταναγκασθεὶς ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν ὡμολόγησε παρρησίᾳ τὴν θεότητα αὐτοῦ 

ὅθεν πασσάλων πηχθέντων eig μάστιγας, ἐξετάθη καὶ ὑπὸ ἐννέα στρατιωτῶν τύπτεται. Βιασα- 

μένων δὲ αὐτῶν τῶν δημίων μιαρῶν ἀπογεύσασθαι θυσιῶν οὐκ ἐπείσθη διὸ ξέουσιν αὐτὸν χερσὶ 

$0 σιδηραῖς καὶ μετὰ πολλὰς ἑτέρας βασάνους μὴ πεισθέντα ? ἀπεκεφάλισαν. Καὶ ἰδοὺ μέσης ἡμέρας ὀπτά- 

vera ὁ μάρτυς τῷ Διοκλητιανῷ μετὰ ἀγγέλων κατεχόντων ῥομφαίας καὶ φόβῳ οὐρανίῳ ἐξέπληξεν 
αὐτόν. Καί φησιν΄ «Ἴδε, ᾿Αβούδιμος ὁ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, ὃν σὺ νομίζεις τεθνάναι, ὃν ὁ 

» Θεὸς τῇ αὐτοῦ βοηθείᾳ δείκνυσί σοι ὅτι ἰσχύει κατὰ τῶν συνεργῶν σου τῶν δαιμόνων καὶ κατὰ 
» σοῦ.» Ὁ δὲ ἄνομος --- ὦ ἀνοχῆς Θεοῦ, ἀνθ᾽ ὧν ὥφειλε μεταβάλλεσθαι καὶ πιστεῦσαι τῷ Χριστῷ — 

ὅδ μανεὶς τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος πυρὶ παραδέδωκε. --- Cg: 1.2. — Ἀι:1. 9 (Ἀκουδαίμου). — Ra:1.2.— 

Rb:1.2. — Re: 1, 2. — Ὀνησιφόρον xoi Πορφυρίου (Iul. 161). — Me: 1. — Λολλιανὸς ὑπὸ δημίων 
λακτιζόμενος T. — 9. 5. — Mv: 1. 4. — Λωλιανοῦ. -- 2, — Mr : 1. 

1'ABovbriuov Ce. — 2 πεισθέντας Ce. 

Iu. 15. 

f. 261. 
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MHNI Τῷ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων 

Ὀνησιφόρου καὶ ἸΤορφυρίου. Οὗτοι ' ὑπῇρ- 

Xov " πόλεως Ἰκονίου. "Qv ὁ μὲν ᾿ΟὈὀνησιφόρος ἐκ 

γένους τῶν Ἀννικιόρων ὧν“, συγγενὴς Τρυφαίνης 

τῆς βασιλίσσης ἐγνωρίζετο" μαθητευθεὶς δὲ ΤΙαύλῳ 

τῷ μεγάλῳ ἀποστόλῳ ἐν τῇ χώρᾳ ἐνδημήσαντι, 

πρῶτος τῇ Ἰκονιέων πόλει ἐμβαλόντιδ τῷ ἀπο- 

στόλῳ προσυπαντήσας καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ δεξάμενος, 

βαπτισθείς τε ὑπ᾽ αὐτοῦ πανοικὶ καὶ τοῖς τῆς 

διδασκαλίας αὐτοῦ λόγοις κατεντρυφῶν πολλοὺς 

ἠρέθιζε πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν ἐπαναστρέ- 

φειν᾽ ὅθεν τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου τοῖς συνελ- 

θοῦσιν ἁπλοῦντος καὶ περὶ παρθενείας καὶ ἁγνείας 

δημηγοροῦντος, fj πρωτόμαρτυς Θέκλα ἐπίστευσε δ 

καὶ τοὺς μεγίστους ἐκείνους ἄθλους διήνεγκεϊ. 

Διὸ ἥ τε πόλις ἅπασα καὶ αὐτὸς ὁ ἡγεμὼν δεινῶς 

χαλεπήναντες ἀπελαύνουσι ὃ μετά γε τοῦ Παύλου 

καὶ τὸν Ὀνησιφόρον, ὃς μυηθεὶς ἄνωθεν τὴν 

ὑποχώρησιν αὐτοῦ, κατέλαβε τὸν Ἑλλήσποντον ? 

ἐν τῷ ἸΤαρίῳ παρὰ θάλασσαν κἀκεῖσε σκηνώσας 

καὶ τῶν πτωχῶν πολλὴν πρόνοιαν ποιούμενος, — 

εὔπορος γὰρ ὑπῆρχε "5, --- θεοφιλῶς τὰ αὐτοῦ ᾧκο- 

νόμησε᾽", Ἀλλὰ καὶ τὸν ΤΤαῦλον ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα 

ἀπιόντα 152 πολλοῖς 15 χρήμασιν ἐφωδίασε, καὶ 

δέσμιον ἐκεῖθεν ἀγόμενον xoi πέριαγόμενον ὃ 

"Ovnaupópoc ἐν πᾶσι θεραπεύων ἐπήρκει, ἐπακο- 

λουθῶν αὐτῷ μέχρι καὶ Ρώμης αὐτῆς καὶ ἑλόμε- 

voc καὶ εἰς Ἱσπανίαν ἀκολουθῆσαι "' αὐτῷ. Ὁ 

ΑΥ̓ΤΩ Ig". 

δὲ οὐκ ἠνέσχετο " καὶ λοιπὸν. καταλαμβάνει τὸν 

Ἑλλήσποντον’ καὶ εὑρὼν ἐκεῖσε ᾿Αδριανὸν 5 τὸν 

ἀνθύπατον καὶ μὴ πειθαρχήσας αὐτοῦ τοῖς λόγοις, 

φρουρεῖται" ἔπειτα τύπτεται σφοδρῶς, ἀλλαγέν- 

τῶν δεκατεσσάρων κεντυριώνων “καὶ ἐπὶ ἐσχάρας 

πεπυροκτωμένης ἐπιτεθεὶς 15 ἅμα ΤΤορφυρίῳ δούλῳ 

αὐτοῦ ὑπάρχοντι καὶ παρρήσιασαμένῳ τὴν εὐσέ- 

βειαν λίαν κατακαίεται 12 καὶ ἵπποις ἀγρίοις 

προσδεθεὶς καὶ ἐπὶ beka|vécGapa μίλια διαδρα- 

μὼν 18 τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρατίθεται, συγκαμόν- 

τος αὐτῷ καὶ τοῦ μακαρίου Πορφυρίου ἐν πᾶσι 1 

τοῖς κατὰ Θεὸν ἀγωνίσμασιν καὶ σὺν αὐτῷ πρὸς 

Κύριον ἐκδημήσαντος καὶ τοὺς ἀμαραντίνους στε- 

φάνους ἀπολαβόντος 30. . 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις ToO ἁγίου TTérpovu 

Κρήτης τοῦ μάρτυρος καὶ νέου. 

8. Koi! ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Avrió-. 

xov αὐταδέλφου χρηματίσαντος τοῦ ἁγίου μάρ- 

τυρος Πλάτωνος, δι οὗ καὶ εἰς τὸν Χριστὸν 

πεπίστευκεν. Οὗτος ὃ ἦν ἐκ πόλεως Σεβαστείας, 

ἰατρὸς τὴν τέχνην, περιὼν ὁ κατὰ τὰς πόλεις καὶ 

τοὺς ἐν ἀσθενείᾳ ἰώμενος 5. Διερχόμενος οὖν τήν 

τε Γαλατικὴν καὶ Καππαδοκίαν καὶ παντοῖα νοσή- 

ματα θεραπεύων ὅ, συλλαμβάνεται παρὰ Ἀδριανοῦ 

ἡγεμόνος" καὶ εὐθέως κρεμασθεὶς ἐπὶ ξύλου ξέεται 

τὰς πλευρὰς καὶ λαμπάσι πυρὸς κατακαίεται. Ἐπεὶ 

δὲ οὐχ ἥπτοντο αὐτοῦ αἱ βάσανοι, τῇ φρουρᾷ ἀπο- 

τίθεται καὶ τῇ ἑξῆς " λέβητι ἐμβάλλεται καχλάζοντι 

1. — ! οἱ ἅτιοι add. D. — 5 τῆς add. D. — 5 γέννους S. — ἐ Ἀνικιόρ ὧν prima manu D. — 5 ἐμβαλλόντι S. — 5 (μαθη- 
τευθεὶς - ἐπίστευσε) ἐνδημήσαντι δὲ τῷ ἀποστόλῳ TT. τῇ "l. πόλει πρῶτος οἴκοι τοῦτον δέχεται καὶ αὐτῶ μαθητεύεται 

καὶ πανοικὶ βαπτίζεται ἔνθα τὸν περὶ παρθενίας λόγον ποιουμένου τοῦ ΤΤαύλου Θέκλα fj πρώταθλος ἀκούσασα Χριστῷ 

προσέρχεται D. — ἴ διετέλεσεν D. — 8 ἡγεμὼν χαλεπήνας ἀπελαύνει Ὦ, --- 9 Ἐλίσποντον postea. Ἐλλίσποντον D. — 
10 fiy D. --- "1 οἰκονομῶν S. — 13 τῷ ΤΤαυλῶ ... ἀπιάντι (corr.) D. — 15 αὐτὸν add. D. — 1* ἀκολουθῶν Ὁ. --- 16 Ἀνδριανὸν 
S. — 16 om. D, — !! (ὑπάρχοντι - κατακαίεται) τὴν εὐσέβειαν καὶ αὐτῶ παρρησιασαμένω D. — 18 (προσδεθεὶς - διαδρα- 
μῶν) συνδέδεται καὶ ἐπὶ μιλίοις 15' συρεὶς D. — 19 πάσαις S. — 30 (συγκαμόντος - ἀπολαυόντος ifa S) ἐπὶ πᾶσι τοῖς x. 
Θ. ἀγ. συγκαμόντος αὐτῶ corr., prius αὐτοῦ) καὶ τοῦ πορφυρίου καὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἀθλήσειωυς κομισαμένου D. 

8. --- ! τῇ αὐτῇ ἡμέρα D. — 5 om. D. — * 6 ἅγιος Ἀντίοχος add. D. — * (περιϊὼν - οὖν) διερχομένου οὖν αὐτοῦ D. — 

δἰωμένους S, — 9 θεραπεύοντος D. — " (ἐπεὶ - ἑξῆς) καὶ τῇ φρουρᾶ ἀπ. ἐκεῖθεν ἐξαχθεὶς D. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 8. — Παύλου, Οὐαλεντίνης καὶ Θεῆς (Iul. 155). — 4, — P: 3.— 
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15 

ΤΠαύλου κτλ. — ὦ : Τῇ μετ᾽ αὐτῶν κυριακῇ τῶν ἁγέων πατέρων τῶν κατὰ Σεβήρου τῆς ε' συνόδου. --- - 

D : 1. 3. — Παύλου κτλ. --- 4: Μνήμη τῶν ἑξακοσίων τριάκοντα ἁγίων καὶ μακαρίων πατέρων τῶν ἐν 

Χαλκηδόνι συνελθόντων τῇ τοῦ ἁγίου Τ͵νεύματος χάριτι: καὶ βεβαιώσαντες τὸ τῆς- πίστεως σύμβολον, 

τὸ ἐκτεθὲν ὑπὸ τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τῶν κατὰ τὴν Νίκαιαν συνελθόντων, 

ὅπερ καὶ οἱ ἐν τῇ θεοφυλάκτῳ καὶ βασιλίδι πόλει συναθροισθέντες ἑκατὸν πεντήκοντα ἅγιοι πατέρες 

καὶ οἱ ἐν Ἐφέσῳ τὸ πρότερον σ΄, ἔτι δὲ καὶ oi ἑκατὸν ἑξήκοντα, οἱ ἐν τῇ ἁγίᾳ πέμπτῃ συνόδῳ συνελ- 

θόντες, ἐκύρωσαν, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἐν τῇ ἕκτῃ συνόδῳ κατὰ ταύτην τὴν; θεοφύ- 

λακτοὸν πόλιν παραγενόμενοι ἐπεκύρωσάν τε καὶ ἐπεσφράτισαν. Τελεῖται δὲ xrÀ. — Da: 1. 8, 44 — Db: 

1.3.4 — K:1.3. 4. — N : Ἀθηνογένους (Iul. 172). — 1. 4. — Bb:4. 1. — Bo: 4 1. — ᾿Αθηνογέ- 

νους. — 0:3. — ΤΤαύλου κτλ. — ἃ, 1. — "A6nvorévouc. — (Qe: 3. — ΤΤαύλου κτλ. — 1. — ᾿Αθηνογέ- 

νους", — Cg : 3. — Παύλου καὶ Οὐαλεντίνης καὶ Ocfc. Οὗτοι ὑπῆρχον Αἰγύπτιοι τὸ γένος" εἰς δὲ 

τὴν πόλιν Διοκαισάρειαν ἀχθέντες παρέστησαν Φιρμιλιανῷ ἄρχοντι, Ἰουδαίων τε πλῆθος «τὸν ἄρχοντα 

διήγειρε κατὰ τῶν ἁγίων. “Ὅθεν ἐπεριυτηθέντες καὶ ὁμολογήσαντες τὸ ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ ἡμῶν Θεοῦ, 

τοὺς ἀριστεροὺς πόδας κατεκάησαν καὶ τοὺς δεξιοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττονται καὶ ξίφεσι καὶ πυρὶ 

τελειοῦνται καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἕτεροι πολλοὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ὡμολόγησαν τὰ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ 

fj μὲν ἁτία Θεὴ ἐπὶ τοῦ ξύλου τανυσθεῖσα ξέέεται, ἡ δὲ ἀδελφὴ αὐτοῦ Οὐαλεντίνα τῷ δικαστῇ ἐπιθεμένῳ 

κατέστρεψε τὸν βωμὸν τῷ ποδὶ καὶ ξέεται «καὶ ὃ» αὐτὴ ἀφειδῶς. ΤΤαῦλος δὲ ὁ ἅγιος μάρτυς τὴν διὰ 

? supra lin. corr. D. — 5 Ἀνθηνογένους Ce, Cg. --- ? om. Cg, supplevi ex C. 

E 

Us 
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825 MENSIS 

xoi μεστῷ ὑπάρχοντι παντὸς δραστηρίου ἐλαίου 

καὶ ἐν ἑπτὰ ἡμέραις ὑπὸ πυρὸς ἐκφλογουμένῳ- ὡς 

δὲ κἀκεῖθεν χάριτι Θεοῦ ἀπήμαντος ἐξῆλθε, θηρίοις 

ἐκδίδοται Bopá: ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτων ἀβλαβὴς δια- 

μείνας ὃ, προσευχῇ πάντα τὰ εἴδωλα εἰς γῆν κατέρ- 

ραξε καὶ κονιορτὸν ἀπετέλεσε. Ξίφει οὖν τὸν 

αὐχένα τέμνεται, ἐξ οὗ αἷμα σὺν γάλακτι ἔρρευσεν. 

᾿ Ὅπερ ἰδὼν Κυρτακός, ὁ τὴν τοῦ ἁγίου ἀναίρεσιν 

10 

15 

20 

3 $ 

ἐνεργήσας, παρρησίᾳ χριστιανὸν ἑαυτὸν ἀνωμολό- 

noe, καὶ ἀνάθεμα εἰπὼν Ἀδριανῷ καὶ τόϊς εἰδιώ- 

λοις αὐτοῦ, ἀφαιρεῖται καὶ αὐτὸς τὴν κεφαλὴν καὶ 

προστίθεται τῷ ἁγίῳ Ἀντιόχῳ ?. 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Μαρίνας 1. 

Αὕτη. ὑπῆρχεν ἐξ Ἀντιοχείας ὃ τῆς ΠΙΙσιδίας 3, 

θυγάτηρ Αἰδεσίου ἱερέως τῶν | εἰδώλων. TIpoca- 

χθεῖσα δὲ ᾿Ολυβρίῳ τῷ ἐπάρχῳ καὶ θῦσαι τοῖς 

εἰδώλοις καὶ ἀρνήσασθαι τὸν Χριστὸν μὴ ἑλομένη, 

πολλὰς ὑπέστη βασάνους καὶ βληθεῖσα ἐν τῇ 

φυλακῇ, τὸν ἐπαναστάντα αὐτῇ δράκοντα προσ- 

εὐξαμένη διέρρηξεν. Εἶτα ἀχθεῖσα ἐκεῖθεν καὶ ἐρω- 

τηθεῖσα καὶ ἀσάλευτον τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν 

φυλάττουσα τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. Τελεῖται δὲ ἡ 

αὐτῆς σύναξις ἔνδον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μηνᾶ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 1 

A8nvorévouc ἐπισκόπου τενομένου TInbox8óng . 

Οὗτος 5 ἦν ἀπὸ Σεβαστείας, ἐπὶ Διοκλητιανοῦ ? 

βασιλέως *. Οὗτος ἀναρτηθεὶς 5 ὑπὸ Φηλιμάρχου 

ἡγεμόνος μετὰ δέκα μαθητῶν “αὐτοῦ, πολλάς τε 

βασάνους ὃ ἅμα αὐτοῖς ὑπομείνας, τὸ τέλος τῆς 

ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρίας διὰ ἴ ξίφους Τ ἐδέξατο. 

IGLIUS 826 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν 
ἑξακοσίων τριάκοντα ἁγίων καὶ μακαρίων 
πατέρων τῶν κατὰ τὴν Χαλκηδονέων μητρό- 
πολιν τῆς Βιθυνίας τῇ χάριτι τοῦ ἁγίου Πνεύ- 
μᾶτος συνελθόντων ἐπὶ Μαρκιανοῦ τοῦ εὐσε- 
βοῦς βασιλέως, καὶ βεβαιωσάντων τὸ ἅγιον 
σύμβολον τῶν τριακοσίων δεκαοκτὼ ἁγίων πατέ- 
ρὼν τῶν κατὰ τὴν Νικαέων μητρόπολιν Guvel- 

9óvrwv: ὅπερ καὶ oi λοιπαὶ ἅγιαι σύνοδοι 

ἐκύρωσάν τε καὶ ᾿ἐπεσφράγισαν. Τελεῖται δὲ ἡ 
τοιαύτη σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλη- 

σίᾳ, 

AYTQ IZ'. 

Λέγεται δὲ περὶ αὐτοῦ ὅτι πρὸ τῆς κατασχέσεως 

ἀπελθὼν εἰς τὸ μοναστήριον, τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

οὐχ εὗρε, προκατεσχέθησαν γάρ τὴν b& ὑπαντή- 

σασαν αὐτῷ ἔλαφον, ἣν ἀνεθρέψατο ἐν τῇ μονῇ, 

εὐλόγησε καὶ ἐπηύξατο μὴ κυριευθῆναι ὑπὸ τῶν 

κυνηγετῶν τὸ σπέρμα αὐτῆς, ἀλλὰ καθ᾽ ἕκαστον 

χρόνον ἄγειν ἴ ἐν τῇ μνήμη αὐτοῦ αὐτήν τε καὶ τὰς 

ἐξ αὐτῆς μελλούσας φύεσθαι 8 μόσχον ἕνα“ ὃ καὶ 

γέγονεν, Ὁρᾶται γὰρ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν 

ἁγίων εὐαγγελίων ?. ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ εἰσερχομένη fi 

ἔλαφος καὶ τὸν νεαρὸν 15 αὐτῆς ἀνατιθεῖσα 11 uj 

ἁγίῳ καὶ πάλιν ἐξιοῦσα ὃν θύοντες οἱ συνειλεγμέ- 

vot εὐωχοῦνται «eic δόξαν τοῦ ἁγίου μάρτυρος καὶ 

τιμήν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ μαρτυ- 

ρείῳ τοῦ ἁγίου 15 Γεωργίου, τῷ ὄντι " ἐν τῷ 
Κυπαρισσίῳ. ᾿ 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου 

τοῦ ὁσίου Λαζάρου τοῦ ἐν τῷ Γαλλησίῳ". 

— 5 μεστῷ - διαμείνας) θηρίοις ἐκδίδωται καὶ ἐκ πάντων τῇ τοῦ O. x, παραδόξως ῥυσθεὶς D. — 9 (Ege - Ἀντιόχω) 
διὸ καὶ τὴν κεφαλὴν E. τμηθεὶς ἀνεπαύσατο ἐν κυρίω D. 

1. — ! Μαρίνης D. — 3 Ἀντιοχίας D. — 8 ἸΤισσιδίας D. 
9. — τ ἱερομάρτυρος D. — (ἐπισκόπου - οὗτος) 6 ἅγιος ἱερομάρτυς A, D. — 3 τοῦ add. D. — ὁ ἐπίσκοπος γενόμενος 

ἸΤηδαχθόης add. D. — 5 κρατηθεὶς D. — ὃ αἰκισμῷ D. — * om. D. — 8 φυήσεσθαι D. — ? τοῦ εὐαγγελίου D. — 19 τὸ 
νεαρὸν D. — !! ἀνατεθεῖσα S, — 1? εὐωχοῦντο S. — 13 μάρτυρος add. D, — 1* τῷ ὄντι om. D. 

8. — 1 Γαλλισίω S. 

* ξίφους ἀπόφασιν λαβὼν xoi στὰς xoi προσευξάμενος ὑπὲρ χριστιανῶν, ὑπὲρ Ιουδαίων, ὑπὲρ Σαμαρει- 
40 

5 δι 

e 

τῶν, ὑπὲρ Ἑλλήνων καὶ ὑπὲρ ἑτέρων ἐθνῶν ὅπως εἰς ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἔλθωσιν καὶ παυθῇ ὁ κατὰ τῶν 
χριστιανῶν διωγμός, εἰς οἶκτον καὶ δάκρυα πάντας ἐκίνησε. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐτμήθη τὴν κεφαλήν. — 4. 
ἵν — Ἀθηνογένους. --- R : Ἀθηνογένους. --- 4. — Ra : 2. 3. — Παύλου κτλ. --- Rb: ᾿Αθηνοτένους. --- 
& — Re: 3. — ἸΤαύλου κτλ. — Mo : Ἀθηνογένους. --- 8, ἃ, — Χιλιάδες τε΄ ἁγίων μαρτύρων ἐν 
Πισιδίᾳ τι. — Mv : Ἀθηνογένους, — Ἀβουδίμου (Iul. 158). — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φαύστου (cf. 
Iul. 135). — & : Κυριακῇ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἑξακοσίων τριάκοντα ἁγίων πατέρων τῶν ἐν 
Χαλκηδόνι. — Mr : ᾿Αθηνογένους. 

SYNAXARIA SELECTA. Ἡ : 3. 1. --- Ἄθλησις τοῦ ἁγίου Σπεράτου καὶ Βερονίκης. --- P : 9, 1, — 
Σπεράτου καὶ Βερονίκης. --- Θεοδ(οσίας) (Iul. 188). --- D : 9. 1. — Σπεράτου καὶ Βερονίκης. — Da : 2. 
1. - Db:2. 1. — Ἐ :2. 1, — N : Ἀντιόχου (Iul. 163). — ΤΤαύλου κτλ. (Iul. 155). — Bb :2. 1. — Be: 
1.— 6:1. — Ce:1. — 0g :1. — R: 1. — Ἀντιόχου. R&:1.2. — Rb:1. — Ἀντιόχου. — Re: 
1. — Μάμαντος xoi Βασιλίσκου ἐν τοῖς Δαρείου (Tul. 805). — Βενιαμήν, Bevíou καὶ Βινέου πλησίον τῶν 
παλατίων τοῦ Ἑβδόμου (Tul. 30*). — Μνήμη Κωνσταντίνου τοῦ νέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
καὶ τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως Θεοδοσίου. τοῦ νέου (Iul. 805).--- Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀκακίου (Iul. 215). — 
Τῆς ὁσίας Ἀνθούσης τῆς συστησαμένης τὴν εὐαγεστάτην μονὴν toO Mavrivéou (Iul. 272), — Ἄθλησις 
τῶν ἁγίων ᾿Απτίωνος καὶ Ἱερουσαλήμ (Tul. 365). — Mo : 1. — Παύλου κτλ. --- Σπέρατος καὶ Βερονίκη 
ξ, τ᾿ — 3: ὁ ὅσιος Λάζαρος ὁ ἐν τῷ Γαλλησίῳ ἐν εἰρήνῃ τ. --- Ὀνησιφόρος καὶ Πορφύριος ὃ δοῦλος 
αὐτοῦ ἵπποις συρόμενοι τ. (Iul. 161). --- Mv : 1. — Mr : 1. 

Ivt. 16. 

Iur. 17. 

lur. 16. 

Tui. 17. 



Iu. 18. 

f. 262". 
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MHNI T9 

1. ᾿Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Αἰμιλιανοῦ. 
Οὗτος ὑπῆρχεν ἐκ Δωροστόλου πόλεως Μυσίας 
τῆς Θράκης, δοῦλος τυγχάνων ἕλληνός τινος 1 
κατὰ τοὺς χρόνους Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου καὶ 
Καπετωλίνου βικαρίου. Σεβόμενος δὲ τὸν Χριστὸν 
καὶ rà εἴδιυλα μυσαττόμενος 2, εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
ναὸν τῶν εἰδώλων καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ ξόανα 
μετὰ τῆς σφαίρας, ἣν ἐν ταῖς χερσὶν εἶχε, συνέ- 
τριψεν. ᾿Αγομένων δὲ ἑτέρων ἐπὶ τῷ συμβάντι διὰ 
τὴν ἄγνοιαν καὶ αἰκιζομένων, αὐτὸς προσήγτγειλεν 

ἑαυτόν" ὅθεν συλληφθεὶς ἐλέγχει τὴν τοῦ βικαρίου 

ἄνοιαν, ὅτι ἐπὶ ματαίοις πέποιθε τοῖς | εἰδώλοις. 

Τυφθεὶς δὲ βουνεύροις δεινῶς καὶ βληθεὶς ἐν πυρὶ 

καὶ ἄφλεκτος ἐν αὐτῷ διαμείνας, τῷ Θεῷ τὸ 

πνεῦμα παρέδωκε. Τελεῖται δὲ f] αὐτοῦ σύναξις ἐν 

τῷ μμαρτυρείψ αὐτοῦ τῷ ὄντι ἐν τῇ Ράβδῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ὑακίνθου τοῦ ἐν ᾿Αμάστριδι. Οὗτος ἔφυ ἐκ 

γονέων εὐσεβῶν Θεοκλήτου xoi Θεονίλλης 1, Ἡρα- 

κλείδου τῆς ἐν ᾿Αμάστριδι ἐκκλησίας. προϊσταμέ- 

νου. Τότε οὖν ὄνομα ἐξ ἐπιφανείας ἀγγέλου 

ἐδέξατο καὶ τριετὴς γενόμενος τῇ τοῦ Χριστοῦ 

ἐπικλήσει παιδίον ἀνέστησεν τεθνεός 5, Xupmpoi- 

οὔσης δὲ αὐτῷ καὶ συναυξανομένης τῇ ἡλικίᾳ ὃ 

τῆς ἀρετῆς, ἐπεὶ πρὸς πολιὰν ἔφθασε πολλὰς 

μεταξὺ θαυμάτων ἐνεργείας πεποιηκώς, ὁρῶν τοὺς 

εἰδωλολάτρας ἀνοήτως δένδρῳ  θρησκεύοντας --- 

τοῦτο δὲ ἦν πτελέα ὑποτετριμμένη καὶ διάκου- 

qoc — ἐξέτεμεν αὐτό. Κατασχεθεὶς οὖν ἄγεται 

πρὸς Καστρίκιον τὸν ἡγεμόνα καὶ πρὸς τοὺς 

τῆς πόλεως ᾿Αμάστριδος ἄρχοντας ὃ καὶ τύπτεται 

σφοδρῶς καὶ ἐκριζοῦται τοὺς ὀδόντας καὶ σύρεται 

σχοινίοις διαληφθεὶς ἔξω τῆς πόλεως, καὶ καλά- 

μοις ὀξέσι τιτρώσκεται" εἶτα βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ 

1. — t om. D. --- 5 λαθὼν add. D. 

AYTQ H', 

τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκε. Λέγεται δὲ παρά- 
δοξον καθ᾽ ἕκαστον χρόνον ἐν τῇ μνήμῃ τελεῖσθαιτ 
αὐτοῦ. Ὑπὸ γῆν γὰρ ὄντος τοῦ τάφου ἐν ᾧ τὸ 
τίμιον αὐτοῦ ἀπόκειται λείψανον, ὕὑμνῳδίας παρὰ 5 

τῶν συνελθόντων καὶ δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν 
γενομένης 5, ἀναδίδοται χοῦς, ὅνπερ ὁ ἐπίσκοπος 
ἔν τινιῦ σκεύει δεχόμενος ἱερῷ, τοῖς συνελθοῦσι 
διανέμει εἰς ψυχῶν καὶ σωμάτων θεραπείαν καὶ 
ἴασιν. 10 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος 
Θεοδοσίας. Αὕτη ἦν ἐν τοῖς χρόνοις Θεοδοσίου 
τοῦ ᾿Αδραμυττηνοῦ ', γονέων εὐσεβῶν ἐκ τῆς θεο- 
φυλάκτου xoi? βασιλίδος τῶν πόλεων γέννημα καὶ 
θρέμμα. Ἑπταετὴς δὲ γενομένη, ἐτελεύτησεν ὅ js 
πατὴρ αὐτῆς᾽ fj δὲ μήτηρ λαβοῦσα τὴν παῖδα, 
ἀπέκειρεν αὐτὴν ἔν τινι τῶν τοῦ Βυζαντίου μονα- 
στηρίων εἶτα ἐτελεύτησε καὶ fj μήτηρ, κατα- 

λείψασα τῇ μακαρίᾳ τὴν πᾶσαν περιουσίαν. Ἡ δὲ 

ἐκ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου τρεῖς ἁγίας εἰκόνας κατα- 30 
σκευάσασα, τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 
καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἀναστασίας, τὴν λοιπὴν 
περιουσίαν διένειμε πτωχοῖς καὶ ὀρφανοῖς. Μετὰ 

δέ τινα χρόνον, Λέοντος τοῦ δυσσεβοῦς τῆς βασι- 

λείας δραϊξαμένου, Θεοδοσίου τοῦ εὐσεβεστάτου 95 
τῆς βασιλείας ὑποχωρήσαντος, εὐθέως ὁ ἀλιτήριος 

διὰ τὸ μὴ πειθαρχεῖν τοῖς ἀσεβέσι δόγμασι τὸν 

μέγαν ἐν πατριάρχαις Γερμανὸν τοῦτον μετὰ 

ῥοπάλων καὶ ξιφῶν τοῦ πατριαρχείου κατήνεγκε, 

καὶ τὴν ἁγίαν καὶ δεσποτικὴν εἰκόνα Χριστοῦ τοῦ 30 

Θεοῦ ἡμῶν, τὴν ἱδρυμένην ἐπάνω τῶν πυλῶν, ἐν 

οἷσπερ διὰ τὸν χαρακτῆρα ἡ ἁγία λέγεται Χαλκῆ, 

ἔσπευσε κατενέγκαι καὶ πυρὶ παραδοῦναι. Καὶ ἐν ᾧ 

ταῦτα ἐτέλεῖτο καὶ ὁ σπαθάριος ἦν ἐπὶ τῆς κλίμα- 

koc, μετὰ τῆς ἀξίνης βουλόμενος τὴν ἁγίαν εἰκόνα a5 

2. — ! Θεονίλλας D. — ? παῖδα. .., τεθνεῶτα D. — ? τῆς ἡλικίας S. — ( δένδρον S, — δ Καστρήσιον D. — 9 ἄρχοντας 
"An. D. — τ συμβαίνειν D. — 8 γινομένης D. — ? om. D. 

8. — ! Ἀτραμιτύνοῦ S. — ? τῆς S. 

SYNAXARIA SELECTA. H :1.2. — P: 1.2.4.5. — Ὁ : 1. 3. 8: Θεοδοσίας. Αὕτη ἦν ἐν τοῖς 49 

χρόνοις Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, γονέων εὐσεβῶν καὶ πλουσίων, οἰκητόρων ταύτης τῆς 

θεοφυλάκτομ. Κωνσταντινουπόλεως. Qv τὸν βίον λιπόντων, τὴν τρίχα κειραμένη αὕτη τὸν μονήρη Blov* 

ὑπέρχεται, ἅπαντα τὸν προσόντα αὐτῇ πλοῦτον πένησι διανείμασα. Ἐπεὶ δὲ ἀρετῇ καὶ ἀσκήσει τὰς 

κατ᾽ αὐτὴν ὑπερήλασε καὶ ἔδει αὐτὴν καὶ τῷ τοῦ μαρτυρίου στεφάνῳ κατακοσμηθῆναι, τὸν ἐπὶ τῆς 

κλίμακος ἱστάμενον σπαθάριον καὶ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. Ἰησοῦ Χριστοῦ θείαν εἰκόνα ἐν τῇ τῆς 45 

Χαλκῆς πύλῃ καθαιροῦντα, τῆς κλίμακος δραξαμένη μεθ᾽ ἑτέρων εὐσεβῶν γυναικῶν καὶ κατασείσασα 

κατήνεγκε καὶ τῷ θανάτῳ παρέπεμψε, καὶ τὸν ἀσεβῆ ᾿Αναστάσιον ἄραις καὶ ἀναθέμασι καθυπέβαλε: 

ξίφει αἱ μὲν ἄλλαι γυναῖκες κατεδικάσθησαν καὶ τὸ μαρτύριον συνεπέραναν᾽ τὴν δὲ μακαρίαν εἷς τις 

τῶν στρατιωτῶν δραξάμενος καὶ πλησίον τοῦ Βοὸς ἀπενεγκάμενος, λαβόμενος κέρας κριοῦ καὶ μανιιυυ- 

δῶς κατὰ τοῦ αὐχένος ἐλάσας τὸν θάνατον αὐτῇ ἐπήνεγκε. Περὶ δὲ τῶν ἀπείρων θαυμάτων καθ᾽ t0 

ἑκάστην δι᾽ αὐτῆς ἐνεργουμένων ἔξεστι τῷ ἐρωτῶντι μανθάνειν. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῆς σύναξις ἐν τῇ μονῇ 

τῶν Δεξιοκράτους, ἔνθα κατάκειται τὸ λείψανον αὐτῆς. --- 4. 5.6. — 96: 1. 3. 8, 4. δ. 6: Στεφάνου 

τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τοῖς 

ἁγίοις ᾿Αποστόλοις τοῖς μεγάλοις, ἔνθα τὸ λείψανον αὐτοῦ ἀπόκειται, τῆς λιτῆς ἀπὸ τῆς μεγάλης ἐκκλη- 

σίας ἐκεῖσε παραγινομένης. --- Db : 1. 9. 8. ᾧ (... καὶ Μύρωνος). --- 5.6, — K : 1.2. 3. 4. 5. 6. — N: 1. 55 

2. 3.6. 4. — Bb :1.9. 3. 5. — Be :1.9. 8. — αἱ 1. 9. 8 (Ocobómg). — 4 (... καὶ Mápavoc). — Ce : 1. 

2. 8 (Θεοδότης). --- €g : 1.2.3: Θεοδότης, Αὕτη ἣν ἐν τοῖς χρόνοις Κωνσταντίνου τοῦ Καβαλλίνου, 

τονέων εὐσεβῶν ἐκ τῆς θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως᾽ ἑπταετοῦς δὲ γενομένης, ἐτελεύτησεν ó 

f. 963. 

f. 963". 
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καταβολεῖν 5, fj μακαρία. Θεοδοσία μεθ᾽ ἑτέρων 

γυναικῶν εὐσεβῶν τῆς κλίμακος δραξάμεναι καὶ 

τὸν σπαθάριον τῇ γῇ προσρίψασαι, τῷ θανάτιν 

παρέδοσαν“ καὶ καταλαβοῦσαι τὸ πατριαρχεῖον ἐλι- 

5 θοβόλουν τὸν δυσσεβῆ Ἀναστάσιον τὸν φατριάρ- 

xnv*. Πάραυτα οὖν αἱ μὲν λοιπαὶ τῶν quvotküv 

ἀπεκεφολίσθησαν' τὴν δὲ ἁγίαν ὠμός τις καὶ 

ἀπάνθρωπος ἕλκων δήμιος πρὸς τὸν Βοῦν λαβιὺν 

κέρας ἀπέσφαξεν αὐτήν. Οὕτως οὖν. καλῶς ἀγω- 

10 νισάμεναι, εἰς χεῖρας Θεοῦ τὰ πνεύματα ἑαυτῶν 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

4. Μνήμη τῆς ὁσίας Μακρίνας ἀδελφῆς τοῦ 

μετάλου Βασιλείου. Αὕτη κάλλει σώματος καὶ τρό- 

ποῖς κοσμουμένη χρηστοῖς, ἀναλόγψ συνεζεύχθη 

15 νυμφίῳ, Τῶν δὲ γάμων ἔτι κειμένων ἐν μνήστροις, 

ἐπεὶ ὁ ταύτην ἁρμοσάμενος ἐν ἀποδημίαις τὰ 

κοινὰ πράττων τέγονεν ἐξ ἀνθρώπων, ἡ μακαρία 

Μακρίνα, πολλῶν ἑτέρων ἀγαγέσθαι 2 αὐτὴν βου- 

λομένων, τὴν χηρείαν καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς εἵλετο ἀειδῆ 

20 τῶν ἐκ τοῦ γάμου ὃ πειραθεῖσα τερπνῶν. Πάσης 

οὖν ἐπιμιξίας κοσμικῆς χωρίσασα ἑαυτήν, συνῆν 

τῇ μητρὶ καὶ ὁ ταῖς ὃ θείαις γραφαῖς σχολάζουσα 

καὶ ἐν τάξει δευτέρας μητρὸς " τοὺς μετ᾽ αὐτὴν 

γεννηθέντας ἐκτρέφουσα, Δέκα γὰρ ὄντων τῶν 

25 πάντων παίδων, αὕτη τούτων τῆς τενέσεως καθη- 

γεῖτο΄ ὁσίως δὲ καὶ ἐν ἀσκήσει βιώσασα καὶ τῷ 

ἀδελφῷ Γρηγορίῳ περὶ ψυχῆς συμφιλοσοφήσασα 

ἐν αὐταῖς ταῖς τελευταίαις " πνοαῖς, ἐξεδήμησεν 

πρὸς τὸν Κύριον. . 

30. | 2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 
ἡμῶν Δίου. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς καιροὺς Θεοδο- 

σίου τοῦ μετάλου ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας 1, πολ- 
λὴν ἐπιδειξάμενος ἄσκησιν καὶ εἰς μεγίστην 
ἐπίδοσιν ἀρετῆς προελθών. Tlapepévero δὲ ἐν 

35 Κωνσταντινουπόλει προτραπεὶς mopà τοῦ Θεοῦ 
br ἀποκαλύψεως" καὶ καταλαβὼν τὸν τόπον, ἔνθα 
νῦν τὸ εὐαγὲς αὐτοῦ ἵδρυται μοναστήριον, ἐξεκά- 
θαρέ τε αὐτόν, καὶ τὴν ἑαυτοῦ ῥάβδον 5, ξηρὰν 
οὖσαν καὶ ἄνικμον, ἐπὶ τοῦ τόπου ὃ κατέπηξεν᾽ 

40 ἥτις τῇ ἐπικλήσει τῆς ἁγίας Τριάδος ῥιζωθεῖσα 

IULIUS 830 

παρέθεντο. Τελεῖται δὲ ἡ ταύτης σύναξις ἐν 

τῇ ἁγίᾳ μονῇ τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Εὐερ-: 

γέτου, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Μαρκέλλου καὶ Δασίου καὶ Μάρωνος 1. 

B. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας 

Θεοτόκου τῶν Καλλιστράτου. 

6. Καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Στε- 

φάνου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ἐξ 

Ἀμασείας μετατεθέντος. 

ΑΥΤΩ ΙΘ΄. 

εἰς δένδρον ἐγένετο καὶ νῦν περίεστι, παρεχομένη ὁ 

τοὺς καρποὺς τελεσφόρους. ΤΤροσῆλθε δὲ αὐτῷ 

καὶ ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος, --- οὐ γὰρ ἦν καθόλου 

λαθεῖν τὴν κρυπτομένην τοῦ ἀνδρὸς ὃ ἀρετήν, --- 

καὶ θαυμάσας αὐτὸν ἱκανὰ παρέσχετο χρήματα, ἐξ 

. ὧν ἡ σύστασις τοῦ μοναστηρίου ἐγένετο δ. Ἀλλὰ 

καὶ ὁ μακαριώτατος πατριάρχης Ἀττικὸς βιασάμε- 

νος αὐτὸν πρεσβύτερον κεχειροτόνηκε: πολλὰ δὲ 

θαύματα τῇ δυνάμει καὶ ἐπικλήσει τοῦ Χριστοῦ 

ἐνεργήσας καὶ ἐκ τῶν λαγόνων τῆς τῆς κατὰ 

τὸν μέγαν Μωῦσῆν ὕδωρ ἐξαγαγὼν καὶ τὸν ἐν 

αὐτῷ bí ἀπιστίαν ἀποπνιτέντα 1 ἀναστήσας, ἐπεὶ 

τελευτᾶν ἔμελλεν ὅ, ἤδη ἄπνους καὶ ἀκίνητος 

καθορώμενος καὶ τῶν παρόντων δάκρυσιν αὐτὸν 

ἐπιταφίοις óeftoupévurv καὶ τὰ περὶ τὴν ταφὴν 

ἐνεργούντων, --- ἐν οἷς ἦν καὶ ὁ ἁγιώτατος 

πατριάρχης Ἀττικὸς καὶ Ἀλέξανδρος Ἀντιοχείας --- 

ἀνανήψας ὡς ἐξ ὕπνου ὁ ὅσιος εἶπε προστε- 

θῆναι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἔτη δεκάπεντε τῇ αὐτοῦ 

ζωῇ. Ἐπιβιώσας οὖν τὸν εἰρημένον 9. τῶν χρό- 

vuv 1 ἀριθμόν, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Τελεῖ- 

ται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ εὐαγεστάτῃ μονῇ 

αὐτοῦ 1, τῇ οὔσῃ κατὰ τὴν μεγάλην πόλιν καὶ 

βασιλίδα. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Γρηγορίου ἐπισκόπου τοῦ νέου ὅμολο- 

τητοῦ. 

4. Καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου 

μητροπολίτου Χαλκηδόνος τοῦ ὁμολογητοῦ. 

— ὃ καταβαλλὼν 8, --- ὁ ila S; cf. Vita S. Stephani iun., Anal. graec., p. 444. 
4. — ! D, N, Re et al., "Inápuvoc S. 
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MHNI T9 

1. Ἡ πυρφόρος ἀνάβασις ὡς εἰς οὐρανοὺς 

Ἠλιοῦ τοῦ ἐν προφήταις μεγίστου 1. Οὗτος ἦν 

υἱὸς Xwfóx? ἐκ Θέσβης ὃ, ἐκ γῆς Ἀράβων, ἐκ φυλῆς 

Ἀαρών, οἰκῶν ἐν Γαλαάδ, ὅτι fj Θέσβη ὁ δόμα Tiv 

τοῖς ἱερεῦσι δεδομένη. Καὶ ὅτε ἔτεκεν αὐτὸν f 

μήτηρ αὐτοῦ, εἶδε Σωβὰκ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὀπτα- 

σίαν, ὅτι ἄνδρες λευκοφανεῖς αὐτῷ. προσηγό- 

ρευον, καὶ ὅτι ἐν πυρὶ αὐτὸν ἐσπαργάνουν καὶ | 

φλόγα πυρὸς ἐδίδουν αὐτῷ φαγεῖν. Koi ἐλθὼν eig 

Ἱερουσαλὴμ ἀνήγγειλε τοῖς ἱερεῦσι καὶ εἶπεν αὐτῷ 

ὃ χρηματισμός « Μὴ δειλιάσῃς, ἀνθρωπεδ’ ἔσται 

» γὰρ íj οἴκησις τοῦ παιδίου φῶς" καὶ ὁ λόγος 

» αὐτῷ ὃ ἀπόφασις, καὶ κρινεῖ τὸν Ἰσραὴλ ἐν 

» ῥομφαίᾳ xoi" πυρί. » Οὗτος ὅ. οὖν δ προεφή- 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ἰεζεκιήλ. 

Οὗτος ἦν υἱὸς Βουζῇ ἐκ τῆς Ἀριρᾶ, «ek?» τῶν 

ἱερέων καὶ προεφήτευσεν ἔτη κ΄, προέλαβε δὲ τὴν 

σάρκωσιν τοῦ Χριστοῦ ἔτη τετρακόσια ἑβδομή- 

κοντὰ ἑπτά. Καὶ ἐπὶ τῆς αἰχμαλωσίας ἀπελθὼν ἐν 

γῇ ὁ Χαλδαίων καὶ πολλὰ προφητεύσας τοῖς ἐν τῇ 

Ἰουδαίᾳ καὶ τῷ λαῷ ἔδωκε τέρας ὥστε προσέχειν 

τῷ ποταμῷ Xófáp *- ὅτε ἐκλείπει", ἐλπίζειν τὸ δρέ- 

πανον τῆς ἐρημώσεως καὶ ὅτε πλημμυρήσει *, τὴν 

εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐπάνοδον" καὶ γὰρ ἐκεῖσε s κατῴ- 

κει ὁ ὅσιος, καὶ πολλοὶ πρὸς αὐτὸν συνανεστρέ- 

φοντο. Καί ποτε πλήθους συνόντος αὐτῷ, ἔδεισαν 

οἱ Χαλδαῖοι, μὴ ἀντάρωσι, καὶ ἐπῆλθον αὐτοῖς εἰς 

ἀνάίρεσιν᾽ καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς 5 στῆναι τὸ ὕδωρ, 

ἵνα ἐκφύγωσιν εἰς τὸ πέραν γενόμενοι, καὶ οἱ τολ- 

μήσαντες τῶν ἐχθρῶν ἐπιδιῶξαι κατεποντίσθησαν. 

Οὗτος διὰ προσευχῆς αὐτομάτως αὐτοῖς δαψιλῆ 

τροφὴν ?? ἐξ ἰχθύων παρέσχετο καὶ πολλοῖς ἐκλεί- 

πουσῖν ζωὴν ἐλθεῖν ἐκ Θεοῦ παρεκάλεσεν. Οὗτος, 

ἀπολλυμένου τοῦ λαοῦ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν, προσῆλθε 

τοῖς ἡγουμένοις καὶ διὰ τεραστείων φοβήσας 

αὐτοὺς κατέπαυσε, Τότε ἔλεγεν ὁ ̓ Ιεζεκιὴλ 11 ὅτι 13" 

« Διαπεφωνήκαμεν᾽ ἀπώλετο fi ἐλπὶς ἡμῶν. » Καὶ 

ἐν τέρασι τῶν ὀστέων τῶν νεκρῶν αὐτοὺς ἔπεισεν 

AYTQ Κ΄. 

τευσενϑ ἔτη εἰκοσιπέντε καὶ προέλαβεϑ τὴν ἔλευ- 

σιν τοῦ Χριστοῦ ἔτη ὀκτακόσια δεκαέξ. Οὗτός 

ἐστιν Ἠλίας, ὁ τὸ πῦρ ἐξ οὐρανοῦ τρίτον ὃ 

κατενέγκας καὶ τὸν ὑετὸν τῇ ἰδίᾳ γλώττῃ βαστά- 

σὰς καὶ νεκροὺς ἐγείρας καὶ πεντήκοντα δισ- 

σοὺς καταφλέξας καὶ ἐν τῷ Χωρὴβ ὄρει, ὡς 

ἀνθρώπῳ ἰδεῖν δυνατόν, Θεὸν ἰδὼν καὶ τὸν 

Ἰορδάνην τῇ μηλωτῇ σχίσας, καὶ ὡς 1 εἰς οὐρα- 

vóv ἐν ἅρματι πυρὸς ἀναχηφθείς. Συνεορτάζεται 

δὲ καὶ fj μνήμη τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ ἱερέων 

Μωσέως ", Ἀαρὼν καὶ - Ἐλισσαίου, καὶ 

τελεῖται fj τοιαύτη σύναξις ἐν τῷ 13 αὐτοῦ προ- 

φητείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Πετρίῳ, καὶ 15 ἐν τῇ νέᾳ 

ἐκκλησίᾳ. 

AYTQ ΚΑ΄. 

ὅτι ἔσται ἐλπὶς τῷ Ἰσραὴλ καὶ ὧδε καὶ ἐν τῷ μέλ- 

λοντι. Οὗτος ἐκεῖ ὧν | ἐδείκνυε τῷ λαῷ Ἰσραὴλ τὰ 

ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὰ ἐν τῷ ναῷ γινόμενα. Οὗτος 

ἡρπάγη ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν εἰς Ἱερουσαλὴμ κατ᾽ 

αὐτὴν τὴν ὥραν εἰς ἔλεγχον τῶν ἀπίστων. Οὗτος 

κατὰ τὸν Μωῦσῆν εἶδε τὸν τύπον τοῦ ναοῦ 18 τὸ 

τεῖχος πλατύ, καθὼς εἶπε καὶ ὁ Δανιὴλ ὅτι κτισθή- 

σεται, Οὗτος ἔκρινεν ἐν Βαβυλῶνι τὴν φυλὴν Δᾶν 

καὶ τοῦ Γάδ, ὅτι ἠσέβουν εἰς τὸν Κύριον δοκοῦντες 

τὸν νόμον φυλάττειν καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς τέρας 

μέτα, ὅτι οἱ ὄφεις ἀνήλισκον τὰ βρέφη αὐτῶν καὶ 

πάντα τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ προείρηκεν, ὅτι v 

αὐτοὺς οὐκ ἐπιστρέψει ὁ λαὸς εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ 

ἀλλ᾽ ἐν Μήδοις 16 ἕως συντελείας πλάνης αὐτῶν * 

ὅθεν καὶ ἐξ αὐτῶν ἀνῃρέθη. Ἀντέκειντο γὰρ αὐτῷ 

πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἀπέκτενε δὲ 

αὐτὸν 15 ὁ ἡγούμενος τοῦ 156 Ἰσραὴλ 17 ἐλεγχόμενος 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ εἰδώλων σεβάσμασιν. Καὶ ἔθαψαν 

αὐτὸν ὃ λοὸς ἐν ἀγρῷ Μεθούρ, ἐν τάφῳ ὃς ἦν 15 

Ἀρφαξὰδ πάτρωνος 1" Ἀβραάμ. καί ἐστιν ὁ τάφος 

σπήλαιον διπλοῦν, ὅτι καὶ ὁ Ἀβραὰμ ἐν "Ὁ Χεβρὼν" 

πρὸς τὴν ὁμοιότητα αὐτοῦ ἐποίησε τὰν τάφον 

Σάρρας. Διπλοῦν δὲ λέγεται ὅτι εἰλητόν ἐστι καὶ 

ἀπόκρυφον ἐξ ἐπιπέδου ὑπερῶον καί ἐστιν ἐπὶ γῆς 

1. — ! ἀνάβασις Ἡλιοῦ τοῦ προφήτου D. — 5Σωμὰκ D, — 3 Θέσβις D, Θεσβῶν ΠΗ Beg. 17. 1. — * Θέσβις D. —* om. 
D. — * αὐτοῦ D. — * ἐν add. D. — 9 δὲ add. D. — 9 τρέτον ἐξ οὐρανοῦ D. — 15 (πεντήκοντα - dic) om. D. — Κὶ xoiadd. 
D. — 13 ἁγιωτάτω add. D.— 1? καὶ κτλ. om. D. , 

1. — Lom. D; ad d. Iul 20. — * ἐκ τῆς Apipá D, — 8 D, om. S. — ὁ τῶν add. D. — ? Χωβὰρ S, D. — 9 ἐκλείπειν 8, 
ἐκλείποι D. — * πλημμυρήσοι D, — 9 ἐκεῖ D. — ? om. D. — 19 τροφῆ S. — 1 Ἰσραὴλ 8, D. — 12 τι 8, D, — 13 λαοῦ S. — 
15 ἔσονται add, D. — 15 om. D. — 1 λαοῦ add. D. — ?! ἐκεῖ add. D. — 18 ὦ ἣν D. — 1? πρῶν D. — 39 οὐχ D. — ?! εὑρὼν D. 

SYNAXARIA SELECTA. 1: 1. — Ἐζεκιήλ (Iul. 917). — Γεωρτίου καὶ Θεοδώρου (Iul. 25). — Σύναξις 

τοῦ ἁγίου 'EAeuOepíou πλησίον τοῦ Zmpológov. P:1.—D:1. Ἰεζεκιήλ. — Γεωργίου καὶ 

Θεοδώρου. --- ᾿Ἐλευθερίου. --- Da :.1, des. : καὶ τελεῖται ἡ τοιαύτη σύναξις ἐν τῷ αὐτοῦ προφητείῳ τῷ 5 
ὄντι ἐν τῷ ΤΙετρίψ καὶ ἐν τῇ νέᾳ ἐκκλησίᾳ, ἔνθα καὶ ἡ τιμία αὐτοῦ μηλωτὴ ἀπόκειται. --- Γεωργίου καὶ 

Θεοδώρου. --- Ἐλευθερίου. --- Db : 1. --- K : 1. — N : 1. — ΒΡ: 1. — Β6: 1. — α: 1. — 08: 1. 

σε : 1. — R:1. — Ra: 1. —Rb:1.2.— Re: 1. — Me: 1. -- Mv 1. — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H :9.5.6.7, 8 — P:2.6.7. — D:2.5.6.7. 8. — Da:2.1.5.6et 

- 1: Ἰούστου καὶ Τροφίμου xai Ματθαίου καὶ Θεοφίλου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ. --- 8 (... ἐν τοῖς "Apuo- 5 

σίου πλησίον τοῦ ἁγίου Μηνᾶ). --- Db:92.1.5. 0 οἱ 7. 8. --- τα : 9. 1.8. 0 et 7, 8, -- N :1.2.5.6.7. 8. — 

Bb:2.1.— Β6: 3.1. -- στ 8. 1. 8. 4. δ. 6, 7. --- (6 : 9, 1, --- 0g - 9. 1, 8. 4. 5. 6. 7. --- R: 15.6 οἱ 

1 

20 

5 2 

f 26b. 

2 

i 20 

f,905. . 35 

85 

4 

833 ol 

ἐν πέτρᾳ ἐκτισμένον 55, "Hy δὲ κατὰ τὸν τύπον τοῦ 

σώματος ὁ προφήτης ?? προμήκης τὴν κεφαλὴν 

καὶ ἀσύμμετρος ?*, σκληφρὸς 35 τὸ πρόσωπον, τὸ 

γένειον ψεδνὸν καὶ ἐπίμηκες ἔχων, 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων 

ἡμῶν! Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ καὶ 

Ἰωάννου. Οὗτοι ὑπῆρχον ἀπὸ Συρίας ἐκ πόλεως 

Ἐδέσης ?, ἐπὶ τῆς 1 βασιλείας Ἰουστίνου τοῦ νέου. 

Ἐλθόντες δὲ εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ προσκυνή- 

σαντες τὴν ἁτίαν ὕψωσιν τοῦ τιμίου καὶ παν- 

σέπτου σταυροῦ, οὐκέτι εἰς τὰ οἰκεῖα ὑπέστρεψαν, 

ἀλλὰ καταλαβόντες τὴν μονὴν τοῦ ἁγίου Γερασί- 

μου παρὰ τοῦ θεοφόρου Níkuvoc?, τηνικαῦτα 4 

ἡγουμένου ὑπάρχοντος δ, εἰσεδέχθησαν" καὶ τὸ 

ἅγιον περιβαλόμενοι 5 σχῆμα πρὸ Ἶ τῆς συμπλη- 

ρώσεως τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν 5, ὧν ἔθος τοῖς ἀποτασ- 

σομένοις ἔνδον τοῦ ἱεροῦ ἐνδιατρίβειν, οὗτοι τοῦ 

μοναστηρίου ἐξῆλθον καὶ τῇ ἐρήμῳ προσέβησαν, 

ἐν τεσσαράκοντα χρόνοις πᾶσαν ἄσκησιν καὶ 

σκληραγωγίαν ἐν αὐτῇ μετελθόντες. Ἔπειτα Ó μὲν 

ἸΙωάννης ὑπελείφθη ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν αὐτῇ κατέ- 

uewev "5: ὁ δὲ Συμεὼν ὑπέστρεψεν εἰς τὴν ἁγίαν 

πόλιν xoi προσκυνήσας τὸν Ζωηφόρον τάφον τοῦ 

Χριστοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν 1" καὶ ἐπευξάμενος διαλο- 

θεῖν τοὺς ? ἐν τῷ κόσμῳ | τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ 

ἕως ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ "5 περίεστιν, ἐν τῇ πόλει 

τῶν α' Ἐμεσηνῶν παρεγένετο. Καὶ ὑποκριθεὶς 

μωρίαν, πολλὰ θαύματα ἐν τῇ προσποιήσει ταύτῃ 

εἰργάσατο, ἃ οὐδὲ παραυτίκα μὲν τοὺς ὀξυτέρους 

διέλαθε, διεγνώσθη δὲ πᾶσι μετὰ τὴν τελευτὴν 

αὐτοῦ, ἄλλου 15 ἄλλο τι διηγουμένου, ὧν ἕκαστος 

συνηπίστατο 15, καὶ πάντα εἰς κοινὴν 17 ὠφέλειαν 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, 

τῆς μυροφόρου, ἥτις προσελθοῦσα τῷ Χριστῷ ἠκο- 

λούθησεν 3 αὐτῷ. Αὕτη ἐκ τῶν. Μαγδάλων ἦν, τῶν 

ὁρίων Συρίας" ἐνοχλουμένη ὅ δὲ ὑπὸ ἑπτὰ δαιμό- 

vuv, τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι ἀπηλλάγη αὐτῶν καὶ 

ἀκολουθήσασα αὐτῷ ἦν διακονοῦσα * αὐτῷ μέχρι 

τοῦ πάθους αὐτοῦ xoi μυροφόρος γέγονε. Koi 

πρώτη τὴν ἀνάστασιν ἅμα τῇ ἄλλῃ Μαρίᾳ τῇ ὅ 

θεοτόκῳ κατεῖδεν, ἡνίκα ὀψὲ σαββάτων εἶδεν τὸν 5 

MENSIS IULIUS 834 

καὶ διδασκαλίαν προτεθεικότων 18 el καὶ τὰ ἄλλα 

καὶ 15. τῶν θαυμάτων τῇ κατ᾽ αὐτὸν συγγραφῇ εἰς 

μνήμην παρεχωρήθη, ἀλλ᾽ οὖν ἀναγκαῖον ῥηθῆναι 

τὸ τελευταῖον. Ἐκφέροντες γὰρ αὐτὸν οὕτως, ὡς 

εἶχεν, ἄνδρες δύο ἀτημέλητον καὶ λουτρῶν καὶ 

θυμιαμάτων καὶ ψαλμῳδιῶν 39 ἄμοιρον καὶ πρός τι 

πολυάνδριονϑ! ἀποφέροντες, ὡς ἐγένετο κατ᾽ οἶκόν 

τινος Ἑβραίου, παρερχόμενον 35 τὸ τοῦ ὁσίου 

λείψανον, ὑπὸ τοσαύτης ἔδοξε δοξολογίας καὶ πλή- 

θοὺυς ἀνθρώπων μέλους ἀνακινούντων ἡδὺ δορυ- 

φορεῖσθαί τε καὶ προπέμπεσθαι, ὡς 28. τόν ποτε 

Ἑβραῖον προκύψαντα ** καὶ ὑπὸ δύο μόνον 55 τὸν 

ὅσιον ἐκφερόμενον πενιχρῶν ἀνθρώπων ἰδόντα 

εἰπεῖν. « Μακάριος εἶ, σαλέ, ὅτι μὴ ἔχων ἀνθρώ- 

» ποὺς ψάλλοντάς σοι ἔσχες ἐπουρανίους δυνά- 

» μεῖς ἐν ὕμνοις τιμώσας σε.» Ὃς καὶ κατελθὼν 

ἰδίαις αὐτὸν χερσὶ 35 περιέστειλε καὶ ἐκήδευσε. Καὶ 

μεθ᾽ ἡμέραν ἐλθὼν Ἰωάννης ὃ φίλος αὐτοῦ καὶ 

συνασκητὴς ?* εὗρεν ὅτι πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Γεωργίου καὶ Θεοδώρου. 

4. Καὶ σύναξις τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου πλη- 

σίον τοῦ Ξηρολόφου. 

δ. Καὶ σύναξις τοῦ ἁγίου μάρτυρος "Akaktou ! 

ἐν τῷ Ἑπτασκάλῳ. 

6. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰούστου 

καὶ Ματθαίου. 

7. Καὶ τῶν ἁγίων iepouaprópuv? Τροφίμου 

καὶ Θεοφίλου καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. 

8. Καὶ σύναξις τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης 

ἡμῶν 5 Θεοτόκου καὶ ἀευταρθένου Μαρίας 8 ἐν 

τοῖς Ἁρματίου *. 

ΑΥΤΩ KB'. 

ἄγτελον, πρωΐας δὲ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθε- 

ζομένους, καὶ πάλιν αὐτὸν τὸν Κύριον, ὃν καὶ 

᾿κηπουρὸν λογιζομένη, ἤκουσε παρ᾽ αὐτοῦ" « Μή 

» uou ἅπτου. » | Μετὰ γοῦν ἴ τὴν θείαν καὶ 

ἁγίαν τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ ἀνάληψιν 8 γενο- 

μένη εἰς Ἔφεσον πρὸς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν 

θεολόγον τὸν " εὐαγγελιστὴν ὃ καὶ ἀπόστολον, 

ἐκεῖ ὁσίως κεκοίμηται, καὶ ἐτέθη πρὸς τῇ εἰσόδι 19 

τοῦ σπηλαίου, ἐν ᾧ οἱ ἅγιοι xoi? μακάριοι ὃ ἑπτὰ 

— 33 κεκτισμένον D, — 58 οὗτος add. D. — ?* σύμμετρος D. — 35 σηλιφρὸς S. 

pec 

8. — ! om. D. — ? Αἰδέσσης S, Ἐδέσσης D. — ὃ Νίκονος D. — * τοῦ ἐν αὐτῇ D. — 5 om. D. — 5 περιβαλλόμενοι S. — 
45 1 πρὸς D. — ? τῆς ἑβδόμης ἡμέρας D. — ? (iv - ἐξῆλθον) ἐξ. τοῦ μοναστηρίου D. — 19 (τῇ ἐρήμῳ - κατέμεινεν) κατέλαβον 

τὴν ἔρ. καὶ μετὰ τὸ παρελθεῖν σαράκοντα χρόνους ὁ μὲν Ἰυιάννης ὑπελήφθη ἐν τῇ ἐρήμω καὶ κατέμεινεν ἐν αὐτῇ D. — 
11 τοῦ κυρίου ἡμῶν "l. X. D. — !? τοῖς D. — 18 (ἐν - κόσμῳ) om. D. — 14 τῇ D. — 16 ἄλλος S. — 18 συνεπίστατο D. — 
11 κηνὴν D. — 18 προστεθηκότων D. — 19 δὲ D, — 3 καὶ (corr.) ψαλμοιδίας D. — 31 corr., prius πολυάνδρ D. — ?? παρερ- 
χόμενοι S, D. — 38 εἰς D. — ?* προκαλύψαντα D. — 35 μωρῶν D. — ὅδ y. αὐτὸν D. — ?* xai c. om. D. 

S0 6.-- ' ἐν «ib μαρτυρίῳ αὐτοῦ add. D. 
77. — 1 τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος D. 

8. — ! ἁγίας ἀχράντου D. — ? παρθένου καὶ add. D. — 5 xoi à. M. om. D. — ὁ Ἁρμασίου πλησίον τοῦ ἁγίου μάρτυρος 
Μηνᾶ D. 

1. — ᾿ Μαγδαλινῆς D. — 5 ἠκολούθη D. — 5 παρενοχλουμένη D. — * τῶ σωτῆρι διηκόνησεν D, — ὃ ἤγουν D. — 
S5 6 τῶν D. — * οὖν D. — 3 ἀναλ. τοῦ σωτῆρος D. — 9 om. D. — 19 εἰσόδου D. 

1.8.2, — Ra:1. —.Rb:1.2.— Re:9.5.6 et 7. — Mo:92. 1. — Οἱ ἅγιοι τρεῖς μάρτυρες οἱ ἐν 

Μελιτινῇ κατὰ πετρῶν συρόμενοι . — 6 : Oi ἅγιοι μάρτυρες Ἰοῦστος xoi Ματθαῖος E. t. — "Iyváriog ó 
Στειριωνίτης (Iul. 265), — Εὐγένιος (Aug. 235). — Mv : 2.5 (.. ἐν τῷ ΤΠΤακάλῳ). — 6 οἱ 7. 8. — Mr : 2. 
SYNAXARIA SELECTA. H:1.2.— P:1.2. —D:1.2. — Da:1.2.8. — Db:1.2.8. —X: 

90 1.2.3. — N:1.3.2. — Bb: 1,2. 3.—— Be: 1. — 0:1.2,3. —Ce:1.2, — 0g: 1.23. — R 1.2, — 
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Yu. 21. 

Iu. 91. 

Tur. 22. 



lu, 92, 

Tur. 23. 

Ivi. 22, 

Tur. 23. 
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κεκοίμηνται παῖδες. Ὕστερον δὲ ἐπὶ Λέοντος, 
τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένου βασιλέως 
ἡμῶν, τὸ ταύτης ἅγιον ἀνακομισθὲν λείψανον 
ἐν τῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ συσταθείσῃ μονῇ τοῦ ἁγίου 
Λαζάρου κατετέθη 11" ἐν i ἐτησίως καὶ fj σύναξις 
αὐτῆς τελεῖται 15- καὶ ἐν τοῖς Κουράτορος, πλησίον 
τοῦ Ταύρου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 
Φωκᾶ, Οὗτος ἦν ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως, 
ἀμέμπτῳ πολιτείᾳ καὶ παντοίαις ἀρεταῖς διαλάμ- 
πων. TTpoonvéx8n οὖν Ἀφρικιανῷ τῷ ὑπάρχῳ 
ἐρωτηθεὶς παρ᾽ αὐτοῦ, θεολογεῖ παρρησίᾳ καὶ 
διδάσκει τὴν εἰς Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν πίστιν. 
Ἐπιχειρήσας οὖν ὁ Ἀφρικιανὸς 1 εἴς τε τὸν Χρι- 
στὸν βλασφημῆσαι καὶ τὸν ἅγιον μάρτυρα κακῶ- 
σαι, σεισμοῦ γενομένου ?, ἐξαίφνης μετὰ τῶν ὑπ᾽ 
αὐτῷ στρατιωτῶν βαταπεσὼν ἄπνους 8 ἔκειτο" 

καὶ 

ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἀνέστησεν ὁ ἅγιος, δεηθείσης τῆς 
αὐτοῦ γυναικός. Ἄγεται δὲ πρὸς τὸν βασιλέα 
Τραϊανὸν καὶ κηρύξας τὸν Χριστὸν ξέεται κρε- 
μασθεῖς" καὶ μετὰ τοῦτο ἐμμένων ὁ ὁ στερρὸς 5 τῇ 
ὁμολογίᾳ, εἰς ἄσβεστον βάλλεται: εἶτα ἐκεῖθεν 
ἀβλαβὴς ἐξελθὼν ἐν λουτρῷ σφοδρῶς ὃ ἐκκαέντιϊ 
καθείργνυται. Καὶ εὐξάμενος καὶ ἐπιφθεγξάμενος 
τὸ ἀμήν, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκε, Τελεῖται δὲ 

.MHNI Τῷ 
1. "Αθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος : ̓Απολλω- 

νίου ἐπισκόπου Ῥώμηξ. 

2. Καὶ τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων ᾿Απολλι- 
vapíou? καὶ Βιταλίου 8 ἐπισκόπων "Pofév- 
νης ὦ. 

8. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Εὐγενίου. 

4. Καὶ τῶν ἁγίων ἑπτὰ μαρτύρων τῶν ἐν 
Χαλδίᾳ. 

SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 836 
837 MENSIS 

f αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁτιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυ- ᾿ ἡ 7. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας Ἄννης τῆς ρείῳ, τῷ ὄντι ἔνδον τοῦ * ναοῦ “.τοῦ ἁγίου ἀπο- 
ἐν τῷ Λευκάτῃ 1, Αὕτη ὑπῆρχεν ἐν τοῖς χρόνοις ? 

Θεοφίλου τοῦ δυσσεβοῦς, ἐκ γένους λαμπροῦ καὶ 

περιφανοῦς καὶ περιουσίαν κεκτημένου πολλήν. 

$"Hc fj μήτηρ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο εὐλαβῶς 

καὶ κοσμίως τυποῦσθαΐ τε αὐτὴν καὶ ἀνάγεσθαι" 

συνδιατρίψασα δὲ αὐτῇ ὁ χρόνον οὐκ ὀλίγον ἡ ὅ 

μήτηρ " — ὁ yàp πατὴρ τὸν τῇδε μετῆλθε βίον --- 

καὶ καλῶς 9 τὰ κάλλιστα ". οἴκοθέν τε καὶ παρὰ τῇ 

στόλου Ἰωάννου τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ θεολόγουδΔ, — . 
πλησίον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. 1 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυ- 5 
pog! Μαρκέλλης. Ἥτις 5. ὅσον ἀπὸ τοῦ μὴ 
ἐμφέρεσθαι εἰς αὐτὴν μήτε κανόνα μήτε ὑπό- 
μνημαὅ, ἄγνωστος εἶναι ἐδόκει. Ἀλλ᾽ οἱ τῆς νήσου 
Χίου οἰκήτορες καθὼς ἦν καὶ ἔκπαλαι 4 τῶν χρό- 
νῶν καὶ ναὸν αὐτῇ σεβάσμιον ἐδομήσαντο καὶ 10 

᾿ : 10 μητρὶ " συλλεξαμένη ἡ παῖς, τὸν ἀνθρώπινον xoi fj σχέσιν ὅτι πλείστην εἰς αὐτὴν κέκτηνται, καὶ θαύ- ἐξ 
μήτηρ ὑπεξίσταται βίον ὃ" ἐγκρατὴς δὲ δ ἣ μακαρία 

ὥσπερ 15 ἀρετῆς οὕτω δὴ καὶ πλούτου γενομένη 

τοῖς πτωχοῖς καὶ ἐνδεέσι τῶν χρειωδῶν μετεδίδου. 

Ἐν τούτοις τῆς ἀοιδίμου Ἄννης γνωριζομένης, 

] 35 ἀνήρ τις τό γένος Ἀταρηνός, τὸν τρόπον οὐκ dya- 

T θός, ἄρτι τῇ τῶν Ρωμαίων προσρυεὶς βασιλείᾳ, — 

Βασίλειος δὲ ὁ Μακεδιὼὼν τὸ τότε ταύτης «ἦν 15» τὰ 

ματα πάμπολλα παρ᾽ αὐτῆς καθεκάστην ὃ τελοῦν- 
ται, Ἕν δὲ ἐκ τῶν πολλῶν φάσκουσιν ἐπιτελεῖσθαι 
καὶ δ μέχρις σήμερον παράδοξον δ’ εὑρίσκεσθαι 8 
γὰρ κάχληκας παρὰ τὸν αὐπιολόν͵ ἔνθα ὁ ναὸς αὐτῆς 15 
ἵδρυται, αἱμάτων πεπηγότων πλήρεις" οὖς καὶ 
ἀποξέοντες καὶ τὰ ξύσματα ἀγγείοις ἐμβάλλοντες, 

IULIUS 888 

fj μακαρία, καὶ εἰς τινα τῆς Θεοτόκου ναὸν clack- 

θοῦσα, νηστείᾳ καὶ ἐγκρατείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ} ἐκδί- 

δώσιν ξαυτήν. Διὰ γὰρ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν 

γηστεύουσα τροφῆς μικρᾶς μετελάμβανεν, ἔστι 

δ᾽ ὅτε καὶ διὰ πάσης τῆς ἑβδομάδος ἄσιτος διέ- 

ueve ?- καὶ λοιπὸν 3 οὕτως αὐτῆς τὸ σῶμα ὅ5 

κατεμάρανεν, ὡς πάσας αὐτῇ τὰς σωματικὰς 

ἁρμονίας φαίνεσθαι" τῶν σαρκῶν τὰρ 13 αὐτῆς 

ὑπὸ τῆς ἄγαν σκληραγωγίας κατατακεισῶν 38 καὶ 

σχεδὸν ἀπονεκρωθεισῶν εὐχερῶς, καὶ ἣν παρὰ 

τοῦ πλάστου σύνθεσίν τε καὶ σύνδεσιν ἔσχον 

ἀκριβῶς παρεδείκνυον, τοῦ δέρματος μόνου τού- 
TOig ἐπικειμένου 533. Διαρκέσασα οὖν 35 ἐν τῇ 

τοιαύτῃ διαγωγῇ “ἔτη πεντήκοντα, καὶ μικρὸν 

ἀρρωστήσασα 36 τὴν μὲν τιμίαν αὐτῆς ψυχὴν εἰς 

χεῖρας Θεοῦ ἐπαφίησι. Τὸ πολύπονον δὲ καὶ καρ- 
τερικὸν αὐτῆς 7 σῶμα παρὰ τῶν προσηκόντων ἔχουσιν εἰς πᾶσαν θεραπείαν | ἑαυτῶν. Ἐντεῦθεν 1,986. "σκῆπτρα διϊθύνων 132. — ἠτήσατο ταύτην τὴν 18 αὐτῇ σορῷ κατατίθεται, ἔνθα καὶ πολλοὶ τῶν πρὸς ἤδη πᾶσι κατέστη ^ γνώριμος ὁσία τε καὶ μάρτυς παῖδα 13 ἐκδοθῆναι αὐτῷ πρὸς γάμον. Ὁ δὲ βασιλεὺς γένος 8. αὐτῇ διαφερόντων κατέκειντο. Χρόνος ὑπάρχουσα 12, τὸ μὲν ἀπὸ τῶν εὑρισκομένων τοῖς 20 80 ἐπέτρεψε τοῦτο γενέσθαι. Ἡ δὲ μὴ ἀνασχομένη ἔρρει 5 πολὺς καὶ ὀχλούμενοί τινες ὑπὸ πνευμά- 

κάχληξιν αἱμάτων, τὸ δὲ ἀπὸ τῶν ἐμφανειῶν τῶν : ] τοῦτο ποιῆσαι, πολλαῖς θλίψεσιν ὑπὸ τοῦ μιαροῦ τῶν ἀκαθάρτων ἀνορύξαντες ἐξήνεγκαν 9 τὸ τίμιον νυκτερινῶν "5, ὧν ἐμφανίζει τοῖς προσιοῦσι 13 ] ἐκείνου καθυποβάλλεται" καὶ ὁ μὲν ὅπως λάβῃ ταύ- καὶ 37 ἅγιον 1 λείψανον τῆς μακαρίας Ἄννης ἄσπι- χάριν ἰάσεως τῷ ἁγίῳ αὐτῆς ναῷ, φαινομένη μετὰ : την ἰσχυρίζετο !*, fj δὲ εὐχαῖς καὶ δάκρυσι τὸ θεῖον λον, ἄφθαρτον, πάσης εὐωδίας θείας τε καὶ ἀνθρω- περιβολῆς μοναχῶν" καὶ ἀπὸ τοῦ ἐκεῖσε πελάγους f£ 9065, ἐκλιπαροῦσα, λύσιν ταχεῖαν τῶν πειρασμῶν ? | πίνης ἀπόζον. Ἔνθεν τε καὶ κατανοῆσαί τι. τῶν πρὸς τὸν ναὸν βαδίζουσα, 85, 95 (ret γενέσθαι. Ἀκούει δὲ Θεὸς τὴν ἱκέτιν 15 καὶ τὸν θειοτέρων ἔξεστι τῷ βουλομένῳ, ὅτι πολλῶν σωμά- ΄ ἱ βιαστὸν μνηστῆρα τῆς παρούσης στερίσκει 17 ζωῆς τῶν συγκατακειμένων αὐτῷ, τὰ μὲν τὴν φυσικὴν 
καὶ τὸ θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ἐκπληροῖ 18, ὑπέστη διάλυσιν, τὸ δὲ σῶον καὶ ὁλόκληρον διέ- AYTO9 ΚΓ΄. 
Τί τὸ ἐντεῦθεν; ἀπανίσταται πάμπαν τῶν βιωτικῶν μεινεν. Ἀληθῶς φυλάσσει Κύριος πάντα τὰ ὀστᾶ 

uou καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐν τοῖς Ὀλυμπίου, 
7. — ! ΝΛευκατίω Me, --- 5 ἐπὶ Me, — ? βασιλέως Me. — * τῇ μητρὶ Με. — 50m. Mc, -- 8 καλλῶς S. — * (róv - καλ- πλησίον τοῦ ἁγίου Θωμᾶ, ἐν τοῖς Ἀνθεμίου, 30 λιστα) προαπῆλθε τοῦ βίου καὶ πᾶν εἴτι κάλλιστον Me, — 8 τῆς μητρὸς Me. — 9 (τὸν - βίον) ἐπεὶ καὶ ἡ μήτηρ τοῦ δ. Koi» ἄθλησις τῶν ἁπὼν μαρτύρων Τροφί- ᾿ τ φασχορίζετο Me, — Ὁ tiger τοῦ κύφασκοῦ Me — T ra τ τοῦ in reme σεῆπτρα Με, rA Me μου", Θεοφίλου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς δεκατριῶν, 80 11 θερίσκει S. — 18 (καὶ - ἐκπληροῖ) τῶν γὰρ φοβουμένων αὐτὸν οἷδε τὸ θέλημα ἐκπληροῦν Me. — 19 dy. καὶ ἐγκρατεία οἵτινες διὰ τὸ μὴ εἶξαι τῷ τοῦ Διοκλητιανοῦ θελή- Me, — ?? διέμενεν ἄσιτος Mc, — 31 (καὶ A) τοιγαροῦν Mc. — 38 τὸ σῶμα αὐτῆς Me. — 38 ἐκτακεισῶν Mc, — ?* (καὶ σχεδὸν - ματι καὶ ἀρνήσασθαι τὸν Χριστόν, τὰς σάρκας 85 ἐπικειμένου ΣΥΝ 38 δὲ Mc. — 50 τὶ γοσήσασα Me. — 31 om. Me. — 38 γένους Me. — 89 τὸ μετὰ ταῦτα παρερρύει 

ξέονται καὶ λίθοις βάλλονται" εἶτα τὰ σκέλη θλα- ! "T ᾿ 
σθέντες ἐν πυρὶ ámoppírrovrow καὶ ἀπήμαντοι ^ 

δ. Καὶ σύναξις τοῦ ἁγίου προφήτου προδρό- διαφυλαχθέντες τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται, 85 Η 

τινες ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων ἀνορύξαντες ἐξήνεγκαν τὸ τίμιον καὶ ἅγιον αὐτῆς λείψανον, μέσον τῶν 
πρὸς γένος αὐτῇ διαφερόντων καὶ πρώην καὶ μετὰ ταῦτα κατακείμενον σωμάτων, ἄσπιλον, ἄφθαρτον, 
πάσης εὐωδίας ἐνθέου ' καὶ ἀνθρωπίνης ἀπόζον καὶ πᾶσαν νόσον ἐξ ἀνθρώπων ἀποδιῶκον. --- Da : 6. 

10 9, 1. 3. 4, — Τῶν ἐν Βουλγτάροις. --- Db : 6. 9. 1. 8.4 (.-- τῶν ἐν Χαλκηδόνι). --- Τῶν ἐν Βουλταρίᾳ. --- 
7.— πα: 6. 2.1. 3. — Τῶν ἐν Βουλταρίᾳ. --- 7. — N : 6. --- Τῶν ἐν Βουλταρίᾳ. --- 2. 1. 8. 4. — Bb: 
6. — Τῶν ἐν Βουλταρίᾳ. --- 7. — Be : Φωκᾷ (Iul. 29?), — 6, — Τῶν ἐν BouMrapía, — 2. 1.8. 7 : τῆς 
Σωσάννης τῆς ἐν Λευκάτῃ. --- € : 7. δ (.. ἐντὸς Ὀλυμπίου). — 2 (Ἀπολιναρίου καὶ Βιταλίου ἐπισκόπου 
Ῥώμης... --- 3. 6. — Τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ. — (8 : ὅ (.. ἐν τῷ Σολυμπίῳ ...). ---.9. 1. 8. 6. — Τῶν ἐν Βουλ- 

55 ταρίᾳ. — Gg: 7. 5 (... ἐντὸς ᾿Ολυμπίου ...). — 2. 1. 8. 6, — Ἡ ἀνάμνησις τῶν ἐν Βουλταρίᾳ τελειω- 
θέντων ἀδελφῶν ἡμῶν. Ἐπὶ Νικηφόρου τοῦ βασιλέως, τοῦ πατρὸς Σταυρακίου, ἐνάτῳ χρόνῳ τῆς αὐτοῦ 
βασιλείας, συνέβη πόλεμον συμβαλεῖν Ῥωμαίοις μετὰ Βουλγάρων. Καὶ δὴ τοῦ βασιλέως κατὰ κράτος 
νικήσαντος καὶ νίκην κατ᾽ αὐτῶν περιφανεστάτην ἀραμένου, εἶτα τῇ νίκῃ ἐπαρθέντος καὶ τρυφαῖς καὶ 
πότοις σχολάζοντος, οἱ περιλειφθέντες Σκυθοβούλγαροι ἐν νυκτὶ τῷ ῥωμαϊκῷ ἐπιπεσόντες στρατεύματι, 

80 αὐτόν τε τὸν βασιλέα καὶ τὴν σύγκλητον πᾶσαν καὶ τὸν στρατὸν ἀφυλάκτους ὁρῶντες ὄντας ἐκράτησαν" 
καὶ πολὺν φόνον ἐν αὐτοῖς εἰργάσαντο μὴ φεισάμενοι μηδενὸς μηδ᾽ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως. Ἐντεῦθεν 
ὅσοι μὲν καιρίας πληγὰς ἐδέξαντο, αὐτίκα τοῦ βίου μετέστησαν" ὅσοι δὲ μὴ θανασίμους, δασυτέρων 
ὀρέων δραξάμενοι διεσώθησαν" ὅσοι δὲ ζῶντες ἐλήφθησαν, μὴ ἀνασχόμενοι τὸν Χριστὸν ἀρνήσασθαι --- 
εἰς τοῦτο τὰρ ἠναγκάζοντο παρὰ τῶν ἀθέων, οὔπω γὰρ αὐτὸν ἐπέγνωσαν — πολυτρόποις καὶ χαλεπαῖς 5 

— !! κατέστη D, — 13 τελεῖται αὐτῆς D. 
9. — τ Ἀφρικανῶς D. — ? ἐπιγενομένου D, — 8 (μετὰ - ἄπνους) καταπεσὼν μετὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν στρατιωτῶν D. — 

4 om. D. --- ὃ στερρῶς D. — 8 σφοδρῶ D. — * ἐκκαυθέντι D. — 8 ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ καὶ θεολόγου Ἶ. D. 
8. — μάρτυρος Me. — 5 αὕτη Me. — 3 ὑπομνήματα Me, — ὁ ἐκ παλαιῶν Mc. — δ πολλὰ Mc. — ὁ om. Mc. — "mapd- 

δοξον add, Mc. — ? εὑρήκεσθαι S, εὑρίσκουσι Me, — 9 ἀποξέσματα Mc. — !9 κατέστη πᾶσιν Me. — τἴ τυγχάνουσα 40 
Mc. --ἰϑν, ἐμφανειῶν Me, — 18 ἃς τοῖς πρ. πεποίηται Me. — 16 μοναχικῆς Me. 

1, — ! (ἄθλησις - μάρτυρος) καὶ D. 
2, — ! ἄθλησις add. D. — 5 Ἀπολιναρίου D, — ? Βηταλίου 8. — * Pofévnc S. 
δ. — ! om. D. d 
6. — 1 «f| αὐτῆ ἡμέρα add. D. — ? Τροφήμη D. --- ὅ φυλαχθέντες D. 4 

Ra:1.2.— Rb:1.2. — Re:1.9, — Mc : 1.3. Τροφίμου xoi Θεοφίλου xai ἑτέρων τρισκαίδεκα 
(ful 211). — Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς ᾿Απολλώνιος εἰς πῦρ βληθεὶς καὶ ὑπὸ δημίων τοξευόμενος τ. 
(Iul. 237. — αν : 1. --- Mr:1. 
SYNAXARIA SELECTA. 8 :5.2.1.3. — P:2.3.1. — ἢ: δ. 9, 1.8. 6. — Ἀνάμνησις τῶν ἐν 

Βουλτάροις τελειωθέντων (Tul. 369), — 7 ; Ἄγνης τῆς ἐν τῷ Λευκάτῃ. Αὕτη θεοφιλῶν γονέων καὶ 50 
πλουσίων ὑπάρχουσα μετὰ τὴν αὐτῶν ἀποβίωσιν πάντα τὰ προσόντα αὐτῇ χρήματα πτωχοῖς καὶ 
ἐκκλησίαις διανείμασα, ἀρετῆς μόνης ἐπεμελεῖτο. Ἀνὴρ δέ τις τὸ γένος ᾿Αγαρηνὸς ἄρτι τῇ τῶν 
Ῥωμαίων προσρυεὶς βασιλείᾳ, --- Βασίλειος δὲ ó ἐκ Μακεδονίας τότε ταύτης τὰ σκῆπτρα διΐθυνεν --- 
ἡτήσατο ταύτην αὐτῷ ἐκδοθῆναι πρὸς γάμον᾽ καὶ ἐπέτρεψε τοῦτο γενέσθαι. Τῆς δὲ μὴ ἀνασχομένης, 
πολλαῖς θλίψεσιν ὑπὸ τοῦ μιὰροῦ ἐκείνου καθυποβάλλεται" fj δὲ μακαρία τὸ συμφέρον πρὸς Θεοῦ ἐξαι- 
τησαμένη, τῆς παρούσης ζωῆς ὁ βιαστὸς ἐκεῖνος μνηστὴρ ἀπορρήγνυται, καὶ εἴς τινα τῆς Θεοτόκου 
ναὸν μετὰ ταῦτα εἰσελθοῦσα fj ἁγία καὶ χρόνον συχνὸν προσκαρτερήσασα καὶ νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ καὶ 
τῇ λοιπῇ σκληραγωγίᾳ προσκακοπαθήσασα ἔτη η΄ καὶ μικρὸν ἀρρωστήσασα, τὴν τιμίαν ψυχὴν, αὐτῆς 
εἰς χεῖρας Θεοῦ ἐπαφίησιν - ὅθεν μετὰ πολλοῦ χρόνου παραδρομὴν τῆς ταύτης ἀποβιώσεως ὀχλούμενοί 

λους δεθέντες καὶ κρεμασθέντες ἐπνίγησαν, ἄλλοι μέλεσι κατατρωθέντες ἐξέψυξαν, ἕτεροι φρουραῖς καὶ 
λιμῷ καταδικασθέντες τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἀνεδήσαντο. --- R : 6. 9 (... ἐπισκόϊπων] Ρώμης). --- 
3. & (- ἐν Χαλκηδόνι). --- Τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ. --- 7. — Ra :6.9. 1.3. & (.. τῶν ἐν Χαλκηδόνι). --- Rb : 
6. 2, 1. 3. ἃ (... ἐν Χαλκηδόνι). -- Τῶν ἐν Βουλταρίᾳ. --- Β6: Ἰεζεκιήλ (Iul. 21). — Mo:'H ἀνακομιδὴ 

80 corr. prius θέου D. — 2 χαλεποῖς Cg. 

55 βασάνοις καὶ θανάτοις ὑπεβλήθησαν, oí μὲν ξίφει τὰς κεφαλὰς ἐτμήθησαν, οἱ δὲ σχοινίοις τοὺς τραχή- 

lui. 23. 

Iu. 23. 



"Tur. 23. 

Tor. 24. 

f. 967. 

lur. 

lur. 
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τῶν ἁτίων καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται 81, 

“Οθεν δαίμονες ἀπηλάθησαν ἐξ ἀνθρῴπων, τυφλοὶ 

ἀνέβλεψαν, χωλοὶ περιεπάτησαν, καὶ ἁπλῶς 58 πᾶσα 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Χριστίνης. 

Αὕτη ἦν ἐκ τῆς Τυρίων 1 πόλεως, Οὐρβανοῦ τινος 

στρατηλάτου θυγάτηρ. "Oc ἐν πυργῷ ὑψηλῷ ἀνα- 

γαγὼν αὐτὴν καὶ τοὺς ἑαυτοῦ θεοὺς τοὺς ἐκ χρυ- 

σοῦ καὶ ££? ἄλλης ὕλης κατασκευασθέντας τιμίας 

μένειν ἐκεῖσε προδετετάχει *. Κατανοήσασα δὲ $ 

ἁγία ὅτι τὰ ἄψυχα ταῦτα οὐκ ἂν εἶεν θεοὶ τὰ ὑπὸ 

χειρῶν ἀνθρώπων τινόμενα, | ἀπεῖδε διὰ τῆς θυρί- 

ὃος εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκ τῶν ποιημάτων τὸν 

δημιουργὸν ἐννοήσασα, συνέτριψε τὰ τοῦ πατρὸς 

εἴδωλα. καὶ τοῖς πένησι διένειμεν. Διὰ ταῦτα 

πάσαις * τιμωρίαις παρὰ τοῦ πατρὸς ὑποβάλλεται, 

καὶ μετὰ τοῦτο βληθεῖσα ἄσιτος ἐν τῇ φυλακῇ, τρο- 

φῆς Te? ἀγγελικῆς μετέλαβε * καὶ τὰ ἐκ τῶν πλη- 

γῶν ἕλκη καθυγιάσθη 3, Εἶτα ἐν θαλάσσῃ βάλλεται 

καὶ ὑπὸ τοῦ Κυρίου τὸ θεῖον δέχεται βάπτισμα καὶ 

ὑπὸ θείου ἀγγέλου τῇ χέρσῳ ἐκδίδοται. Ἔπειτα 19 

γὙνωσθεῖσα ζῆν, εἰς φρουρὰν κατακλείεται, τοῦ 

πατρὸς αὐτῆς τοῦτο προστάξαντος" ὃς αὐτῇ τῇ 

νυκτὶ ἐκρήγνυται τῆς ζωῆς. Δίων δέ τις τὴν ἀρχὴν 

ἀντ᾽ αὐτοῦ εἰληφώς, εἰς ἐξέτασιν ἄγει τὴν μάρτυρα 

6! ἀλιτήριος ?. ^H δὲ τὸν Χριστὸν κηρύξασα σφο- 

δρῶς αἰκίζεται, καὶ παράδοξα τελέσασα θαύματα 

ἐξεκαλέσατο πρὸς E πίστιν ἀνδρῶν χιλιάδας τρεῖς, 

Μετὰ δὲ τὸν Δίωνα Ἰουλιανός τις τὴν ἡγεμονίαν 

ἐκδεξάμενος 15. καμίνῳ πυρὸς ὑποβάλλει αὐτήν 14. 

Φυλαχθεῖσαν δὲ ἀβλαβῆ ἑρπετοῖς ἰοβόλοις 15 κατα- 

δικάζει καὶ πρὸς τούτοις ἐκτμηθῆναι τοὺς αὐτῆς 

κελεύει 16 μαστούς, ἐξ ὧν ἀντὶ αἵματος τάλα ῥυῆναί 

φασιν. Εἶτα τὴν γλῶτταν περιαιρεῖ, καὶ τελευταῖον 

νόσος", br ἣν ἄνθρωποι κακῶς πάσχειν πιστεύον- 

ται 35, καὶ τότε καὶ νῦν δραπετεύει, Οὕτως οἶδε 85 

Θεὸς τοὺς δοξάζοντας αὐτὸν ἀντιδοξάζειν. 

AYTQ ΚΔ', 

ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν κατά τε τῆς καρδίας καὶ τῶν ὅ 

πλευρῶν πελτοῖς βληθεῖσα τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 

παρέδωκε", Τελεῖται δὲ fj ταύτης 18 σύναξις ἐν τῷ 

ἁγιωτάτῳ αὐτῆς μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ νέῳ 

πολατίῳ καὶ ἐν Νύμφαις ταῖς μεγάλαις 15 καὶ ἐν τῷ 

μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Τρύφωνος, πλησίον τῆς 10 

ἁγίας Εἰρήνης τῆς ἀρχαίας καὶ νέας 50, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας καὶ ἀοιδίμου 

Εὐπραξίας. Αὕτη θυγάτηρ γέγονεν ! Ἀντιγόνου 

τινὸς συγκλητικοῦ καὶ Εὐπραξίας μητρὸς ἐπὶ Θεο- 

δοσίου τοῦ βασιλέως, οὗ καὶ συγγενὴς ἐτύγχανεν. 15 

Ἀντιγόνου δὲ τελευτήσαντος, f μήτηρ Εὐπραξίαν ἢ 

τῷ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ παρέθετο φροντίζειν αὐτῆς 

ὡς ὀρφανῆς᾽ ὁ δὲ 8 συγκλητικῷ τινι ταύτην ἐμνη- 

στεύσατο. Ἀπάρασα δὲ μετὰ τῆς μητρὸς * καὶ 

γενομένη ἐν Θήβαις ταῖς κατ᾽ Αἴγυπτον καὶ εἰσελ- 30 

θοῦσα εἰς παρθενεῖον 5 ἐν ᾧ ὑπῆρχον γυναῖκες 

τὸν ἀριθμὸν ἑκατὸν τέσσαρες ἰσάγγελον βίον 

πολιτευόμεναι, ἐζήλωσε τὴν αὐτῶν δ ἀρετὴν καὶ 

οὐκέτι τῆς μονῆς ἀποστῆναι ἠνείχετο ** ἦν δὲ τότε 

ἐτῶν 5 δώδεκα. Ἢ δὲ μήτηρ αὐτῆς ἐκεῖθεν ? ἀπά- 25 

ρασα 19 περιῆλθε τὰ κατ᾽ ἀνατολὴν αὐτῆς κτήματα, 

πολλὰς εὐποίζας καὶ ἐπιδόσεϊς εἰς τοὺς | δεομένους 

ποιήσασα 15. Μετὰ ταῦτα νοσήσασα ἐπέστρεψεν À? 

εἰς τὴν μονήν, καὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν αὐτῆς καὶ 15 

περιουσίαν τῇ θυγατρὶ ἐπιτρέψασα, ἀνεπαύσατο τ΄. 30 

*H δὲ θυγάτηρ αὐτῆς Εὐπραξία πάντα τοῖς πένησι 

διανείμασα καὶ ταῖς τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις καὶ τὸν 

ἀσκητικὸν 15 ἐπίπονον βίον διαφερόντως στέρξασα, 

ἐπὶ τοσοῦτον ἀρετῆς προῆλθε καὶ τὰς ἀνάγκας τοῦ 

— 31 (ἔνθεν - συντριβήσεται) oin. Mc. --- 9? ὑφ᾽ οὗ Me. — 33 om. Me. — 8. ἁπλῶς add. Me. — 86 πάσχουσι Mc. — 88 εἶδε S. 85 

1, —?! Tópwv Mc. — ? om. Me. — ὃ κατεσκευασμένους Me. — * προσέταξε Mc. — " μακαρία Mc, — ὃ καὶ πλείσταις 

Me. — * μετελάμβανε Mc. — 5 ἰάθη Me. — ? B. δέχεται Me. — 3? εἶτα Me, — "1 om. Mc. — 33 τὴν add. Mc. — 5 διεδέξατο 
xoi Me. -- ! ἐμβάλλει τὴν ἁγίαν Mc. — 15 lof. ἑρπετοῖς βρωθῆναι Me. — 15 lilfilill] κελεύει S. — '" παρέθετο. Me, — 
18 αὐτῆς Me. — 19 (καὶ - μεγάλαις) om. Me. — 30 τῆς ἀρχ. καὶ νέας om. Me. 

2. — τὴν D ad d. Fulii 25. 5 τῆς τῶν κτημάτων αὐτῶν ἕνεκεν ἐπισκέψεως add. 40 

8 ἑαυτῶν S. — * ἐπείσθη D. 
3 Εὐπραξία S. — 3 ὅστις καὶ D. 

8 ἐτῶν τότε ὡσεὶ D. — 9 om. D. — 39 ἀπὸ τῆς μονῆς add. D. — 5 ἐν μοναστηρίω D. 
D. — Ἡ ποιοῦσα D. — 13 ἐπέτρεψεν S. — 19 τὴν add. D. — " ἐν κυρίω καὶ ἐτάφη ἐν τῇ μονῆ add. D. — !5 καὶ add. D. 

τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φωκᾷ τοῦ ἐκ Σινώπης (lul. 225) — 7. — Mv: ᾿Ιεζεκιήλ. --- 

2. 1,4 (.. τῶν ἐν Καρχηδόνι). — Τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ. --- Mir : Φωκά, --- Ἰεζεκιήλ. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 4 (Mevéou..). — 1. — P :1.— D:4 (Μενέου ...). — 1: Χριστίνης. 45 

Αὕτη ἦν ἐκ τῆς Τυρίων πόλεως, Οὐρβανοῦ τινος στρατηλάτου θυγάτηρ᾽ ὃς ἐν πύργῳ ὑψηλῷ évoya- 

χιὼν αὐτὴν καὶ τοὺς ἑαυτοῦ θεοὺς συνήγαγεν τοὺς ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐξ ἄλλης ὕλης χαλκευθέντας τιμίας. 

Κατανοήσασα δὲ fj ἁγία ὅτι τὰ ἄψυχα οὐκ ἂν εἶεντ θεοὶ τὰ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων λεπτουργηθέντα, 

ἀπεῖδεν διὰ τῆς θυρίδος εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκ τῶν ποιημάτων τὸν δημιουργὸν ἐννοήσασα, συνέτριψεν 

τὰ τοῦ πατρὸς εἴδωλα, καὶ τὸν περικείμενον αὐτοῖς χρυσὸν καὶ ἄργυρον τοῖς δεομένοις διένειμεν, "Eri 50 

τούτῳ πάσῃ τιμωρίᾳ παρὰ τοῦ πατρὸς ὑποβάλλεται" xoi μετὰ τοῦτο βληθεῖσα ἄσιτος ἐν τῇ φυλακῇ, 

τροφῆς τε μετέλαβεν, ἀγγέλων ἐπιφανέντων αὐτῇ, καὶ τὰ ἐκ τῶν πληγῶν τραύματα ὑγιωθεῖσα ῥίπτεται 

ἐν θαλάσσῃ, ἔνθα ὑπὸ τοῦ Κυρίου τὸ θεῖον δέχεται βάπτισμα" καὶ ἐπὶ τὴν χέρσον ἀνασώξζεται, τοῦ 

ἀρχατγέλου Μιχαὴλ χειραγωτοῦντος αὐτήν, εἶτα αὖθις παρὰ τοῦ πατρὸς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ εἰσάγεται. 

Ἀλλὰ τοῦ πατρὸς κατ᾽ ἐκείνην τὴν νύκτα ὑπὸ ἀγγέλων ἐξετασθέντος καὶ κακῶς riv. ψυχὴν ἀπορ- 55 

ρήξαντος, Δίωνί τινι, ὃς τὴν ἀρχὴν διεδέξατο, εἰς ἐρώτησιν καθίσταται ἡ ἁγία᾽ παρ᾽ οὗ σφοδρῶς 
αἰκισθεῖσα καὶ παράδοξα τελέσασα θαύματα, ἐξεκαλέσατο πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν χιλιάδας τρεῖς. 

Μετὰ δὲ τὸν Δίωνα Ἰουλιανός τις τὴν ἡγεμονίαν ἐκδεξάμενος, καμίνῳ πυρὸς ὑποβάλλει αὐτήν φυλα- 

* corr., prius εἴ D. — ? fili] διένειμεν D. 

f 8675, 

Wc 

T. 268. 

8M MENSIS 

σώματος ὑπέταξεν, ὡς ἐπὶ τεσσαράκοντα πέντε 

ἡμέρας ἀκλόνητος ἵστασθαι τὰς χεῖρας. εἰς τὸν 

οὐρανὸν ἀνατείνουσα. Διὰ γοῦν 15 τὴν ὑπερβάλ- 

λουσαν ἀρετὴν χάριν θαυματουργιῶν δεξαμένη καὶ 

5 πολλοὺς - ποικίλων νόσων καὶ χαλεπῶν dmol- 

λάξασα, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας καὶ μακα- 

ρίας Ὀλυμπιάδος. Αὕτη ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Θεοδοσίου kal! ᾿Αρκαδίου καὶ 'Ovuptou τῶν υἱῶν 

10 αὐτοῦ, θυγάτηρ ὑπάρχουσα Σεκούνδου 3. ἀπὸ κομή- 

των, ἐκγόνη δὲ ᾿Αβλαβίου τοῦ ἐπάρχου, νύμφη δὲ 

πρὸς. ὀλίγον Νεβριδίου ? τοῦ ἀπὸ ἐπάρχων, γυνὴ 

δὲ οὐδενός’ ἔτι γὰρ παρθένος οὖσα, τοῦ λαχόντος 

MHNI TQ 

15 1. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης τῆς μητρὸς 

τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν 1 θεοτόκου καὶ 

ἀειπαρθένου Μαρίας. Αὕτη fj προμήτωρ τοῦ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 3 Χριστοῦ ? κατὰ σάρκα τενο- 

μένη, ἦν ἐκ φυλῆς Λευΐ, θυγάτηρ Ματθὰν τοῦ 

80 ἱερέως καὶ Μαρίας τῆς αὐτοῦ γυναικός, ἀπὸ 

Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας. “Ὅστις Ματθὰν ὑπῆρχεν 

ἱερατεύων ἐπὶ τῆς βασιλείας Κλεοπάτρας καὶ 

Σαπώρου 8 βασιλέως Περσῶν, πρὸ τῆς βασιλείας 

Ἡρώδου τοῦ υἱοῦ ᾿Αντιπάτρου. Οὗτος οὖν ὁ 

?5 Ματθὰν ἔσχε θυγατέρας τρεῖς, | Μαρίαν, Σωβῆ * 

^ xoi Ἄνναν᾽ ἔγημε δὲ ἡ πρώτη ἐν Βηθλεὲμ καὶ 

ἔτεκε Σαλώμην τὴν Μαῖαν " ἔτημε δὲ καὶ fj δευτέρα 

καὶ αὕτη ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἔτεκε τὴν ᾿Ελισάβετ᾽ 

ἔγημε καὶ ἡ τρίτη εἰς τὴν τῆν τῆς Γαλιλαίας καὶ 

30 ἐγέννησε Μαρίαν ὅ τὴν θεοτόκον, ὡς εἶναι τὴν 

Σαλώμην καὶ τὴν ? Ἐλισάβετ καὶ τὴν ἁγίαν Μαρίαν 

τὴν θεοτόκον " θυγατέρας ἀδελφῶν τριῶν θηλειῶν. 

— "6 οὖν D. 

IULIUS 842 

αὐτὴν πρὸς κοινωνίαν γάμόυ ἐξ ἀνθρώπων vevo- 

μένου, αὕτη παρθένος ἅμα καὶ χήρα διέμεινε" 

διατελέσασα δὲ τὸν ἅπαντα βίον ἐν νηστείαις καὶ 

προσευχῇ ὁ καὶ ταῖς τῶν δεομένων εὐποῖϊαις, καὶ 

πᾶσαν τὴν περιουσίαν αὐτῆς 5 κενώσασα εἰς 

θεραπείαν τῶν τοῦ Χριστοῦ ἀρχιερέων καὶ τὸν 

μακάριον Ἰωάννην τὸν ὃ Χρυσόστομον διαφερόν- 

Tuc τιμήσασα *, ἐπὶ τέλει τῷ τῆς ὁμολογίας κατε- 

κοσμήθη στεφάνῳ, ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ἐξορίαν 

ἄδικον ὑποστᾶσα" ἔνθα καὶ τὸ τοῦ βίου πέρας 

ἐδέξατο. 

4, Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύ- 

puv Ὑμεναίου ' καὶ Καπίτωνος. 

AYTQ ΚΕ΄. 

Τελεῖται δὲ fj αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ Δευτέρῳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων ἑκατὸν 

ἑξήκοντα πέντε πατέρων ἡμῶν τῶν ἐν τῇ 

πέμπτῃ συνελθόντων συνόδῳ. Τῷ ἑβδόμῳ ἔτει 

τῆς Ἰουστινιανοῦ 1 βασιλείας ἦν πατριάρχης Κων- 

σταντινουπόλεως ΓἌνθιμος ὁ αἱρετικός 2, γεγονὼς 

Τραπεζοῦντος ἐπίσκοπος, μετατεθεὶς δὲ καὶ mpo- 

χειρισϑεὶς ἀρχιερεὺς Κωνσταντινουπόλεως " ἀλλ᾽ 

αἱρετικὸς ὧν 8 ἐξεβλήθη παρὰ τῶν ὀρθοδόξων, καὶ 

ἐχειροτονήθη ἀντ᾽ αὐτοῦ Μηνᾶς ὁ ἁτιώτατος, 

πρεσβύτερος ὧν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ 

ξενοδόχος τῶν Σαμψών ὁ, ὑπὸ Ἀγαπητοῦ πάπα 

τῆς" μεγάλης" Ῥώμης. Ἐπὶ τούτου ἀναφανέντες 

Xepüpoc* καὶ Πέτρος ἄνθρωποι πᾶσαν αἵρεσιν Τ 

ἑαυτοῖς περιφέροντες " ἐλύπουν τοὺς ὀρθοδόξους. 

Διάτοι τοῦτο συγκαλέσας ὃ σύνοδον ἑκατὸν ἑξή- 

κοντα πέντε πατέρων Ἰουστινιανὸς ὁ βασιλεὺς 5 ἐν 

Κωνσταντινουπόλει 11, ἀνεθεμάτισεν 123 αὐτούς τε 

8. — 1 τῶν υἱῶν αὐτοῦ add. D ad à. Iulii 25. — 5 Σελεύκου D, εἰ Vita, Anal. Boll., ἐ. XV, p. 410. --- ? Νευριδίου S, 

35 Bpiblou D. — * προσευχαῖς D. — δ ἑαυτῆς D. — ὁ Ἶ. τὸν om. D. — Τ xoi τοῦ σώματος αὐτοῦ τῆς χρείαις διακονήσασα 
add. D. 

4. — ! Mevéov D. 
1. --ἰἂ Ἄννης μητρὸς τῆς ἁτίας D. — om. D. 

1 αὐτῶν D. 
3 Σαπώρη D. * Zófnv D. 5 Μαρίαμ D. — 9.6. 0m. D. — 

40  2.— ! μνήμη τῶν ἐν τῇ ἁγία πέμπτη συνόδῳ ρξε΄ ἁγίων πατέρων τῶν τὰ Ὠριγένους δόγματα καθελόντων ἐπὶ τῆς 

B. "I. Me. — 5 πρότερον add. Mc. --- ὃ ἐπεὶ αἱρετικὸς ἣν Mc. — 4 (καὶ - Σαμψὼν) ἐκκλησίας Mc. — 5 om. Me. — 5 ἀναφθέν- 
τες X. Me, ἂν. Σευῆρος, corr. Σεβῆρος $. — ἴ ἐν add. Me, — ? καὶ συνιστῶντες καὶ βεβαιοῦντες xoi rà Ὠριγένους 
βλάσφημα δόγματα add. Mc. — 9 καὶ συγκαλεσάμενος ὁ βασιλεὺς "I. ἐν τιῶ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας Me, — 10}. 
ὁ B. om. Mc. — !! dua τῶ ἁγιυτάτω πατριάρχη Μηνᾶ add. Mc, — 1? ἀνεθεμάτισαν Mc. 

45 χθεῖσαν δὲ ἀβλαβῆ, ἑρπετοῖς ἰοβόλοις καταδικάζει καὶ πρὸς τούτοις ἐκτμηθῆναι τοὺς αὐτῆς κελεύει 

μασθούς, ἐξ ὧν ἀντὶ αἵματος γάλα ῥυῆναί φασιν’ εἶτα τὴν γλῶτταν περιαιρεῖ καὶ τελευταῖον. ὑπὸ στρα- 

τιωτῶν κατά τε τῆς καρδίας καὶ τῆς πλευρᾶς διακοντισθεῖσα τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέθετο. Τελεῖται 

δὲ κτλ, --- Da: 1. --- Db: 1. ἃ Yuevéov). — €: 1. 4 — N : 1. - Ἄννης τῆς ἐν τῷ Λευκάτῃ (Tul. 931). --- 

4 (Μενέου ...). — Bb : 1. — ᾿Απολλιναρίου καὶ Βιταλίου (ful. 237). — 3e : 1, — 

Ce: 4. 1. 50 Φαντίνου τοῦ θαυματουργοῦ (in marg.). 
: 4 (Mevéov...). — 1. — 

Cg: 4.1. -- R:1.4 — Ra: f. — Bb:1. 

Ro: 1..- Me: 1. 2. 3. 4: Καπίτων E, v. — "Yu£votog E. t. — Ἑρμογένης τοὺς ὀδόντας ἐκριζωθεὶς T. — 

Mv: 1. — Mr:1. 

SYNAXARIA SELECTA. H.: Εὐπραξίας (Iul, 242). — Ὀλυμπιάδος (Iul. 242), — 2, —— Τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Ἑρμογένους. --- 3. — P : 1. — Εὐπραξίας. --- Ὀλυμπιάδος. --- 2. — D: 1. — Εὐπραξίας. --- 

55 Ολυμπιύδος. --- 2. — Ἑρμογένους. -- 3. — Da: 1. — Εὐπραξίας. — Ὀλυμπιάδος. — 9. — Ἑρμογέ- 
νους. --- 3. — Db: 1.— Εὐπραξίας. — ᾿Ολυμπιάδος. --- 2. — 'Epuorévoug. — 3.— K: 1. -- 
Εὐπραξίας. --- Ὀλυμπιάδος. --- 2. — Ἑρμογένους. 3. — N : 1. — Εὐπραξίας. --- Ὀλυμπιάδος. --- 2. — 

Bb: 1. — Εὐπραξίας. --- 'Okuymiáboc. — 3. — Be: 1. — Εὐπραξίας. --- Ὀλυμπιάδος. --- 3. —0:1, — 
Εὐπραξίας. --- Ὀλυμπιάδος. --- 2. — Ἑρμογένους. --- Ge: 1. — Εὐπραξίας. --- Ὀλυμπιάδος. — Cg: 

60 1, — Εὐπραξίας. — Ὀλυμπιάδος. --- 9. — Ἑρμογένους. — R: 1. --- Ὀλυμπιάδος. --- ΒΕ: 1. -- 

lur. 94. 

lui. 25. 

Ia. 94 

Iur. 25. 



Iv. 25. 

lur. 96. 

f. 268". 

Iur. 25. 

lui. 96. 

883 ' SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 844 

Koi τοὺς ὁμόφρονας αὐτῶν. Ἔκτοτε οὖν ἕορτά- 

ζουσα ἡ ἐκκλησία τὴν τοιαύτην ἀνάμνησιν δοξάζει 

τὸν Θεόν 13, 

MHNI TQ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος: Ἑρμολάου 

καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου τε καὶ Ἑρμο- 

κράτους. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐκ ὁ τοῦ κλήρου τῆς 

Νικομηδείας ἁγίας ἐκκλησίας ὁ πρεσβύτεροι, περι- 

λειφθέντες ἐκ τῶν καυθέντων ἁγίων ἐν τῇ ἐκκλη- 

cíq5 ὑπὸ Μαξιμιανοῦ τοῦ τυράννου. Κρυπτόμενοι 

δὲ ἐν δωματίῳ τινίδ, ἐπεὶ ὁ ἅγιος ΤΠαντελεήμων 

συνελήφθη, καὶ παρὰ τίνος τὰ τῶν χριστιανῶν 

ἐμυήθη, πρὸς τοῦ Μαξιμιανοῦ ἐρωτώμενος ἐκεῖ- 

νος, μὴ εἰδὼς ψεύδεσθαι ἴ, παρ᾽ Ἑρμολάου εἶπε 

τοῦ πρεσβυτέρου, αὐτίκα " πέμπονται οἱ τοῦτον 

ὡς τὸν Μαξιμιανὸν ἄξοντες, καὶ σὺν αὐτῷ 9 κρὶ 

τοὺς περὶ αὐτὸν οἱ στρατιῶται ἤγαγον "I. Ἐρωτη- 

θέντες οὖν οἱ"! ἅγιοι 1) καὶ παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν 

Θεὸν εἶναι ἀληθῆ 151 καὶ προαιώνιον κηρύξαντες 

καὶ τὰ 13 μιαρὰ εἴδωλα καὶ τοὺς σεβομένους I* αὐτὰ 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ! σύναξις τῆς ἁγίάς καὶ πανα- 

χράντου δεσποίνης ἡμῶν" Θεοτόκου πέραν ἐν 

τῷ Tloibtu, πλησίον τοῦ νέου ἐμβόλου.. 

ΑΥ̓ΤΩ Κς΄. 

χώραν ξένην καὶ ἄγνωστον, διὰ τὸν ξενιτεύσαντα 

Κύριον καὶ ἐπὶ ξένης τεχθέντα καὶ καταλαβὼν 

τοὺς σεβασμίους τόπους, ἐν τῇ τοῦ μακαρίου 

Χαρίτωνος ἐπιδημεῖ μάνδρᾳ, κἀκεῖσε πρὸς τοὺς 

ἀτῶνας ἀποδυσάμενος καὶ καλῶς τελέσας πᾶσαν 

ἰδέαν ἀρετῆς, τῶν τῇδε μετέστη. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 

Χριστοῦ ! μαρτύρων Σάγκτου, Ματούρου, 

Ἀττάλου καὶ Βλανδίνης καὶ τῶν λοιπῶν τῶν 

ἐν Βιέννῃ καὶ Λουγδούνῳ τῆς Γαλλίας μαρτυρη- 

Gávruv?, τὴν βασιλείαν ᾿Ιθύνοντος τῶν Ρωμαίων 

Μάρκου ᾿Αντωνίνου καὶ Λευκίου Βήρου ἐν τῇ τῶν 

Γάλλων ὁ χώρᾳ, ἐν fj καὶ πόλεις ἐπίσημοι Λουγδοῦ- 

vog xoi Βίενναϑ, ἐν alc? ἠγωνίσαντο Σάγκτος μὲν 

ἀπὸ Βιέννης xoi Μάτουρος, Ἄτταλος δὲ Περγαμη- 

νὸς xoi Βλανδίνα" ἄγονται οὖν Τ xoi ἐρωτῶνται 

μυκτηρίσαντες, ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται, εἰπεῖν καὶ τὰ ὀνόματα καὶ τὴν τύχην καὶ τὴν 

οὕτω περὶ τούτων δόξαν τῷ Μαξιμιανῷ. πατρίδα. Οἱ δὲ « χριστιανοί ἐσμεν » ἀπεκρίναντο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς Διὰ τοῦτο 8 βασάνοις ἐκδίδονται.. Καὶ ὁ μὲν 

ἡμῶν Ἰωάννου πρεσβυτέρου τοῦ ἸΤαλαιολαυρί- Σάγκτος χαλκᾶς λεπίδας πεπυρωμένας ὃ κατὰ τῶν 

του, Οὗτος ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων θείῳ πόθῳ τρωθεὶς πλευρῶν δέχεται" ὃ δὲ Μάτουρος μετά Te τοῦ 

τῷ Θεῷ προσεκολλήθη΄ καὶ καταλιπὼν τρυφὴν καὶ Σάγκτου θηρίοις ἐκδίδοται 15" ὁ δὲ Ἄτταλος ἐπὶ 

περιφάνειαν βίου καὶ ἀποξενωθεὶς πατρίδος καὶ σιδηρᾶς πυρωθείσης ἐνθρονίζεται καθέδρας. 'H δὲ 

τῶν οἰκείων, καὶ τὸν σταυρὸν ἀράμενος, ἦλθεν εἰς Βλανδίνα τύπτεται πρωΐθεν " ἕως ἑσπέρας, καὶ 

— 18 κύριον Mc. 
8. — τ (x. a. f) καὶ D. — ? (καὶ - ἡμῶν) παρθένου καὶ D. 

1. — t ἱερομάρτυρος Me. --- ? ἀθλησάντων add. Me. — ? (οὗτοι - ἐκ) ὁ ἅγιος "E. καὶ οἱ σὺν αὐτῶ μάρτυρες Ερμιππός 

τε καὶ Ἑρμοκράτης Mc. — * ὑπῆρχον add. Mc. — (ἐκ - ἐκκλησίᾳ) ἐξ ἐκείνων τῶν καταφλεχθέντων ἐν τῶ vox) Mo. - 

8 τινὶ δωματίω Μο, -- * Mc, ἐρωτώμενος S. — 9 παραυτίκα Mc. — ? πρὸς Mc. — 7^ ἦγον add. Mc. — !! om. Mc. — 

12 ἀληθινὸν εἶναι Me. — 15 (καὶ rp. - τὰ) εἶναι καὶ τοῦ παντὸς δημιουργὸν ἀνομολογήσαντες τὰ δὲ Me, — * σέβοντας Me. 

8, — 1 τοῦ X. om. Mc ad d. Iulii 25. — 5 (καὶ - μαρτυρησάντων) om. Mc. — ? B. 'P. ἰθύνοντος Mc. — * Γάλων Me. — 

5 Βίαινα Me. — ὁ (ἐν αἷς) οἱ εἰρημένοι μάρτυρες Mc. — 1 ἀχθέντες τὰρ Mc. — 9 (ἐρωτῶνται - τοῦτο) ἀνακριθέντες καὶ 

χριστιανοὺς ἑαυτοὺς ἀνομολογήσαντες ποικίλαις Mc. --- ? om. Mc, — 3 Σαγήτου 0. ἐκδίδονται S, καὶ οὕτως θηρίοις 

ἐκδίδοται μετὰ καὶ Mavoópou Mc. 

Εὐπραξίας. --- Rb : 1. 2. — Ἑρμογένους, --- 3. — Re : 1. Mo: 1.2. Σάγκτου κτλ. (ful. 2365). --- 

Τῶν ἐν Βουλγαρίᾳ τελειωθέντων (Tul. 9610), — Ἡ ἁγία Ἱερουσαλὴμ ἔ. τ. (cf. Iul 269. — Mv: 1.2.— 

Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 9. 8. 1, 4. — P: 1. 8: τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν πρεσβυτέρου vevo- 

μένου καὶ ἀρχιμανδρίτου Συμεὼν τοῦ στυλίτου, ἐπέκεινα τοῦ "Av&nhov, — 6. 10 : τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐγένετο 

ὁ πόλεμος εἰς Βουλγαρίαν καὶ ὃ θάνατος Νικηφόρου τοῦ βασιλέως καὶ ἄλλων πολλῶν, ἰνδικτιῶνος δ΄, 

ἡμέρας Z. — D:9.8.1.2.5.6. 4, — Da : 1. 9. δ. 6.9. — Db: 1.3.29.5.6. — K:1.3.2.5.6. — 

N: 1.8.2. 6 et 5 : ᾿Αππίωνος, Ἱερουσαλὴμ xoi Μαυρικίου. --- Bb: 1.3. — Be:1.3.2.5. — Q:1.4 

(.. τοῦ Tépuvírov). — 3 (Xéxrov xai Moxroópov, ᾿Αττάλου xoi Βαλανδίνης ..). --- Τῆς ἁγίας ὁσιομάρ- 

Tupog ἸΤαρασκευῆς (in marg.) — Ge: 1. ΕΝ ἀκ: 1. 4. 8. — R : deest. — Ra : 1. — Ὀλυμπιάδος 

(Iul. 243), — Rb:3. — Re:1. 8: τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν πρεσβυτέρου γενομένου xai ἀρχιμαν- 

δρίτου Συμεὼν τοῦ. στυλίτου, ἐπέκεινα τοῦ ᾿Ανάπλου. — 4 (... τοῦ ΤΖιρονίτου). --- 9. 2.6. — Me: 1. — 

'Ὡραιοζήλης. Αὕτη fj μακαρία οἵας μὲν χώρας ὥρμητο καὶ τίνες αὐτῇ γονεῖς, οὐχ εὕρηται παραδεδο- 

μένον’ ὅτι δὲ ἐξ ἑλλήνων ἔφυ καὶ τῇ τῶν εἰδώλων πλάνῃ συντεθραμμένων, προϊὼν ὁ λότος δηλώσει. 

Κατὰ γὰρ τοὺς καιροὺς τῶν θεοκηρύκων ἀποστόλων πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ τοῦ κηρύγματος διαδοθέντος, 

ἠγρεύθη μετὰ τῶν ἄλλων καὶ fj σεμνοτάτη αὕτη Ὡραιοζήλη τῇ σαγήνῃ τῆς διδαχῆς τοῦ πρωτοκλήτου 

ἀποστόλου ᾿Ανδρέου, τοῦ βυθοῦ τῆς εἰδωλομανίας ἀναρρυσθεῖσα καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ βαπτισθεῖσα καὶ 

φωτισθεῖσα τῷ θείῳ τῆς παλιγγενεσίας λουτρῷ " καὶ ἔν τινι εὐκτηρίῳ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ἀρχιστρατήγου 

Μιχαὴλ τιμωμένῳ ἐνιδρυθεῖσα παρ᾽ αὐτοῦ πολύχουν ἐκεῖ τὸν. τῆς ἀρετῆς καὶ εὐσεβείας καρπὸν Uc. 

ἀταθὴ τῆ καὶ πίων τὸν σπόρον τῆς διδασκαλίας ὑποδεξαμένη ἐκαρποφόρει. Καὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ évro- 

λῶν ἐργάτις οὐκ ἀγεννὴς ἀναδειχθεῖσα ἔσπευδε καὶ ἄλλοις μετοδοῦναι τῆς εὐσεβείας καὶ κῆρυξ τοῦ 

δεσπότου Χριστοῦ τῷ τρόπῳ τούτῳ χρηματίσαι καὶ ἰσαπόστολος. ἸΤολὺ οὖν πλῆθος πρὸς αὐτὴν 

10 

30 

f. 269. 

10 

115 

?0 

35 

80 

845 ΄ MENSIS 

oi μὲν BacovíZovreg παραλύονται H, αὐτὴ δὲ 13 

ἀνωτέρα τῶν βασάνιυν γίνεται ?- καὶ ἐπὶ ξύλου 

κρεμασθεῖσα θηρίοις * εἰς βορὰν βάλλεται καὶ 1ὅ 

εἱρκτῇ ἀπορρίπτεται 15 xoi!* εἰς σιδηροῦν σκεῦος 

βληθεῖσα ὑφ᾽ ἵππων σύρεται καὶ 18. τὸ πνεῦμα τῷ 

Θεῷ παρατίθεται. Ἔπειτα διαφόροις ὑποβληθέντες 

βασάνοις οἱ ἅγιοι 13 Θεῷ καὶ αὐτοὶ τὰς ψυχὰς 

ἀποδιδόασι δι’ ἀγχόνης ἀποπνιγέντες ἐν τῇ ?? 

φυλακῇ " εἶτα κυσὶν εἰς βορὰν τὰ τούτων ῥίπτουσι 

Gora?! ἄψαυστα δὲ 39 διαμείναντα πυρὶ παραδί- 

δονται, καὶ τῷ 'Pobavá) ποταμῷ τὰ καταλειφθέντα 

λείψανα αὐτῶν 39 ἀκοντίζονται, καὶ οὕτως ἐπλη- 

ρώθη fj αὐτῶν μαρτυρία "5, 

| 4. Τῇ ' αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Ἰγνατίου τοῦ Στειριυνίτου 3, 

5. Καὶ τοῦ ἁγίου Μαυρικίου. 

6. Καὶ ὄθλησις τῶν ἁγίων Ἀππίωνος καὶ 

Ἱερουσαλήμ. 

7. Καὶ ἄθλησις τῆς ἁγίας καὶ ἀειπαρθένου 

Κυριακῆς καὶ τῶν ταύτης γονέων Δωροθέου 

καὶ Εὐσεβείας "'. 

8. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Συ- 

IULIUS 846 

μεὼν τοῦ ἀρχιμανδρίτου, τοῦ ἐν τῇ Mávbpa. 

9. Καὶ fj? σύναξις ἤτοι τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀρχαγ- 

γέλου Μιχαὴλ πέραν ἐν Χάλλαις 3. 

10. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ fj ἀνάμνησις τῶν ἐν Βουλὶ 

ταρίᾳ  τελειμιθέντιων χριστιανῶν ἀδελφῶν 

ἡμῶν ἐπὶ Νικηφόρου τοῦ βασιλέως. Ὃς τῷ ἐννάτῳ 

χρόνῳ τῆς αὐτοῦ βασιλείας κατὰ Βουλγάρων 

ἐξελθιὺν μετὰ πάντων τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατευμά- 

τῶν καὶ τῆς περὶ αὐτὸν ὅλης ἑταιρείας ὅμα καὶ 

τῷ υἱῷ Σταυρακίῳ καὶ Μιχαὴλ τῷ ἐπὶ θυγατρὶ 

γαμβρῷ, συμβαλὼν τούτοις καὶ κατὰ κράτος ἡττή- 

σας καὶ τροπωσάμενος νίκην κατ᾽ αὐτῶν περιφα- 

νεστάτην ἤρατο. Ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ οὖν νίκῃ, τὴν 

φρένα κούφην ἔχων, ἐπαρθεὶς ἐκάθητο τρυφαῖς 

καὶ πότοις σχολάζων, τῶν πραγμάτων ἠμεληκώς. 

Τοῦτο τοὺς περιλειφθέντας Βουλγάρους ἀναθαρ- 

σῆσαι 5 ἐποίησε᾽ καὶ μιᾷ 3 τῶν νυκτῶν ὁ τοῖς 

Ῥωμαϊκοῖς ἐπιπεσόντες στρατεύμασιν αὐτόν τε 

βασιλέα ἅμα καὶ τῇ συγκλήτῳ πάσῃ, ἀφυλάκτοις 

οὖσι, κατέσχον καὶ πολὺν φόνον ἐν αὐτοῖς εἰργά- 

σαντο, μὴ φεισάμενοι ὅσον τὸ εἰς αὐτοὺς ἧκον 

μηδενός, μηδ᾽ αὐτοῦ τοῦ βασιλεύοντος. Ἐντεῦθεν 

— 3! παρελύοντο Me, — 15 ἡ δὲ ἁγία Μο, --- 13 ἐδείκνυτο Me. — * μετὰ τοῦτο add. Mc. — 15 B. ῥίπτεται εἶτα ἐν Mc, — 

16 βάλλεται Mc. — 17 τελευταῖον add. Mc. — 15 οὕτω Mc, --- 1" παρατίθησιν οἱ δὲ ἅγιοι βασάνοις διαφόροις ὑποβληθέντες 
Me. — 30 om. Me. — ?! εἶτα τὰ τίμια αὐτῶν σώματα κυσὶν εἰς βορὰν ῥιφέντα καὶ Me. — ?? (καὶ - μαρτυρία) om. Mc. 

4. — ! καὶ τῇ D. — 5 στειρωνείτου 8. 
77. — ! Εὐσεβείας S. 

9. — ! xai ἡ om. D. — ? Χάλαις D, Χάλλαις corr. S, prius Χάλδαις ὃ 

10. — ! Βουλγαρεία S, Βουλγάροις corr. Β ad d. Iulii 23. — 5 ἀναφθαρσῆσαι 8. --- ὃ (ἐξελθὼν - μιᾷ) ἐκστρατεύσας 
καὶ τούτους προσβαλὼν τὰ μὲν πρῶτα νίκην περιφανεστάτην κατ᾽ αὐτῶν ἤρατο τὰ δὲ μετὰ ταῦτα οὐ σιτῆς μόνον 

ἀλλὰ θρήνων ἄξια ἐδρῶντο μιᾶ γὰρ D. — * ἄφνῳ BD. — 5 (αὐτὸν - ἐντεῦθεν) κτείνουσι τὸν βασιλέα καὶ πολλοὺς ἄλλους 
τῶν ἐν τέλει καὶ D. 

συνέρρξε καθ᾽ ἑκάστην ταῖς διδασκαλίαις ταύτης καὶ παραινέσεσι, πρός τε θεογνωσίαν ἀληθῆ καὶ ἀρετῆς 

ἄσκησιν καθοδηγούμενον καὶ μεταρρυθμιζόμενον καὶ τῶν μὲν ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενον, τῷ Χριστῷ δὲ 

προσοικειούμενον. “Ὅθεν προσλαβοῦσα μεθ᾽ ἑαυτῆς καὶ ἑτέρας παρθένους δύο, δι᾽ αὐτῆς τὸν «Χριστὸν 

ἐπεγνωκυίας Θεὸν προαιώνιον καὶ δημιουργὸν τοῦ παντός, ἀγαθὰς καὶ ταύτας συνοδοιπόρους τῆς 

πρὸς Θεὸν φερούσης ἐκέκτητο, ἄριστα τῷ λόγῳ ταύτης ἅμα καὶ βίῳ τυπουμένας πρὸς ἅπαν ἀρετῆς 

εἶδος καὶ πρὸς τὰ κρείττω καθ᾽ ἑκάστην ἐπιδιδούσας συχναῖς καὶ θαυμασταῖς ἀναβάσεσιν, Ἀλλὰ ταῦτα 

μὲν ἄχρι τῶν τοῦ δυσσεβοῦς Δεκίου ἡμερῶν. Ἐπεὶ δὲ ὁ θεομισὴς οὗτος οὐ καλῶς τῇ βασιλείᾳ χρησά- 

μενος τὸν κατὰ τῶν χριστιανῶν ἀνερρίπισε πόλεμον καὶ θεοὺς οἴμοι ψευδεῖς καὶ ματαίους αὐτός τε ἦν 

ἀναστηλῶν καὶ σέβων ὁ μάταιος καὶ τοὺς ἄλλους ὁμοίως τιμᾶν καὶ προσκυνεῖν ἀναγκάζων, μαθών που 

καὶ τὰ κατὰ τὴν μακαρίαν "OporoZ/Anv τῷ ἑαυτοῦ ταύτην παριστᾷ βήματι καί" «Πόθεν, ὦ γύναιον, 

» φησί, τὰς ἀφορμὰς λαβὸν τὴν’ μὲν πατριίραν θρησκείαν ἠθέτησας, τὸν δὲ ἐσταυρωμένον σέβουσα 

» Θεὸν ἐκεῖνον ἀνακηρύττεις καὶ λόγοις ψευδέσι καὶ ἀπιθάνοις τοὺς ἀνθρώπους ἀπατῶσα πείθεις 

» ἀνθρώπῳ θνητῷ ὡς Θεῷ προσανέχειν, δημιουργὸν αὐτὸν ἀνακηρύττουσα καὶ ποιητὴν τοῦ παντός;» 

Καὶ ἡ ἁγία: « "Q βασιλεῦ, ἔφη, τὸ μὲν σταυρωθῆναι τὸν παρ᾽ ἐμοῦ κηρυττόμενον ὡς ἄνθρωπον μεμά- 

» θηκας" ὅπως bé ὡς Θεὸς ἀνέστη καὶ ὡς ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς τὴν ἀΐδιον ἡμῖν ζωὴν ἐχαρίσατο, πῶς 
» οὗ γινώσκεις; Ἀλλὰ τὴν μὲν τοῦ ἐμοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ μεγαλειότητα καὶ ὅπως Θεὸς ὧν προαιώ- 
» νῖος ἄνθρωπος τενέσθαι ἠθέλησε καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ σταυρωθῆναι κατεδέξατο, μακρὸν ἂν εἴη 
» καταλέγειν εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων. Τοῦτο δέ σοι πρῶτον xoi τελευταῖον ἐρῶ, ὡς οὐδ᾽ ἂν εἴ τι καὶ 
» πράξεις δυνηθείης ὅλως μετακινῆσαί με τῆς τοῦ Χριστοῦ μου ἀγάπης" μὴ γένοιτό μοι ἀρνήσασθαι τὸν 
» ἐμὲ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντα. Τοιγαροῦν ποίει ὃ Boiler πρόκειταί σοι τὸ πήλινον 
» τουτὶ σῶμα’ καῖε, τέμνε, τικώρει, ὥσάν σοι βουλητὸν κέχρησο.» Ἐπὶ τούτοις ὁ δυσσεβὴς ἐκεῖνος 
τῷ θυμῷ ὑπερζέσας ἐκδυθεῖσαν τὴν ἁγίαν ἐκέλευσε ῥάβδοις αἰκίζεσθαι. Τῆς δὲ ἐπὶ. πολλὰς ὥρας 
αἰκιζομένης καὶ πάντων ἐκπληττομένων τὴν τῆς Χριστοῦ μάρτυρος καρτερίαν καὶ γενναιότητα, ὁ βασι- 
λεὺς ἐν ὅσῳ πυκνὰ περιστρεφόμενος ἦν καὶ πρὸς αὐτὴν ἀτενίζων καὶ τὴν αὐτῆς καραδοκῶν μεταμέ- 
ev, --- ὦ τοῦ θαύματος --- τὸ βλέπειν ἀποβαλὺν τυφλὸς ἐξαίφνης ὡρᾶτο καὶ γέλως τοῖς ὑπὸ χεῖρα, 
Καὶ εὐθὺς τὴν μὲν μάρτυρα καθειρχθῆναι προσέταξε: τὸν ὁδηγήσοντα δὲ ζητήσας καὶ τοῦ θρόνου 
ἐξαναστὰς πρὸς τὰ βασίλεια dixero. Ἀλλ᾽ f ἁγία πρὸς τὸν ποθούμενον ἀνελθεῖν σπεύδουσα, τῷ μισοθέῳψ 
δεδήλωκε βασιλεῖ, ὡς" « Εἰ μὴ τῷ αἵματί τῆς ἐμῆς ἐκτμηθείσης κεφαλῆς χρίσῃς τοὺς ὀφθαλμούς, ἄλλως 
» οὐκ ἂν ἴδοις τὸ φῶς.» Καὶ ἅμα τῷ λόγῳ τὴν τιμίαν αὐτῆς κεφαλὴν ἀποτμηθῆναι κελεύει" ἧς τῷ 

1 παραινέσι Mc, 

Iv. 26. 

lui. 26. 
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ὅσοι μὲν καιρίας τὰς πληγὰς ἐδέξαντο, αὐτίκα τοῦ 

βίου μεθίσταντο “ ὅσοι δὲ μὴ θανασίμους πάνυ, 

κατὰ τῶν δασυτέρων χωρίων ἐχώρουν 7" ὅσοι δὲ 

ζῶντες ἐλήφθησαν, μυρίαις αἰκίαις καὶ βασάνων 

ἰδέαις ἐπάλαισαν μὴ ἀνασχόμενοι" τὸν κύριον 

ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐξομόσασθαι καὶ τῇ Σκυθῶν 

προσελθεῖν θρησκείᾳ. “ὥς δὲ οἱ μὲν ἐπέκειντο τὸ 

ἑαυτῶν ἐφετὸν ποιῆσαι καὶ τὸν Χριστὸν ἐξαρνή- 

σασθαι αὐτοὺς ἀναγκάζοντες, οἱ δὲ σφοδρῶς 

MHNI T9 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος TTav- 

τελεήμονος. Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασι- 

λέως ἐκ τῆς πόλεως Νικομηδείας, πατρὸς μὲν 

Εὐστοργίου τινὸς ἕλληνος 3, μητρὸς δὲ Εὐβούλης, 

ἐκ προγόνων τὸν Χριστὸν σεβομένης. Ἐκπαιδεύε- 

121? οὖν τὴν ἰατρικὴν τέχνην ὁ παρὰ Εὐφροσύνου, 

δόξαν μεγίστην ἔχοντος ^, ὅτι δὴ ἐδόκει εἰς ἄκρον 

ἀφικέσθαι τῆς τέχνης τὴν δὲ κατὰ Χριστὸν ἰατρι- 

xijv? καὶ πίστιν παρὰ Ἑρμολάου τοῦ πρεσβυτέρου 

μανθάνει, δι᾽ ἧς παῖδά τινα ὑπὸ δήγματος ἐχίδνης 

πληγέντα καὶ νεκρὸν κείμενον παρὰ τὴν ὁδὸν 

ἐξανέστησεν ἐπικαλεσάμενος τὸν Χριστόν. Βαπτί- 

ζεται οὖν παρὰ Ἑρμολάου καὶ πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν πίστιν χειραγωγεῖται 9, Ὃ δὲ τρόπος 

τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ οὗτος ἢ. Προσελθών τις 

αὐτῷ τυφλὸς καὶ τυχὼν ἰάσεως καὶ ἐρωτηθεὶς 7? 

παρὰ τοῦ βασιλέως, τίς αὐτοῦ ": τῆς θεραπείας 

αἴτιος γέγονε, τὸν Παντολέοντα εἶπεν --- τοῦτο 

γὰρ τῷ ἁγίῳ τὸ πρότερον ὄνομα --- ἐπικαλεσάμε- 

vov τὸν Χριστόν, εἰς ὃν καὶ αὐτὸς ἔφη. πιστεύειν. 

᾿ἈΑλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν εὐθὺς τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη, ὁ 

δὲ ἸΠαντολέων ἀναρπασθεὶς ἤχθη πρὸς τὸν βασι- 

Ata- καὶ μήτε ὑποσχέσεσι μήτε ἀπειλαῖς ἀπὸ τῆς 

εἰς Χριστὸν πίστεως σαλευθείς, τύπτεται δεινῶς 

καὶ λαμπάσι φλέγεται. Ἐμφανισθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ 
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ἀντείχοντο καὶ θανεῖν μάλλον ἢ προδοῦναι τὴν 

εὐσέβειαν ἰσχυρίζοντο, πολυτρόποις καὶ χαλεπαῖς 

βασάνοις ὑπεβλήθησαν 12. Oi μὲν τὰρ 1) αὐτῶν 

ξίφει τὰς κεφαλὰς ἐτμήθησαν, οἱ δὲ δι’ ἀγχόνης 

τῆς παρούσης" ζωῆς ἐξερράγησαν, ἄλλοι βέλεσι 

κατατρωθέντες πυκνοῖς τῶν τῇδε μετέστησαν, 

ἕτεροι φρουραῖς καὶ Mud? καταδικασθέντες οὕτω 

τὸν βίον κατέλυσαν, τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον 

ἀναδησάμενοι. 

AYTQ KZ' 

Κύριος ἐν σχήματι Ἑρμολάου τοῦ πρεσβυτέρου, 

θαρρεῖν αὐτῷ παρακελεύεται, καὶ ἐν τῷ βράσματι 

τοῦ μολίβδου, ἔνθα ὁ ἅγιος ἐνεβλήθη, καὶ ἐν τῇ 

θαλάσσῃ, εἰς ἣν ἀπερρίφη, ἔδοξε συνελθεῖν uec 

αὐτοῦ. Διαμείνας δὲ ἐκ mávruv ἀβλαβής, θηρίοις 

ἐκδίδοται" ἐξ ὧν ἀσινὴς διαφυλαχθεὶς δεσμεῖται 

τροχῷ καθηλωθέντι μαχαίραις καὶ ἀφεθέντι ὑψό- 

θεν κατὰ πρανοῦς᾽ εἶτα δεξάμενος τὴν διὰ ξίφους 

ἀπόφασιν, ηὔξατο καὶ φωνὴ ἄνωθεν ἠνέχθη αὐτῷ 

πληροῦσά τε τὴν εὐχὴν καὶ ἀντὶ ἸΤαντολέοντος 

καλοῦσα Παντελεήμονα, Καὶ ἐν τῷ μέλλειν τὸν 

αὐχένα τέμνεσθαι, ἐκτείναντος τοῦ δημίου τὴν 

χεῖρα, ἀπεστράφη ὁ σίδηρος καὶ ἐτάκη ὡσεὶ 

κηρός᾽ ἐπὶ δὲ τῷ τοιούτῳ θαύματι ἐπίστευσαν οἱ 

στρατιῶται τῷ Χριστῷ, Τότε ὁ ἅγιος μάρτυς 

ἑκουσίως τὸν αὐχένα προτείνας 13 ἐτμήθη τὴν 

κεφαλήν. Λέγεται δὲ ἀντὶ αἵματος τάλα ᾿ἐκχέαι καὶ 

τὸ φυτὸν τῆς ἐλαίας, d) προσεδέθη, «ἀθρόως 18 

τελεσφορῆσαι καρπόν. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις 

ἐν τῇ ἐπωνύμῳ αὐτοῦ "6 ἐκκλησίᾳ. 

| 2. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας ̓  Ἀνθού- 

σὴς τῆς συστησαμένης τὴν εὐαγεστάτην μονὴν ? 

τοῦ Μαντινέουϑ. Ἥτις ὁ ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, πατέρων εὖὐσε- 

βῶν, Στρατηγίου τε καὶ Φεβρωνίας. "EE αὐτῶν δὲ 

— ὁ μεθίστανται D. — " ἐχ. χωρίων D. --- 8 (καὶ - ἐπάλαισαν) καθυπεβλήθησαν D. ---" γὰρ add. D. — ?? (καὶ τῇ - ὑπεβλή- 

θησαν) om. D. — 31 om. D. — 13 παρρούσης S. — 19 λιμῷ τε καὶ δίψει D. 

1. — ! μάρτυρος D. — ? ἕλληνος ὀνόματι E. D. — ὅ παιδεύεται D. — * om. D. — 5 Εὐφροσύνω ... ἔχοντι D. — 9 τέχνην 

add. D. — " ὑπὸ D. — 8 καὶ χειραγωγεῖ τὸν πατέρα πρὸς τὴν t. t. εἰς X. D. — ὃ οὕτως qiveroi D, — 19 αὐτῷ add. 

S, — 1! αὑτῷ D. — 15 ἐκτείνας D. — 15 ἀθρόον D. 3 add. ἁτία D. 

2, — 1 ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Me. — ? τῆς κειμένης ἐν τῇ εὐαγεστάτη μονῆ Me, — ὃ Μαντινίου Me. — * αὕτη Me. 

αἵματι χρίσας τοὺς ὀφθαλμοὺς εἶδεν αὐτίκα τὸ φῶς. Καὶ τοῦ ὑπερφυοῦς τοῦδε θαύματος τὴν μάρτυρα 

ὁ παμβέβηλος ἀμειβόμενος, μᾶλλον δὲ καὶ χριστιανοῖς φθονήσας καὶ ὑποπτεύσας, ὡς, εἴ τε τὸ σῶμα 

τῆς μακαρίας λάβοιεν, πολλοὺς ἂν τῶν ἑλλήνων διὰ τῶν ἐκ τούτου γινομένων θαυμάτων πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν ἐπισπάσαιντο πίστιν, πυρὶ παραδοθῆναι τοῦτο προσέταξε᾽ πλὴν ἀλλ᾽ οὐδὲ οὕτως ὁ ματαιόφρων 

ἠδυνήθη τῆς ἐντεῦθεν εὐεργεσίας καὶ ὠφελείας τὸ τῶν εὐσεβῶν γένος ἀποστερῆσαι" ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὴν 

μεγίστων ἐπιδείξεσι θαυμασίων ἐφανέρωσε καὶ ἐδόξασεν. Ἐν τὰρ τῷ μαρτυρείῳ αὐτῆς τῷ ἔγγιστά που 

τοῦ τῆς μεγαλομάρτυρος ᾿Αναστασίας κειμένῳ, ἐν ᾧ καὶ ἡ σύναξις αὐτῆς τελεῖται, παντοίων νοσημά- 

τῶν ἐνεργεῖται ἰάματα καὶ μαρτυρεῖ ὁ προσελθὼν παράλυτος καὶ συσφιχθείς, αἱ στειρεύουσαί Te 

γυναῖκες εἰς τεκνογονίαν. ἐνδυναμούμεναι, καὶ oí τοῦ γάλακτος τὰς πηγὰς κατεξηραμένας καὶ λιθώδεις 

σχεδὸν φέρουσαι μετὰ πολλῆς τούτου δαψιλείας καὶ τονιμότητος οἴκαδε ὑποστρέφουσαι καὶ ἄλλα 

πλεῖστα καὶ ἐξαίσια θαύματα τοῖς πίστει προσιοῦσιν ἐπιτελούμενα. — Mv : Tlapackeufc. --- 1. 8, 4 

(.. τοῦ TZnpovirrov). — 9 (.. Γαβριὴλ πέραν ἐν Χάλδοὶς). --- 3. 5. 6. — Mr : 1.— ἸΤαρασκευῆς. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — P 1. — D : 1: Ἀνθούσης τῆς συστησαμένης τὴν εὐαγεστά- 

τὴν μονὴν τοῦ. Μαντινέου. Αὕτη ἡ ἀοίδιμος Xigivvíou τοῦ μεγάλου τὴν ἀρετὴν ζηλώσασα πρὸς αὐτὸν 

παρετένετο᾽ ὃς τὰ κατ᾽ αὐτὴν! προορῶν, ἀποκείρει καὶ τὸ τῶν μοναζουσῶν ἀμφιέννυσι σχῆμα καὶ ἐννα- 

κοσίων ψυχῶν προστασίαν ἀναδέξασθαι ταύτην ! προἀγγέλλει 1" fj δὲ εἰς τασοῦτον ἀρετῆς προῆλθεν, ὡς 

καὶ θαύματα ἐπιτελεῖν. Ἐπεὶ δὲ τὰ τῷ γέροντι ῥηθέντα τέλος λαμβάνειν ἤρξαντο, αὐτὸς μὲν τοῦ βίου τὸ 

lcorr rec. D. 
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. Tüv μητρικῶν ὡς εἰπεῖν 9 ἀγκαλῶν ἡ 5 μακαρία ὃ 
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60 

τὴν ἁγνείαν ποθοῦσα, ἐν ὄρεσι xoi σπηλαίοις, 

κατὰ ? τὸν 5 ἀπόστολον *, διητᾶτο ", πάντα μὲν τὰ 

βιωτικὰ μισοῦσά τε καὶ ἀποστρεφομένη, μόνην 

δὲ τὴν ἡσυχίαν ἀσποζομένη καὶ στέργουσα᾽ κατ᾽ 

αὐτὰς δὲ τὰς ἡμέρας μοναχοῦ τινος καὶ πρεσβυτέ- 

pou Σισιννίου * καλουμένου τοῖς τοῦ Μαντινέου 

χωρίοις ἐπιδημήσαντος καὶ πᾶσαν ἰδέαν ἀρετῆς ? 

μετερχομένου, εἰς ζῆλον αὐτοῦ καὶ μίμησιν ἣ μακα- 

ρία διανίσταται. Καὶ πρῶτον μὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ τυποῦ- 

ται καὶ κανονίζεται καὶ εἰς κλίβανον εἰς τέλος 

ἐκκαέντα πρὸς αὐτοῦ κελευσθεῖσα εἰσελθεῖν, ἀβλα- 

βὴς ἐκεῖθεν ἐξέρχεται καὶ ἑτέρας ἀρετὰς ὑψηλοτέ- 

pag καὶ Θεῷ ἐγγιζούσας ἐκμανθάνει. ἸΤροηγγέλη "Ὁ 

δὲ αὐτῇ καὶ μέγα 1} μοναστήριον συστήσασθαι 15 

καὶ ἐνακοσίων ἀδελφιὼν προστασίαν ἀναδέξασθαι" 

ἔπειτα κείρεται 18 τὴν κόμην καὶ ἐν τῷ νησυδρίῳ 1* 

τῆς πελαζούσης τῇ Πρκιλὲ κώμῃ λίμνης πρὸς '5 

τοῦ θαυματουργοῦ 15 ἐκείνου γέροντος οἰκεῖν ἐγκε- 

λεύεται. Ἐγκρατείᾳ δὲ μετὰ ταῦτα καὶ τῇ λοιπῇ 

σκληραγωγίᾳ σχολάζουσα fj μακαρία, τῆς ἁγίας 

καὶ ὁμοουσίου Τριάδος καταγώγιον ἑαυτὴν ἀπειρ- 

γάσατο 17 σιδήροις γὰρ ἑαυτὴν καταδήσασα καὶ 

“τριχίνοις ὑφάσμασιν ἀμφιάσασα, ἔξω σαρκὸς καὶ 

κόσμου τοῖς γε νοῦν ἔχουσιν ἐγνωρίζετο, Καί ποτε 

τῷ μετάλῳ Σισιννίῳ παραβαλοῦσα, νεὼν τῇ μητρὶ 

τῆς Θεομήτορος αὐτὴ 18 ἀνετεῖραι κατεουσώπει. Ὃ 

δὲ πάμπολλα τέως αὐτῇ νουθετήσας καὶ ᾿Ξ διδάξας 18 

καὶ τὰ μέλλοντα 1). σαφέστατα δηλώσας 530, ἀπέ- 

στεῖλεν ἀπελθεῖν, τῆς ἑαυτοῦ μεταστάσεως τὸν 

καιρὸν προσημάνας, Μέχρι δὲ τῶν τριάκοντα 

ἀδελφῶν τῇ ὁσίᾳ φοιτησασῶν 3) καὶ τοῦ εὐκτή- 

ρίου οἰκοδομηθέντος καὶ εἰς τέλος ἤδη τῶν ῥηθέν- 

τῶν τῷ γέροντι κατεπειγομένων ?? προελθεῖν, μεθί- 

σταται τοῦ βίου ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος καὶ 18 θεῖος 15 

Σισίννιος. ἸΤληθυνομένην δὲ τὴν ἀδελφότητα ἣ 

μεγάλη Ἄνθουσα βλέπουσα, δύο ναοὺς ἐξ αὐτῶν 

βάθρων 38 μεγίστους ?* ἀνέστησε τῇ τε θεομήτορι 

καὶ τοῖς ἀποστόλοις " ὧν τὸν μὲν τῆς | θεομήτορος 

oin. Mc. 
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ταῖς μοναζούσαις ἀδελφαῖς ?*, τὸν δὲ τῶν ἀποστό-, 

λων τοῖς μοναχοῖς ἀπεκλήρωσε. Πολλοὶ δὲ τοῖς 

τῆς μετανοίας κέντροις νυττόμενοι, καὶ πάλαι 'μὲν 

πρὸς τὸν ἅγιον Σισίννιον παρεγένοντο, νῦν δὲ 35 

καὶ πρὸς τὴν μεγάλην "6 Ἄνθουσαν, ὑπ᾽ αὐτῆς παι- 

δαγωτγούμενοί τε 33 καὶ τυπούμενοι. Πλήρης τὰρ 

ὀρθοδοξίας ?* καὶ δικαιοσύνης οὖσα 38 πᾶσαν veu- 

τεροποιὸν αἵρεσιν ἀπεστρέφετο“ καὶ ἐκ τούτου 

περιβοήτου 39 γενομένης ?*, μέχρι καὶ τῶν κρατούν- 

τῶν fj περὶ αὐτῆς φήμη διέδραμε. Κωνσταντῖνος 

δὲ 31 ὁ μισόχριστος καὶ εἰκονομάχος, ὡς ὁ λόγος 

ἐδήλωσε, τὴν τῶν Ῥιυμαίων ἐτυράννει τότε " 

ἀρχήν, ὃς εἰς τὴν ἑαυτοῦ πλάνην μεταθεῖναι αὐτὴν 

διὰ σπουδῆς θέμενος, τῶν συμφρόνων ἕνα προσ- 

καλεσάμενος᾽ « Πορεύθητι, φησίν, κατὰ τήνδε τὴν 

» ἐπαρχίαν, καὶ τὴν Ἄνθουσαν 88 εἰς τὴν ἡμετέραν 

» δόξαν ἀποκλῖναι μετάπεισον. Καὶ εἰ μὲν πείθοιτο, 

» εὖ ἂν ἔχει 38: εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλὰ 8: τιμωρησάμενος 

» αὐτὴν τοῖς ἡμετέροις νόμοις καὶ μὴ βουλομένην 

» ὑποκύψαι παρασκεύασον,» Ὃ δὲ πολλοὺς 86 

ἄλλους μεθ᾽ ἑαυτοῦ παραλαβὼν καὶ κατασχὼν 9* 

καὶ πάμπολλα 51 τῶν ἁγίων ἐκτυπωμάτων, ὅσα ἐν 

πίναξι καὶ ὅσα ἐν ῥάκεσι, συναγαγὼν καὶ 8’ τὴν 99 

μεγάλην μετά γε τοῦ ἀδελφιδοῦ, ὃς τῆς ἀνδρώας 

μονῆς τότε τὴν προστασίαν 39 ἐγκεχειρισμένος ἦν "5, 

συλλαβὼν εἰς ἐξέτασιν ἄγει. Καὶ παραυτίκα *! 

μάστιξι μὲν 8 ἐπὶ πολὺ ὁ ἀδελφιδοῦς 3: καταξαίνε- 

ται "ἢ καὶ ὑπὸ τῆς ἁγίας προθυμοποιεῖται τῇ ὁμο- 

λογίᾳ ἐμμένειν καὶ ταῖς βασάνοις ἐγκαρτερεῖν" ὃς 

ἐκλιμπάνειν μέλλων ἀπολύεται. Αὕτη δὲ ἐκ τεσ- 

σάρων τείνεται καὶ νεύροις ὠμοῖς μαστίζεται καὶ 

τὰς ἱερὰς εἰκόνας παμπόλλας 45 οὔσας ἀναφθεί- 

σὰς " κατὰ κεφαλῆς δέχεται, καὶ κατὰ τῶν πεδίλων 

ἄνθρακας πυρὸς τοὺς πόδας καυθησομένη δ, “Ὅθεν 

Χριστοῦ χάριτι ἀκατάφλεκτος 49 μείνασα ὑπερορί- 

ζεται" ἔπειτα τοῦ βασιλέως μετὰ παντὸς τοῦ στρα- 

τεύματος κατ᾽ αὐτὴν δὴ “1 τὴν ἐπαρχίαν ἐκδημή- 

σαντος, ὡς τὴν μεγάλην “5 ἑαυτῷ παραστησάμενος 

ἐξετάσοι"", τῇ αὐτῆς εὐχῇ δ ἀορασία τοῦτον 

— 5 dic εἰπεῖν τῶν μητρικῶν Mc. Τδιηττᾶτο S. -3 Σισινίου Me. — ? ἀρετῆς ἰδέαν Mc. — 19 προεῖπε Me. — 

11 9m. Me. — 1? μέλλειν add. Me. — 18 κεῖραι Me, — !* vngibio Mc, — 15 παρὰ Me. — 16 θαυμαστοῦ Me. — 1! (τῆς ἁγίας - 
ἀπειργάσατο) σκεῦος ἑαυτὴν ἱερὸν τοῦ θείου ἀπειργάσατο πνεύματος Mc. — 18 om. Mc. — 19 αὐτῇ add. Me. — 99 προει- 

πὼν Mc, — ?! προσελθουσῶν Me. — 33 ἐπειγομένων Mc, — 33 βάθρων αὐτῶν Me. — 56 om. Mc. — 30 (νῦν δὲ) μετὰ δὲ 

τοῦτον Me. — "ὁ μακαρίαν Mc. — 5ἴ θεοσεβείας Mc. — 38 καὶ τοῦ ὀρθοῦ τῆς πίστεως λόγου ὁλοτρόπαις ἀντεχομένη add. 

Mc. — 35 περιβόητος S. — 9? αὐτῆς add. Mc. — 9! τότε add. Mc. — *?"Ev6ovaov S. — 88 ἔχοι Mc. — 84 om. Mc. — 86 καὶ 
&dd. Mc. — 39 κἀκεῖσε παραγενόμενος Mc. — ?* μὲν add. Mc. — 88 δὲ add. Mc. — 3? τὴν mp. τότε Me, — “0 διεῖπε Me, — 
41 6 μὲν ἀδελφιδοῦς add. Mc, — “3 καταξέεται Me, — 48 παμπόλλους S.— ** ἀνακαείσας Mc. — 15 τοὺς πόδας om. Mc, — 
46 ἄφλεκτος Me, — “ἴ δεῖ S, om. Mo. — $9 ἁγίαν Me. — 99 ἐξετάσει Mc, — 9? (τῇ - εὐχῇ) αὕτη τῇ πρὸς Θεὸν ἐντεύξει Mc. 

τέλος ἄξιον τῆς ἀρετῆς εὕρατο" αὐτὴ δέ, πολλῶν πρὸς αὐτὴν ἀνδρῶν τε xoi γυναικῶν ἐρχομένων καὶ τὸν 

βίον ἀποτασσομένων, δύο μοναστήρια μέγιστα συστησαμέγη καὶ ναοὺς μεγίστους ἅμα καὶ τερπνοτά- 

τοὺς ἀνεγείρασα ἐν τῇ λίμνῃ τῇ κατὰ τὸν χῶρον ἐκεῖνον, ὃ Μαντίνεον ἐπονομάζεται, τὴν προστασίαν 

αὐτῶν ἀνεδέξατο" ὅθεν τῆς φήμης αὐτῆς πανταχοῦ διαθρυλλουμένης, ἐπεὶ καὶ Κωνσταντῖνος ὁ μισό- 

χρῖστος καὶ εἰκονομάχος βασιλεὺς τὰ περὶ αὐτῆς ἔγνω καὶ εἰς τὴν ἑαυτοῦ πλάνην ἐκκαλέσασθαι ταύτην 

περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο, δειναῖς κακώσεσι καὶ ποικίλαις ὑπὸ τοῦ πρὸς αὐτοῦ ἀποσταλέντος μαγιστριανοῦ 

ὑποβάλλεται. Τὸν τόπον yàp καταλαβὼν ἐκεῖνος τὴν ἁγίαν παρεστήσατο καὶ τὴν ἐκ τῶν ἁγίων εἰκόνων 

συμφορηθεῖσαν ἀνθρακιὰν κατὰ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐπιτίθησιν καὶ τοῖς ποσὶν ὡσαύτως καὶ ἐκ τεσσά- 

fuv τείνει καὶ νεύροις ὠμοῖς τὴν μικροῦ δεῖν ἄσαρκον ὁ δείλαιος καταξαίνει. Τούτων δὲ πάντων 

ἀνωτέρα φανεῖσα, ὑπερορίᾳ καταδικάζει. Ἐπεὶ δὲ εἰς τοσοῦτον ὕψος ἀρετῆς ἤρθη, ὡς καὶ τοῖς πολλοῖς 

πόνοις τὴν ὁμολογίαν κορωνίδα θεῖναι καὶ προρρήσεις δή τινας εἰπεῖν, αἵ καὶ τέλος εἰλήφασιν, καὶ μυρία 

θαύματα ἐργάσασθα: τὰ μὲν πρὸς σωφρονισμὸν τῶν ὧν Eryxey ἢ προσομιλεῖν ἁπλῶς ἢ ἐπιτάσσειν, τὰ 

δὲ εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ τιμήν’ καὶ μικρὸν νοσήσασα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀθλήσεως τοῦ ἁγίου μεζαλο- 

SYNAXARIUM. - , 54 

iur. 27. 

lur. 27. 



lur. 21, 

f. 271. 

Iv. 98. 

271. 

Tu. 27. 

lui. 98. 
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πεδησαμένη τὰ κατ᾽ αὐτῆς πρὸς δῖ αὐτοῦ 9! μελε- 
τώμενα εἰς πέρας διελθεῖν διεκώλυσε. Καὶ τῇ βασι- 
λίδι δυστοκούσῃ καὶ μελλούσῃ 55 θνήσκειν δ καλῶς 
ἔχειν ὅξ αὐτὴν καὶ ἕν ἄρρεν καὶ ἕν θῆλυ γεννῆσαι 

παιδίον πρὸς τοῦ βασιλέως ἐρωτηθεῖσα 9* ἐξεῖπε " 
καὶ ἑκάστου τὴν βιοτὴν καὶ τὴν [ διαγωγὴν προε- 
μήνυσεν ὅθεν ἡ βασιλὶς ταῦτα ἀκούσασα πλεῖστα 
ταῖς ὑπ᾽ αὐτῇ 6 uovoig 9" χωρία καὶ ἀναθήματα 
καθιέρωσε καὶ ὁ τύραννος τῆς κατ᾽ αὐτὴν 99 ἐγχει- 
ρήσεως ἀπέστη. Οὕτως οἶδεν ἀρετὴ θῆρας μὲν 

ἐξημεροῦν 9? πολεμίους δὲ φίλους ποιεῖν 59. “Ἔνθεν 
τοι πλεῖον S! τῆς ὁσίας μεγαλυνθείσης καὶ τοῖς 

ἁπάντων στόμασιν ἀδομένης, πολλοὶ πρὸς αὐτὴν 
οἱ μὲν εὐχῆς χάριν ἐφοίτων, οἱ 569? ἀποτάξασθαι τῷ 
τῇδε βίῳ 9*, οἱ δὲ ὧν ἕκαστος προείληπτο ** νοση- 
μάτων τῆς δ᾽ θεραπείας τυχεῖν. Ἐν οἷς καί τις ἀνὴρ 
στρατιώτης τὴν τάξιν μετὰ γυναικὸς παρεγένετο 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Tipoxópov, 
Νικάνωρος καὶ Παρμενᾶ. Οὗτοι τῶν ἑπτὰ 
διακόνων ἦσαν. Ὧν ὁ μὲν ἸΤρόχορος ἐπίσκοπος 
γενόμενος Νικομηδείας τῆς Βιθυνίας ἐν εἰρήνῃ 
ἀνεπαύσατο᾽ ὁ δὲ Νικάνωρ τὸ εὐαγγέλιον κηρύσ- 
σῶων κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν ἀπέθανε, καθ᾽ ἣν 
6 ἅγιος Στέφανος σὺν τοῖς χιλίοις ἄλλοις τῶν 
ἠλπικότων εἰς Χριστὸν" ὁ δὲ Tlapuevág ἐπ’ ὄψεσι 
τῶν ἀποστόλων ἀπέθανεν ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτοῦ. 

2. Τὴ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἀνάμνησις τῶν ἐτκαινίων 
τοῦ ναοῦ τῆς ümepoyíag! Θεοτόκου ἐν τοῖς 
Διακονίσσης ?. 

8. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου. μάρτυρος Εὐστα- 
θίου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ. Οὗτος στρατιώτης ἦν καὶ 
προσαχθεὶς Σ Κορνηλίῳ τῷ ἡγεμόνι Ἀγκύρας καὶ 
ἐρωτηθεὶς παρρησίᾳ ὡμολόγησε τὴν ἔνδοξον 3 
ἐπιφάνειαν τοῦ κυρίου 5 ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
“Ὅθεν τύπτεται ἀφειδῶς καὶ τοὺς ἀστραγάλους 
τρυπηθεὶς | καὶ σχοινίοις περιληφθεὶς σύρεται ἀπὸ 
τῆς πόλεως ᾿Αγκύρας ἕως τοῦ Σαγγαρέως ὅ ποτα- 
μοῦ, ἀκολουθοῦντος καὶ ὁρῶντος τοῦ ἡγεμόνος " 

μεταμείψας τὸ σχῆμα, παιδίον πρὸς 5 τῆς μεγάλης 

αἰτήσων καί τι καρποφορήσων, εἰ τοῦ σκοποῦ ém- 

τύχειεν 55: παρ᾽ ἧς τὰ ἐνθυμήματα τῆς καρδίας ἀκού- 

σας καὶ διὸ παρεγένετο 57 πληροφορίαν δεξάμενος, 

χαίρων οἴκαδε ἀνθυπέστρεψεν. Εἰ δύναιτο δέ τις ὅ 

ἄμμον παράλιον καὶ σταγόνας ὑετοῦ καὶ βάθος 

θαλάσσης καὶ ὕψος οὐρανοῦ καὶ εὖρος γῆς διαγρά- 

Voi, δυνήσεται καὶ τὰ τῇ ὁσίᾳ καὶ μεγάλῃ ᾿Ανθούσῃ 

πραχθέντα καὶ πραχθησόμενα θαύματα γραφῇ 

παραδοῦναι “Ὅμως καὶ αὐτῇ ἀνθρώπῳ γε οὔσῃ ἔδει 10 
θανάτου τεύσασθαι καὶ ὑπνῶσαι ὕπνον τοῖς 

δικαίοις πρέποντα κατ᾽ αὐτὴν δὴ τὴν ἡμέραν τῆς 

ἀθλήσεως τοῦ μεγαλομάρτυρος 9 ΤΤαντελεήμονος * 
τοῦτο γὰρ *? αὐτῇ καὶ ἴ9 δι᾽ εὐχῆς ἦν 19 τὸ ἐν αὐτῇ 11 
τελειωθῆναι ΤΣ, Κατετέθη δὲ τὸ ἐν τῷ κελλίῳ, ἐν ᾧ καὶ 15 
ἐβίωσε, θαύματα ἐκτελοῦσα 18 παράδοξα, εἰς δόξαν 

καὶ ἔπαινον Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν 74, 

ΑΥΤΩ͂ ΚΗ’, 

ἐκεῖσε δὲ ἐν γλωσσοκόμῳ βληθεὶς ῥίπτεται ἐν τῷ 
ποταμῷ. Κατ᾽ εὐδοκίαν b£9 Θεοῦ ἐπιστὰς θεῖος ὁ 30 
ἄγγελος ἐξήγαγε τὸ γλωσσόκομον ἐπὶ τὴν ξηρὰν 
καὶ εὑρέθη. ἐν αὐτῇ Τ ó ἅγιος ἀβλαβὴς ψάλλων: 
« Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ ὑψίστου.» Μαθὼν 19 
δὲ τοῦτο ὁ ἡγεμὼν καὶ αἰσχυνθείς, σπασάμενος 
μάχαιραν ἀνεῖλεν ἑαυτόν. Ὃ δὲ ἅγιος μάρτυς 85 
εὐξάμενος καὶ μεταλαβὼν τῆς θείας δωρεᾶς διὰ 
τῆς ἐκπεμφθείσης αὐτῷ οὐρανόθεν περιστερᾶς, 
ταῖς χερσὶ τοῦ ἐπιφανέντος ἀγγέλου τὸ πνεῦμα 
παρέθετο, καὶ κατετέθη τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον 
ἐν αὐτῇ τῇ πόλει Ἀγκύρᾳ 1, 80 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 
Ἀκακίου, Οὗτος ὁ ἅγιος ἣν κατὰ τοὺς χρόνους 
ΔΛικινίου 2, νέος τὴν ἡλικίαν 8, “Ὥτινι προσαχθεὶς 
καὶ χριστιανὸν ἑαυτὸν ἀναγορεύσας, ξέεται κρε- 
μασθείς᾽ εἶτα παραδίδοται Τερεντίῳ ἐπάρχῳ, ὑφ᾽ 85 
οὗ εἰς τήγανον πεπυρακτωμένον ἐμβάλλεται ὁ πίσ- 
σης καὶ ἐλαίου καὶ στέατος ἀνάπλεωνδ᾽ ἐν ᾧ 
παραδόξως ἀκατάφλεκτος διαμείνας, ἀποδημή- 
σαντι τῷ ἡγεμόνι εἰς Ἀπάμειαν καὶ Ἀπολλωνίαν ὁ 

Ps. 90, 1. 

" 8. om, Me. — t τῆς P. δυστοκούσης καὶ μελλούσης Me. --- 5* f μακαρία πρὸς τοῦ βασιλέως ἐρωτηθεῖσα add. Mc. — 40 τε ἕξειν Mc. — 95 (ἐν - ἐρωτηθεῖσα) δύο τεκεῖν ἄρρεν τε καὶ θῆλυ Mc. — 59 αὐτὴν Mc. — 9" μοναχαῖς Me, — [8 αὐτῆς Με.-- » ἡμεροῦν Me, — 9? ἀποτελεῖν Me. — 9! om. Mc, — 93 τοῦ add. Mc, — 88 (τῇδε βίῳ) κόσμω Mc. — 9* πεπείρατο Me. — 99 παρὰ Me. — '6 ἐπιτεύξεται Me. — € καὶ οὗ χάριν maporévove Mc, — 99 (εἰ δύναιτο - uero.) καὶ ἄλλα πάμπολλα ταύτη καὶ θαυμαστὰ διαπέπρακται καὶ κατιυρθωται ἃ λόγω κατὰ μέρος διεξελθεῖν δυσεπιχείρητον καὶ δυσέφικτον΄ ἐπεὶ δὲ ἔδει καὶ ταύτην ὡς ἄνθρωπον τὸ κοινὸν ἀποτίσαι τῆς φύσεως ὄφλημα τὸν τῆδε καταλύσασα βίον ὕπνωσεν ὕπνον 45 τὸν δικαίοις προσήκοντα κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἡμέραν τῆς τελειώσεως τοῦ ἁγίου Mc. — 59 ἣν add. Mc. — τὸ om. Me, — τ κατὰ ταύτην τὴν ἡμέραν Me. — 5? καὶ add. Me. — τὰ τελοῦσα Mc. — τό δόξαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ Me. 
2. — ! ἁγίας D. — 5 διακονίσης D. 
3. — α ἀχθεὶς D. — ? ἔνσαρκον D. — 8 δεσπότου D. — tom. D. — 5 Σαγαρέως 8, Σατάριος D. — 9 τοῦ add. D. — 

Ταὐτῶ D. — xot add. D. — 
4. — ! καὶ τῇ D. ? Λικιννίου S. 

9 ἐν σκέπη τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται add. Ὁ. --- 10 γνοὺς D. — T Ἀγκύρας D. 50 
3 (ὃ ἅτιος - ἡλικίαν) νέος ὧν τὴν ἡλικίαν κατὰ τοὺς Xp. γέγονεν A. τοῦ βασιλέως D. — * βάλλεται ἐκπυρωθέντα ὄντα D. — 5 ἔμπλεον D. — 9 Ἀπολλωνείαν S. 

μάρτυρος Παντελεήμονος τῶν τῇδε μεθίσταται καὶ πρὸς τὸν ποθούμενον Ἰησοῦν διαβαίνει. — 9, --- 
Da:1.2.— 98: 1,3.-- X :1.2, —N: 1.2, — Bb 
Bo:1.2,.— 0:1.29. — Ce : 1. 2. 

11.2, — Ἰωάννου τοῦ ΤΤαλαιολαυρίτου (Tul, 962). — 
Cg:1.2.— R: 1.2.— R& :1. — Rb: 1. — Re: 1. — Me:1. — s 

Ὁ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Τ]Παντελεήμονος ἰαθεὶς τυφλὸς πιστεύσας τῷ Χριστῷ c. — 9. — Οἱ ἅγιοι Y' μάρτυρες 
οἱ ἐκ Θράκης ἐν τῇ θαλάσσῃ τ. --- Ὁ ὅσιος Μανουὴλ ἐν εἰρήνῃ v. — Mv : 1..--- Ὁ,. ἰαθεὶς τυφλὸς 
E nL— Mr:í. 

SYNAXARIA SELECTA. 8 : 3. 8. 4. δ. -- P:3.4.2.5 (Κυντιλιανοῦ ...). --- 0: ῶ. 8. 4. ὅ, --- 98: 
9. 4. 3. ὅ, -- 98 : 8, 4.--- X :8, 4: — N:83.46. — Bb«3. 1.4 — Bo:2,4 1. α .8. 4. — 86: 8. 6 

8ῦ8 MENSIS 

ἀκολουθεῖν ἀναγκάζεται: ἔνθα ἐν τῷ ναῷ τῶν 

εἰδώλων εἰσαχϑεὶς τὰ ἐν αὐτῷ πάντα συνέτριψε 

διὰ προσευχῆς εἴδωλαϑ. Μετὰ ταῦτα δὲ εἰς ἐξέτα- 

σιν καθίσταται τῷ τριβούνῳ Ζηλικινθίῳ, ὃς αὐτὸν 

5 ἐμμένοντα τῇ εἰς Χριστὸν πίστει τύπτει σφο- 

δρῶς καὶ ἐπαφίησιν αὐτῷ λέοντα - ἀβλαβὴς δὲ ἐξ 

αὐτοῦ φυλαχθείς, πάλιν τύπτεται καὶ αὖθις 

ἐμβάλλεται εἰς κλίβανον ἀσφάλτου πυρωθέντα καὶ 

πίσσης ὃ. Τοῦ δὲ ἁγίου ἀφλέκτου διαμείναντος 19 ἐν 

10 αὐτῷ, ἐπεὶ προσήγγιζεν !! ὁ Ζηλικίνθιος 13 οἰηθεὶς 

ψυχρὸν εἶναι τὸν κλίβανον, εὐθὺς κατακαεὶς εἰς 

κόνιν ἐγένετο. ᾿ΕΥχειρίζεται δὲ τὴν κατὰ τοῦ ἁγίου 

à ἐξέτασιν ἸΤοσιδώνιος - ὃς αὐτῷ βάρος περιθεὶς 
à σιδήρου ? ἐν Μηλίτῳ 15 ἤγαγεν ἔνθα ὁ. ἅγιος, ἐν 

15 τῷ ναῷ τῶν εἰδώλων εἰσαχθείς, προσέταξε τοῖς 

i MHNI TQ 

1. 'Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Καλλινίκου 

τοῦ ἐν Γάγγρᾳ. Οὗτος ἔσχε ' τὸ τένος ἐκ Κιλικίας. 

Ἦν δὲ ἀγαθὸς διαφερόντως στοιχειώσας ἑαυτὸν 

?0 τῷ τοῦ Θεοῦ φόβῳ καὶ πολλοῖς διδάσκαλος γέγονε 

σωτηρίας. Καὶ τοῖς περὶ τὰ εἴδωλα μεμηνόσι 

παρήνει ἀπέχεσθαι τῶν ματαίων καὶ τὸν ποιητὴν 

τοῦ παντὸς ἐπιγνῶναι Χριστόν: ὅθεν συλληφθεὶς 

ἄτεται πρὸς τὸν ἡγεμόνα Σακέρδωνα 3, Ὑποβάλ- 

25 λεταῖι οὖν παρ᾽ αὐτοῦ παντοίαις βασάνοις καὶ κρη- 

πῖσι σιδηραῖς ὀρθοὺς ἥλους ἐχούσαις ὑποδεθεὶς 

κελεύεται ὃ τρέχειν ἔμπροσθεν τιῶν ὁ ἵππων μέχρι 

τῆς πόλεως Γάγγρας, ἀπεχούσης σταδίους ὀγδοή- 

κονταῦ, Δϊππεύσας οὖν τὰ ἑξήκοντα, ἐπειδὴ τῷ 

80 δίψει οἱ ἀπάγοντες αὐτὸν στρατιῶται συσχεθέντες 

οὐκέτι πρόσω βαίνειν ἠδύναντο, εὐξάμενος ἐκ 

πέτρας ἀνίκμου ἐξήγαγεν ὕδατα ἅπερ εἰσέτι καὶ 

vOv εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ δόξαν καὶ τοῦ ἁγίου πηγά- 

ζουσι μάρτυρος. Φθάσας δὲ τὴν πόλιν Γάγγραν * 

35 ἐλαυνόμενος, ἐκκαυθείσης ἐκεῖσε. καμίνου, ἐβλήθη 

S, om. D. 

5. — ! καὶ add. D. 

45 τῶν στρατιωτιῶν add. D. — * D, αὐτῷ S, 

στέφανον D. 

Ra :1.3. 

IULIUS ] 854 

εἰδώλοις ἐκ τῶν ἀφιδρυμάτων πεσεῖν. Τὰ δὲ θᾶττον 

ἢ λόγος καταπεσόντα P συνετρίβησαν. ᾿Αχθεὶς δὲ 16 

καὶ εἰς ἕτερον εἰδωλικὸν 17 ναὸν 18 καὶ τὰ ὅμοια δρά- 

σὰς τέμνεται 1" τὴν κεφαλήν, αἷμα καὶ γάλα τῆς 

τομῆς ἐκβλυσάσης 39, Λεόντιος δέ τις πρεσβύτερος 

λαβὼν τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου καὶ μυρίσας | μετὰ ὁ τῶν 

ὑπομνημάτων κατέθετο ?! εἰς τόπον κατάσκιον, 

πολιτευομένου τινὸς ὀνόματι Δορυμέδοντος ἐν 

Συνάδοις 33, ὃς ἐμαρτύρησε σὺν τῷ ἁγίῳ Τροφίμῳ. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Κυντιανοῦ, Aába!, Μαξίμου καὶ Καλλινίκου. 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τοῖς Βιτγλεντίου. 

6. Καὶ τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εἰρήνης τῆς 

ἐκ Καππαδοκῶν ὁρμωμένης, κειμένης δὲ ἐν τῇ 

μονῇ τῶν Χρυσοβαλάνου !. 

AYTQ ΚΘ΄. 

ἐν αὐτῇ * καὶ τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκε. Τελεῖ- 

ται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις πλησίον τῆς Ἰουστινιανοῦ 

γεφύρας καὶ πλησίον τοῦ TTerpíov. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Θεοδότης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς. Αὕτη ἦν ἐκ 

Νικαίας τῆς πόλεως, εὐσεβοῦσα καὶ ταῖς ἐντολαῖς 

σχολάζουσα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς τῇ 

θεογνωσίᾳ ἐκτρέφουσα, κατὰ τοὺς χρόνους ἐν οἷς 

ἦν καὶ 1 ἡ ἁγία μάρτυς ᾿Αναστασία. Συσχεθεῖσα δὲ 

παρὰ Λευκατίου τοῦ ἄρχοντος, ὃς αὐτὴν πρὸς 

τάμου κοινωνίαν ἀνάγεσθαι βουληθεὶς οὐκ ἔπεισε, 

παρεπέμφθη Νικητίῳ τῷ ἄρχοντι Βιθυνίας ὑφ᾽ οὗ 

ἅμα τοῖς τρισὶν τέκνοις 8 αὐτῆς ἐν τῇ καμίνῳ. τοῦ 

πυρὸς βληθεῖσα *, τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου 9 

ἐκομίσατο. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

μαρτυρείῳ αὐτῆς, τῷ ὄντι ἐν τῷ Κάμπῳ. 

| 3. Καὶ μνήμη τῶν ἐγκαινίων 1 τοῦ σεβασμίου 2 

ναοῦ τῆς ὑπεραγίας ὃ δεσποίνης ἡμῶν Θεοτό- 

κου, πλησίον τῶν ἸΤρομούντου 5. 

— ἴ τὰ εἴδωλα add. Ὁ) --- 9 (διὰ - εἴδωλα) om. D. — ? πίσση S, D. — 19 διαμένοντος D. — Π προσήγγισεν D. — 13 corr. S, 

príus λικίνθιος, --- 13 σιδήρων D. — 15 ΜΜελήτω D. — 15 D, καταπεσεῖν S. — 18 οὖν D. — 11 om. D. — 18 τῶν εἰδώλων 
add. D. — 1? (τὰ - τέμνεται) τούτους διὰ προσευχῆς καταρράξας xal τὰ ἐν αὐταῖς καθελὼν xal λεπτύνας εἴδωλα τέλος 

ἐτμήθη D. — 39 (αἷμα - ἐκβλυσάσης) καὶ ἀπὸ τῆς τομῆς λέγεται ἐξελθεῖν αἷμα καὶ γάλα D. — ?! (μετὰ - κατέθετο) αὐτὸ 
40 καὶ τὰ ὑπομνήματα ἀποκρύψας τῇ περιστολῇ εἰσελθὼν ἐν Συνάδοις κατέθετο τὸ τοῦ ἁγίου λείψανον D. — 38 εἰ Συνάδοις 

6. — 1! al. Χρυσοβαλάντου, cf. Act. SS., Iul. t. VI, p. 602. 
1. — εἶχεν D. — ? Xaxépbova D, Xapkebirm S, — ὃ ἐκελεύσθη D. — * om. D. — 5 στάδια ἑβδομήκοντα D. — 8 ὑπὸ 

2. — ! oic καὶ ἣν D. — " ἀγάγεσθαι D. — ὃ τῶν τριῶν τέκνων D. — ὁ τῶ Θεῶ εὐηρέστησεν xol add, D. — 9 τοῦ μ. 

8. — ! καὶ τὰ ἐγκαίνια D. — ? om. D. —? ἁγίας D. — * καὶ óemapOévov Μαρίας add. D. — 5 iTpououvroo D. 

& — 0g :3. 4, —R:1.3.4.9. 5. 

4, 2. 5 (Κιντυλιανοῦ ...), — Mr: 1. 

50 Me: Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Tiu voc. — 1. 4. 6. 9. 

Rb:1.3. — Re: 1.3. — ᾿Ανθούσης (Iul. 272). — 

— Δρόσις χώνῃ χρυσοῦ βληθεῖσα v. — Mv : 1. 3. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. 2. — Τῆς ὁσίας Πελαγίας τῆς πόρνης. — 3. —- P : 1. ---Ἄθλησις 

1, 2. — ἸΠελατγίας. -- 3. — 98: 1. 23. 8. — Db : 1. 

2,—&€:1.2.— N:1.2. — Bb:1. — Be: 1. -- Ἰωάννου μητροπολίτου Χαλκηδόνος. --- G : d. 2. — 

$5 Ce: 1, — 0g: 1. 2. — R: 1. 2. — Ra : 1. — ᾿Ακακίου (Iul. 289). — Κωνσταντίνου (Iul. 805). — Θεο- 

| τοῦ ἁγίου ᾿Αλεξάνδρου. --- 9, — ΠΠελαγίας. --- D : 

δοσίου τοῦ νέου (Tul. 309). — Rb : 3. 1. Re: i. "Axoxíou, — Moe: 1. — Εὐσταθίου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ 

τινουπόλεως ἐν εἰρήνῃ T. — Οἵ ἅγιοι πατὴρ καὶ μήτηρ μετὰ δύο τέκνων m. v. — Mv: 1. 3, --- Μάμαντος 

Ϊ 
| (Iul. 285). — Ὁ &yioc ἀπόστολος Ἀρτεμᾶς ἐν εἰρήνῃ τ. --- Ὃ ἅγιος Κωνσταντῖνος πατριάρχης Κωνσταν- 

xoi Βασιλίσκου (Tul. 805), --- Βενιαμὶν καὶ Βηρίου (cf. Iul. 802). --- Ἰωάννου τοῦ στρατιώτου (Iul. 305). — 

60 Κωνσταντίνου. --- Θεοδοσίου τοῦ νέου. --- Mr : 1. 9. 

Tuc. 28. 

f, 272. 

lu. 29. 

f. 278". 

lui. 28. 

lur. 29. 



Tur. 30. 

Tui. 30. 

IL Tim. 4, 10. 

Rom. 16,5, 7. 

855 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM "856 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Σίλα καὶ 

Σιλουανοῦ. Οὗτοι σὺν τῷ μεγάλῳ ΤΙαύλῳ τῷ 

λόγῳ τοῦ κηρύγματος διακονήσαντες, ὁ μὲν Κορίν- 

θου ἐπίσκοπος γενόμενος, ὁ δὲ Θεσσαλονίκης ó 

Σιλουανός, καὶ καλῶς τὰ ὑπ᾽ αὐτοὺς ποίμνια 

δὴἠθύναντες πρὸς Κύριον ἐξεδήμησαν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 

τοῦ στρατιώτου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ 

παραβάτου στρατευόμενος ἐν τῷ νουμέρῳ τῶν 

Ταϊφάλων 1. ̓ Αποσταλεὶς οὖν μετὰ καὶ ἑτέρων χρι- 

στιανῶν 2 εἰς τὸν κατὰ τῶν χριστιανῶν διωγμόν, 

ὑπεκρίνετο μὲν τὸν κατ᾽ αὐτῶν πόλεμον, καὶ ἦν 

τοῖς ὁρῶσι διώκτης. Συνεμάχει δὲ κρύφα αὐτοῖς, 

τοῖς μὲν πρὸ τοῦ συλληφθῆναι μηνύων φυγεῖν ?, 

τοῖς δὲ ὁ μετὰ τὴν σύλληψιν λαθραίως 9 περινοῶν 

τὴν ἀπόδρασιν. Οὐ μόνον δὲ τὸ συμπαθὲς πρὸς 

τούτους ἐδείκνυ 9, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐνδεέσιν ἐχορήγει 

τὰ πρόσφορα, καὶ προσευχαῖς καὶ νηστείαις καὶ 

τῶν ἀσθενῶν ἐπισκέψεσι καὶ ταῖς τῶν θλιβομένων 

παραμυθίαις τὸν βίον αὐτοῦ " ἐπεκόσμει καὶ πρὸς 

τὸ σεμνότερον μετερρύθμιζεν * καὶ οὕτω θεαρέστως 

καὶ ὁσίως βιώσας, ἐν Κυρίῳ ἀνεπαύσατο καὶ κατε- 

τέθη ἐν " τόπῳ λεγομένῳ ἸΤανδέκτῃ, ἔνθα καὶ οἱ 

ξένοι ἐτίθεντο 19, ᾿Εγνωρίσθῃ δὲ ὕστερον γυναικί 

τινι bi ἀποκαλύψεως" ὃς ἀὐτῇ ἐπιστὰς τήν τε ἐν 

τῷ βίῳ πρᾶξιν αὐτοῦ καὶ ὃ ἐπεκέκλητο ὄνομα 

διεσάφησε. Λέγεται δὲ οὗτος ὁ ἅγιος 11 καὶ ἄλλα 

μὲν θαύματα ποιεῖν 12, ἐξαιρέτως 13 δὲ τοὺς bpa- 

σμοὺς ἐπέχειν τῶν οἰκετῶν καὶ τὰ σκῦλα καταμη- 

νύειν καὶ τοὺς φῶρας φανεροὺς καθιστᾶν. Τελεῖται 

δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ Gert ἀποστολείῳ τοῦ 

ἁγίου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου καὶ εὐαγγε- 

3. — ! D, ταυφάλων S. — ? στρατιωτῶν D. — ? φυγὴν D. 

AYTQ A. 

λιστοῦ 1*^[wávvou τοῦ 19 θεολόγου 15, πλησίον τῆς 

ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Μάμαντος καὶ Βασιλίσκου ἐν τοῖς Δαρείου 1, ὅ 

4. Καὶ τῶν ἁγίων Βενιαμίν ;, Βενίου καὶ 

Βιναίου πλησίον τῶν παλατίων. 5 τοῦ Ἑβδό- 

μου. 

8. Καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κων- 

σταντίνου τοῦ νέου narpi&oxou! Kuvoravrivou- 10 

πόλεως. 

8. Καὶ τοῦ ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ γενομένου ! 

βασιλέως Θεοδοσίου τοῦ νέου. 

7. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐξέρχεται ὁ τίμιος σταυρὸς 

ἀπὸ τοῦ παλατίου καὶ ἔρχεται πλησίον τῆς μεγάλης 15 

ἐκκλησίας " καὶ προῦπαντᾷ αὐτῷ 1| ὁ δευτερεύων 

τῶν πρεσβυτέρων ἀπὸ τῶν κηρουλαρείων μετὰ 

τοῦ θυμιατοῦ 3, καὶ εἰσάγει εἰς τὸ θυσιαστήριον 

τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης ἐκκλησίας ὃ καὶ προσκυνεῖ ὃ 

κλῆρος. Προτίθεται δὲ εἰς τὸν βαπτιστῆρα τὸν 90 

μικρόν, ἔνθα ὁ καὶ ἁγιάζει ἐν τῇ ἀργυρᾷ κάλπῃ " 

εἶθ᾽ οὕτως εἰς τὸ θυσιαστήριον ὅ, Ἐκεῖθεν δὲ ὃ 

ἐξελθὼν ἐν ἡμέραις δεκαπέντε καὶ νύκταις τοσαύ- 

ταῖς τὴν πόλιν ἅπασαν περιελθὼν ἐν τῷ ἱερῷ 

παλατίῳ αὖθις ὑπὸ τῶν διαιταρίων καὶ τοῦ μεγά - 25 

λου παπίου ἀποκομίζεται. Τοῦτο δὲ γίνεται διὰ τὸ 

τὰ νοσήματα ἦ πλέον τῶν ἄλλων μηνῶν τοῖς 

ἀνθρώποις ἐπιγίνεσθαι ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 8 

καὶ τῇ περιπολεύσει αὐτοῦ τῇ ἀνὰ πᾶσαν τὴν 

πόλιν γενομένῃ καθαγιάζειν τόν τε ἀέρα καὶ τοὺς 30 

οἴκους καὶ στενωποὺς καὶ ἄμφοδα καὶ τοῖς 

νοσοῦσι 3 τὴν ὑγείαν παρέχειν 19, ὅθεν ἂν διέλθοι 

καὶ ὅποι προσψαύσοι H, 

4 καὶ add. D. — 5 κρύφα D. — 9 ἐδείκνυεν D. — Ἰξαυτοῦ 
D. — 8 (ἀνεπαύσατο κ. x.) κοιμηθεὶς ἐτέθη D. — ? τῶ add. D. — 10 ἐτίθοντο D. — !! bé add. D. — 13 οὗτος ὁ ἅγιος hic 35 

add. D. — 15 ἐξαίρετον D. — !* καὶ θεολόγου add. D. — 15 om. D. 

38. — (ἐν τ. A.) τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν «fj Ξηρωκίρκω D. 
4, — ! Βενιαμὴν D. — ? παλατίου D. 

5. — ! ἀρχιεπισκόπου D. 
6. — ! ἡμῶν add. D. 40 
7. — τ αὐτῶν D. - 3 (ἀπὸ - θυμιατοῦ) om. D. --- ὃ (τῆς - ἐκκλησίας) om. D. — * (προτίθεται - ἔνθα) om. D. — 5 εἶθ᾽ - 

θυσιαστήριον) εἰς τὸν μικρὸν βαπτιστῆρα D. --- 9 τε D. — ? τοῖς νοσήμασιν D. --- 9 ἐν τῷ μηνὶ τούτω D. -- 9 νοσοῦντας 
D. --- ?? παρέχει D. — 11 προσψαύσει D. 

SYNAXARIA SELECTA, H : 2. 8 (.. σύναξις ἐν τῇ Ξηροκίρκῳ). --- 4.5.6. — P : 3. 3 : Mápavrog 

xai Βασιλίσκου ἐν τῷ Ξηροκέρκῳ móprnc. — 4 (... Μηναίου). --- 5 : Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν dpyie- 45 

πισκόπου γενομένου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου. — 6. — D :2.7. 3 (σύναξις ἐν τῇ Ξηροκίρκῳ). --- 

ἃ. 5. 6. — Da : 2. 2. 4. 5. 6. — Db : 2. 8, ἃ (Bevíou καὶ Bwatov). — 5. 6. 7. — K:2,8. 4.5.6. — N :2. 

1: Σίλα, ZikovavoO, Kpickevroc, Ἐπαινετοῦ xai ᾿Ανδρονίκου. Τούτων ὁ μὲν Σίλας σὺν τῷ 

Παύλῳ διακονήσας τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας, ἐν Κορίνθῳ τέγονεν ἐπίσκοπος, καὶ Σιλουανὸς ὁμοίως 

τούτῳ διακονήσας τῆς Θεσσαλονικέιωυν ἐκκλησίας τὴν προεδρίαν πιστεύεται, Ὃ δὲ Κρίσκης, οὗ δ᾽ 50 

ἀπόστολος ἐν τῇ πρὸς Τιμόθεον δευτέρᾳ μέμνηται ἐπιστολῇ, τῆς ἐν Γαλλίᾳ Καρχηδόνος ἐπίσκοπος 

ἐχρημάτισεν. Ὁ ᾿Επαινετὸς δὲ τῆς Καρθαγένης, καὶ μέμνηται καὶ τούτου ἐν τῇ πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῇ, 

ἀγαπητὸν τοῦτον ὀνομάσας καὶ ἀπαρχὴν τῆς ᾿Αχαΐας εἰς Χριστόν. Ὁ δὲ ᾿Ανδρόνικος, οὗ καὶ αὐτοῦ 

μέμνηται ἐν τῇ πρὸς ρωμαίους ἐπιστολῇ, συγγενῆ καλέσας αὐτὸν καὶ συναιχμάλωτον, ἐπίσκοπος TTav- 

νονίας ἐγένετο. Διδάξαντες οὖν καὶ τὰς λαχούσας αὐτοῖς ἐκκλησίας ἰθύναντες ὡς ἐχρῆν, μετέβησαν 55 

πρὸς Κύριον. — 3. 4. δ. 6. Bb: 3.1. Be:2.1 (Κρίσκεντος, Ἐπαινετοῦ καὶ 'Avbpovíkou). — € : 

92, — Ἰουλέττας (Iul. 31?). — Ce : 2. — Ἰουλίττας. --- Cg: 2. — R : 1. 2. 8. 4 (om. Beviaptv). — 5. 6. — 

Ha: 1. 2. — Θεοδότης (Iul. 395). --- Rb: 1 (Σιλουανοῦ, ᾿Επαινετοῦ, Κρίσκεντος καὶ "Avbpovikov). — 

2. 3. 4. 5. 6. — Re: 1 (.. Ἐπαινετοῦ x1À.), — 3, — Mo: 1. 2. 8 : Βασιλίσκος ὁ γέρων E. v. .. Μάμας ἐν 

τῇ θαλάσσῃ βληθεὶς T. — Mv : 1 (.. Κρίσκεντος KTÀ.). — Ἰουλίττας. — Mr : 1 (... Κρίσκεντος rA). 60 

f. 273. 

857 MENSIS IULIUS 858 

MHNI TQ AYTQ AA' 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Εὐδοκίμου 

τοῦ νέου. Οὗτος ὁ 1 μακάριος * ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς 

βασιλείας Θεοφίλου τοῦ μισοχρίστου. Οὗ οἱ vev- 

5. νήτορες σὺν τῇ τοῦ βίου περιφανείᾳ — πατρίκιοι ̓  

γὰρ ἦσαν --- καὶ ὀρθόδοξοι ὅ ἐγνωρίζοντο, Βασί- 

λειος καὶ Εὐδοκία τούτων τὰ ὀνόματα, Καππαδόκαι 

τὴν γένεσιν. Διὸ καλῶς ὁ Εὐδόκιμος ὑπ᾽ αὐτῶν 

ἀναγόμενος τὰ εἰς ἀρετήν, κανδιδάτος ὁ ὑπὸ Θεοφί- 

τὸ Àou τιμᾶται καὶ στρατοπεδαρχεῖν τάσσεται πρῶτον 

μὲν κατὰ τὴν Καππαδοκῶν, ἔπειτα κατὰ 9 τὸ Χαρ- 

σιανόν, ζυγός τις δίκαιος ὧν καὶ κανὼν ἰσότητα 

πᾶσαν φυλάττων, ἐλεημοσύνας ὅτι πλείστας ἐκτε- 

λῶν καθ᾽ ἑκάστην καὶ ἐν ἐκκλησίαις καλλιεργῶν τε 

15 καὶ καρποφορῶν, χήραις καὶ ὀρφανοῖς ἐπαρκῶν, 

καὶ ἁπλῶς πάσης ἀρετῆς ἰδέαν δ μετερχόμενος. 

Οὕτως τοίνυν κατὰ Θεὸν πολιτευσάμενος, vóaui 

σωματικῇ κατασχεθεὶς τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τῷ Θεῷ 

παρέθετο 7. Οἱ δὲ προσήκοντες ? τὴν αὐτοῦ κέλευ- 

80 σιν ἀποπληροῦντες, μετά γε τῶν ἐνδυμάτων καὶ 

ὑποδημάτωνϑ θάπτουσιν αὐτόν ὅ, θαύμασι πολλοῖς 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δοξασθέντα, ἃ νῦν ἀδυνατοῦμεν 

κατὰ μέρος λέγειν. Γέγονε δὲ fj -τοῦ λειψάνου 

αὐτοῦ 19 πρὸς τὸ Βυζάντιον μετακομιδὴ ἰουλίου αὶ 

?5 ἕκτῃ, ἡ κοίμησις δὲ 5 αὐτοῦ ἰουλίου τριακοστῇ 

πρώτῃ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Ἰουλίττας, ἥτις ὥρμητο ἐκ πόλεως Καισαρείας 

Καππαδοκίας, ἣν καὶ ὁ μέγας Βασίλειος | ἐγκωμίοις 

ἐτίμησε. Τοίνυν δίκης αὐτῇ συνεστώσης πρός - 

τινα πλεονεκτικὸν ἄνδρα καὶ βίαιον, ὃς τῆς * γῆς 

ταύτης τὸ πλεῖον ἀποτεμὼν καὶ ἀγροὺς καὶ κώμας 

καὶ βοσκήματα καὶ οἰκέτας καὶ πᾶσαν τὴν τοῦ βίου 

κατασκευὴν πρὸς ἑαυτὸν μετέστησε, καταφρονή- 

σας τοῦ δικαίου καὶ αὐτοῦ τοῦ ! Θεοῦ, συκοφάν- 

ταις καὶ ψευδομάρτυσι καὶ δωροδοκίαις τῶν 

δικαζόντων ἐπερειδόμενος. Ἀρχομένης γὰρ τῆς 

γυναικὸς ἀναδιδάσκειν τοῦ ἀνδρὸς τὴν τυραννίδα, 

παραυτὰ αὐτὸς διαβάλλει τὴν γυναῖκα πρὸς τὸν 

ἄρχοντα, ὡς εἴη χριστιανὴ καὶ οὐ δεῖ ταύτην 

τῶν κοινῶν μετέχειν ὡς μὴ λατρεύουσαν τοῖς 

τῶν βασιλέων θεοῖς ἡ δέ, πρὸς μηδὲν ἰδοῦσα 

τῶν παρόντων, ἀλλὰ πάντων καταφρονήσασα " 

« Ἐρρέτω, εἶπεν 3, ὁ βίος καὶ ἡ τούτου δόξα" ἐγὼ 

» γΤὰρ τὸν τῶν ἁπάντων δημιουργὸν καὶ ποιητὴν 

» οὐκ ἀρνήσομαι.» Καὶ παραυτὰ ὃ ἄδικος κριτὴς 

πυρὶ ταύτην παρέδωκεν. Ἡ δὲ κάμινος περιέχουσα ἡ 

τῆς ἁγίας τὸ σῶμα ὥσπερ τις θάλαμος φωτεινός, 

τὴν μὲν ψυχὴν ἐπὶ τὴν οὐράνιον χορείαν ἔπεμψε, 

τὸ δὲ τίμιον αὐτῆς σῶμα ἀκέραιον διεσώσατο τοῖς 

προσήκουσι καὶ ὃ πᾶσι τοῖς πιστοῖς. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ fj ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων 

100 σεβασμίου οἴκου τῆς ὑπεραγίας ! δεσποίνης 

ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τοῦ ἡ ἐν 

Βλαχέρναις, ἔνθα ἀπόκειται ἡ ἁγία σορός. 

1. — t om. D. — ? πατρικίου Ὁ, — 8 ὀρθόξοι D, — * κανδιδάτα D. — 5 om. D. — 5 (ἐλεημοσύνας - ἰδέαν) xoi πᾶσαν 

30 ἄλλην ἀρετὴν D. — * (τοίνυν - παρέθετο) οὖν αὐτοῦ καλῶς πολιτευομένου μεθίσταται τοῦ βίου D. — " αὐτῷ add. D. --- 

9 ὑποδήματα D, — 1$ ἁγίου αὐτοῦ λειψάνου add. D.— 11 ἰουνίῳ D. — 13 ἡ δὲ κοίμησις D. 

2. — 1 om. D. — ? καὶ add. D. --- 8 εἰπεῖν D. --- * περισχοῦσα D. — * om. D. 

3. — ἴ ἁγίας ἀχράντου D. — ? ὄντος add. D. — ὃ παναγία D. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 9, — P :3. 1 : Εὐδοκίμου τοῦ ἐν Ἑξακιονίῳι. — D: 3.2. 1. — Da: 

Bb:2.1. Be:2.1.— (0: 1. — Θεοδοσίου βάσι- 
$5 3.9.1.— Db:2, 1. —€ :2.1. — N : 1.2. 

λέως τοῦ νέου (Iul 309). — Τὰ ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Iul. 807). --- Βενιαμίν, Βεναίου 

(Iul. 305). — Μάμαντος καὶ Βασιλίσκου (Tul. 808). — Κωνσταντίνου τοῦ νέου (Iul. 305). — (8 : 1. — 

Gg : 1. 3. — Θεοδοσίου. --- Τὰ ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντινουπόλεως. — Βενιαμίν, Bevofov. — Μάμαντος 

n:1.2. Ra:1.2. Rh: 1. 2. — Re: Θεοδότης (Iul. 29). — xoi Βασιλίσκου. --- Κωνσταντίνου. 

40 Moe: 1. 9. — Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Τυχικὸς ἐν εἰρήνῃ τ. (Dec. 85). — Ὁἅτιος ἀπόστολος Τρόφιμος & τ. 

(April. 144), --- Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας ἐν εἰρήνῃ τ. --- Οἱ ἅτιοι ιβ' μάρτυρες οἱ Ρωμαῖοι £. v. — 3. — 

Mv : 1.8. -- ΤΤροεόρτια τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, --- Mr: 1. — ἸΤροεόρτια. 

ui. 31. 

f£ 23". 

lui. 31. 



Auc. 1. 

f, 974. 

Auc; 1. 

MHN ΑΥ̓ΓΟΥΣΤΟΣ 

ἡμέρας ἔχει λα΄, ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας iv' καὶ ἡ νὺξ ὥρας τα΄. 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων ᾿'Μακκαβαίων, Ἐλεαζά- 

ρου, Σολομωνίδος 3 καὶ τῶν ἑπτὰ παίδων αὐτῆς 

Ἀβίβου, Ἀντωνίνου, Γουρία, Ἐλεαζάρου, 

Εὐσεβωνᾷ, Σαμωνᾶ καὶ Μαρκέλλου 8, Οὗτοι, 

Ἀντιόχου τοῦ υἱοῦ Σελεύκου τὸ. τῶν Ἑβραίων 

ὅλον ἔθνος ἐξελθόντος καὶ ἀνδραποδισαμένον καὶ 

ἀναγκάζοντος τὰ πάτρια ἀρνήσασθαι ἔθη καὶ ἀπο- 

γεύσασθαι ὑείων κρεῶν, ἠπείθησαν τῷ τυράννῳ, 

τῶν πατριίψων ἀντεχόμενοι νόμων ἢ, ὅ τε πρεσβύτης 

Ἐλεάζαρος ὅ, διδάσκαλος ὧν τοῦ νόμου καὶ ἐξη- 

γητής, καὶ oi ἑπτὰ παῖδες ὑπ᾽ αὐτῷ παιδευόμενοι. 

Καὶ ὁ μὲν πρεσβύτης προσδεθεὶς εἰς τοὐπίσω τὰς 

χεῖρας, τύπτεται σφοδρῶς καὶ κατὰ τῶν μυκτήρων 

δριμεῖς καὶ δυσώδεις χυμοὺς δεξάμενος καὶ εἰς πῦρ 

ἐμβληθεὶς | καὶ εὐξάμενος τὸ ἑαυτοῦ αἷμα καὶ τὸν 

θάνατον ἀντὶ λύτρου προσδεχθῆναι ὑπὲρ τοῦ 

ἔθνους παντός, ἐξέπνευσεν. Οἱ δὲ γενναῖοι 5 παῖ- 

δες ἕκαστος κατὰ τὴν τάξιν τῆς ἐν τῷ βίῳ προόδου 

ἀχθέντες καὶ ἀθρεμβόλοις καὶ τροχοῖς, καταπέλ- 

ταις 5 καὶ πυρί, ὡς καθ᾽ ἕνα αὐτῶν ὁ τύραννος 

ἐδικαίωσεν, ἀγωνισάμενοι καὶ ταῖς βασάνοις ἐνα- 

A. 

ποθανόντες, καὶ κύριον τὸν λογισμὸν καὶ αὐτο- 

κράτορα δείξαντες τῶν παθῶν, τοὺς τῆς καρτερίας 5 

στεφάνους ἀνεδήσαντο ". MeO' ὧν καὶ ἣ αὐτῶν 

μήτηρ Σολομωνὶς ἐπεὶ τελειωθέντας τούτους εἶδε, 

μὴ ὑπομείνασα χειρὸς ἀνθρωπίνης ἐπιβολήν ὃ, τῇ 

ἐξαφθείσῃ πυρκαΐᾷ ἑαυτὴν ἐπέρριψε, καὶ οὕτως τῷ 

Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκε. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν 10 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῶν, τῷ ὄντι ἐν τοῖς 

Δομνίνου ἐμβόλοις, καὶ πέραν ἐν τῇ ᾿Ἐλαίᾳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων τοῦ 

Χριστοῦ μαρτύρων Πολυεύκτου, Θεοδώρου, 

Κηρύκου, Ἐλεαζάρου καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. 15 

Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τοῖς Βιγλεντίου, 

πλησίον τοῦ Χαλκοῦ Τετραπύλου. 

3. Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Mívn καὶ 

Mivvatou, Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

Ἑβδόμῳ. 30 

4. Καὶ βάπτισις τῶν τιμίων καὶ ἁγίων ξύλων. 

5. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ ἐννέα 

μαρτύρων, τῶν ἐν Σίδῃ τῆς Παμφυλίας ἀθλησάν- 

των, Λεοντίου, Ἄττου, ᾿Αλεξάνδρου, Κιν- 

1. — τ μαρτύρων τῶν add. D. — ? om. D. — * (αὐτῆς - Μαρκέλλου) καὶ τῆς τούτιυν μητρὸς Σ. D. — * νόμῳ S. — 35 

5 Ἐλεάζαρ D. — 5 kai καταπ. καὶ τροχοῖς D. — ? ἀνεδύσαντο S, ἀπέλαβον D. — 5 ἐπὶ βουλὴν D. 

2. — 1 ἄθλησις D. 

8. — ! Μήνη καὶ Μηναίου D. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — τΤίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης καὶ Σοφίας (Sept. 173). — 2.3. 4, — 

P:1. — Τίστεως xr. — 4.9.8. — D:1. — Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης xoi τῆς τούτων 30 

μητρὸς Σοφίας. «Αὕτη 1» ἦν ἐξ Ἰταλίας", ἐπεδήμησεν δὲ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἅμα τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς 

ἐν νηπιότητι τῆς ἡλικίας πολλὴν κεκτημένων τὴν κατ᾽ ὄψιν εὐπρέπειαν, ὥστε λαβεῖν τὴν σφραγῖδα τοῦ 

κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τῶν θυγατέρων αὐτῆς. Ἦν δὲ ἡ μὲν πρώτη θυγάτηρ, Πίστις ὄνομα, 

ἐτῶν δώδεκα, ἡ δὲ Ἐλπὶς δέκα, ἡ δὲ Ἀγάπη ἐννέα. “Ὅθεν καὶ ἐπὶ τῇ παρ᾽ ἡλικίαν συνέσει φθονηθεῖσαι ? 

ὑπὸ ᾿Αντιόχου τινὸς διαβάλλονται πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Αδριανὸν καὶ παραστᾶσαι κατὰ Tiv. τάξιν τῆς 35 

ἡλικίας ἐξετάζονται παρ᾽ αὐτοῦ. Μήτε δὲ ὑποσχέσεσιν μήτε ἀπειλαῖς ἀποστῆναι τῆς τοῦ Χριστοῦ 

πίστεως καταδεξάμεναι, εἰς ὀργὴν καὶ μανίαν τὸν βασιλέα ἐκίνησαν, Ἐκέλευσεν οὖν ἀποδυθεῖσαν ῥαβδί- 

ζεσθαι τὴν Πίστιν οὕτω καλουμένην, πρώτην οὖσαν τῶν ἀδελφῶν" ὡς δὲ ἐπὶ πολὺ πάσχουσαν οὐδὲ 

σπίλον ἐγγινόμενον αὐτῇ ἐκ τῶν πληγῶν ἐνεώρα, τῷ σιδήρῳ μέρη τινὰ τοῦ σώματος αὐτῆς ἐκκοπῆναι 

προσέταξεν, ἐξ ὧν ἀντὶ αἵματος πηγαὶ κατέρρευσαν τάλακτος᾽ εἶτα βληθῆναι εἰς ἐσχάραν πυρὸς καὶ 40 

μετὰ τοῦτο εἰς ἐκπυρωθέντα τήγανον, ἐν ᾧ πίσσα καὶ κηρίον καὶ ἄσφαλτος ἐκτακέντα βρασμὸν ἐνε- 

ποίουν καὶ εἰς ὕψος ἐφέροντο. Διαμείνασα δὲ ἐκ πάντων παραδόξως τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι ἀβλαβὴς 

ἐτμήθη ξίφει τὸν αὐχένα καὶ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Ἀχθεῖσα δὲ fj ἁγία ᾿Ελπὶς καὶ τυφθεῖσα βουνεύ- 

pote ὠμοῖς καὶ εἰς πῦρ βληθεῖσα καὶ ἀναρτηθεῖσα καὶ ξεσθεῖσα καὶ εἰς λέβητα ἐμβληθεῖσα ὑποκαέντα, ἐν 

ᾧ πίσσα καὶ στέαρ καὶ κηρίον καὶ ῥητίνη ὑπῆρχεν, ἃ ἐκχυθέντα πολλοὺς τῶν ἀπίστων κατέφλεξεν, 45 

ἐπεὶ τούτων οὐδὲν τῆς μάρτυρος ἥψατο, ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀφῃρέθη. Ἡ δὲ ᾿Αγάπη, κολακεύοντος 

αὐτὴν τοῦ τυράννου καὶ ἐπιχειροῦντος ἀπὸ τῆς εἰς Χριστὸν μετάγειν πίστεως, εἰποῦσα πρὸς αὐτὸν ὅτι 

οἱ παρὰ τῶν αὐτῶν γεννηθέντες καὶ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς τραφέντες ἐπιδείκνυσθαι ὁ τὴν ἴσην καῤτερίαν 

1 supplevi, om. D. — 5 Ἠταλίας D. — 3 φθονηθεῖσα D. — * ἐπιδείνυσθαι D. 

Emu 

" 
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δαίουϊ, Mvno10£ov?, Κυριακοῦ, Mivvatov?, 

Karoüvn xoi EükAéov. Οὗτοι ὑπῆρχον κατὰ 

τοὺς καιροὺς Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ fpreuó- 

vog Φλαυΐου Ζωΐλου ὁ τῆς Παμφυλίας, ἐκ προγό- 

5 νῶν. ὄντες χριστιανοῖ. Καὶ ὁ μὲν Μινναῖος ὃ τέκτων 

ἦν, οἱ δὲ λοιποὶ γεωργοί. Μίαν δὲ γνώμην οἱ πάν- 

τὲς ἔχοντες καὶ βουλὴν καλὴν βουλευσάμενοι, πρὸς 

τὸν διὰ μαρτυρίου ἀγῶνα ἐχώρησαν, κοινῇ πάντα 

τὰ βιωτικὰ καταλιπόντες“ καὶ καταλαβόντες τὸ 

10 ἱερὸν τῆς Ἀρτέμιδος διὰ μιᾶς νυκτὸς ὃ πάντα τὰ 

ἐν αὐτῷ καταστρέφουσιν ἀφιδρύματαΐ. Διὰ τοῦτο 

κρατηθέντες xoi? ἐρωτηθέντες ? τύπτονται σφο- 

δρῶς καὶ πυρὶ τὰς πλευρὰς ὃ ἀνακαίονται καὶ 

ὄνυξι τὸ περίλοιπον ἀποσύρονται σῶμα μέχρι τῶν 

15 ὀστῶν 19, καὶ τὰς μασχάλας λαμπάσι πυρὸς κατα- 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ τιμίου 1 λειψάνου τοῦ ἁγίου 

καὶ ἐνδόξου ! πρωτομάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου 

Στεφάνου. Ἔχει τοιάνδε τὴν διήγησιν ἢ, Μετὰ 

20. πολλοῦ ὃ χρόνου παραδρομὴν ὁ xoi? πολλῶν ἤδη 

τῶν 1 ἀθλητῶν διὰ Χριστὸν ἐν τοῖς ἀγῶσι τελειω- 

θέντων 5, γαλήνη τὴν ταραχὴν διεδέξατο, καὶ πᾶσαι 

μὲν φυλακαὶ καὶ πᾶν δεσμωτήριον καὶ πᾶν κολα- 

στήριον ὄργανον ἀνεῖτο 7 τῇ παρουσίᾳ τοῦ ἐν 

35 ἁγίοις Κωνσταντίνου τοῦ χριστιανικωτάτου καὶ ὃ 

πρώτου ὃ ἐν βασιλεῦσιν ?, εἰρήνης καὶ ἐλευθέρίας 

τῆς οἰκουμένης πεπληρωμένης 19. Τότε 11 καὶ ὁ 

πολυτίμητος 15 ὄλβος ἤτοι τὸ λείψανον τοῦ πρω- 

τομάρτυρος 13 φανεροῦται. Ἀνὴρ γάρ τις οἰκῶν τὴν 

80 κώμην M, ἐν fj koi? ὁ μαργαρίτης ὑπὸ τῆν ἐκέ- 

καίονται, καὶ ὀβελίσκοις τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκεν- 

τοῦνται 11 καὶ τῇ εἱρκτῇ ἀπορρίπτονται, μήτε τρο- 

φῆς μήτε ποτοῦ μήτε τῆς οἱασοῦν ἐπιμελείας 

ἀξιωθῆναι τοῦ τυράννου προστάξαντος. | Χρόνος 

οὐ μεταξὺ πολὺς καὶ θηρίοις οἱ ἅγιοι εἰς βορὰν 15 

ἐκδίδονται" τὰ δὲ τούτοις εἰρήνευον. Πάντων δὲ 

ἐπὶ τούτῳ ἐκπλαγέντων, καὶ « Μέγας ὃ Θεὸς τῶν 

» χριστιανῶν » βοησάντων, βρονταὶ αὐτίκα, 

ἀστραπαὶ καὶ ὑετοὶ λάβροι 18. χαλάζῃ σύμμικτοι 

ἐπὶ τὴν γῆν ἐφέροντο" μεθ᾽ ὧν καὶ ^ φωνή τις θεία 

ἠκούετο τοὺς ἁγίους προσκαλουμένη᾽ oi τῆς φίλης 

αὐτοῖς ἐπακούσαντες φωνῆς γεγήθεισαν, Τότε 

καὶ τοὺς αὐχένας ἐτμήθησαν, τοῦτο τοῦ ἡγεμόνος 

προστάξαντος᾽ καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτῶν fj μαρ- 

τυρία 15, 

AYTQ Β΄. 

κρύπτο, πρεσβύτερος τὴν ἡλικίαν καὶ τὸ ἀξίωμα, 

τὸν βίον 15 αἰδέσιμος, Λουκιανὸς 16 τοὔνομα, οὐχ 

ἅπαξ ἀλλὰ καὶ δὶς καὶ τρὶς τούτῳ ἐπιφανεὶς ὁ πρώ- 

ταθλος ἑαυτὸν καταδηλοῖ 17, Ὃ δὲ πρεσβύτερος 

καταμηνύει τῷ ἀρχιεπισκόπῳ 18 Ἰωάννῃ τὰ τῆς 

ὀπτασίας. Ὁ δὲ χαρᾶς πλησθεὶς καὶ τὸν τόπον 

καταλαβὼν σὺν τῷ κλήρῳ !? τῆς ὃ πόλεως 8, καὶ 

ἀνορύξας 39 εὗρε τὴν σορόν. Ἄφνω δὲ σεισμὸς 

ἐγένετο μέτας καὶ εὐωδία πλείστη τοὺς παρόντας 

κατακοιμίζουσα ?** καὶ φωναὶ οὐρανόθεν ῥηγνύ- 

μεναι ?*. ἀγγέλων Θεοῦ τὸ « Δόξα ἐν ὑψίστοις » 

βοώντων « Θεῷ καὶ ἐπὶ τῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις 

εὐδοκία 88,» εἰς δέκατον ἐξηκούοντο σημεῖον 33, 

ἀλλὰ καὶ θεραπεῖαι πλεῖσται τῶν ὑπὸ ποικίλων 

5. — 1 Κινδίου Ὁ. — ? Μνησινθέου S, — ? Μηνέου D. — * Φλαυΐλου Ζωήλου D. — 5 Μηνέας D. — 8 (ἔχοντες - νυκτὸς) 

διὰ μιᾶς νυκτὸς αὐτόν τε τὸν ναὸν τῆς A. καὶ D, — " àg. καταστρέφουσιν D. — 8 0m. D. — ? πληγὰς D. — 1? (ἀποσύ- 
povrai - ὀστῶν) μέχρι τῶν ὀστῶν ἀποσύρονται δέρμα D. — 11 (καὶ - ἐκκεντοῦνται) om. D. — 13 (μήτε - βορὰν) ἐκεῖθεν 
ἐξελκυσθέντες θηρίοις D. — 18 λαῦροι S. — 14 (βρονταὶ - καὶ om. D. --- 15 (τῆς φίλης - μαρτυρία) τοῦ ἡγεμόνος 

35 προστάξαντος τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται D. 
1.— ! om. Mc. — ? (ἔχει.- διήγησιν) om. Mc. — 3 πλείστου Me. --- * τῆς τοῦ ἁγίου διὰ Χριστὸν μαρτυρίας add. Me, — 

5 μετὰ add. Mc. — 9 τελειώσειιως τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ ἀγωνισαμένυιν Me. — * (πᾶσαι - ἀνῆτο) πᾶν κολαστικὸν ὄργανον 
κατεπαύθη Me. — om. Me. — ? καὶ add. Mc. — 1? πᾶσα fj οἰκουμένη πεπλήρωτο Mc. — !! τοίνυν add. Me. — 13 οὗτος 
add. Mc. — "3 λέγω δὴ τὸ τοῦ θείου mp. À. Me. — 9 τ᾿ x, οἰκῶν Me. — 15 (x. B.) καὶ τὸν τρόπον Mc. — 10 Me, Λουκιλλιανὰς 

40 S, — Ti «pic bi ἐπιφανείας ἐκδιδάσκεται τοῦ πρωτάθλου ὅπη χρὴ ζητήσαντα αὐτὸν ἐξευρεῖν Me. — 18 émoxórru) Me. — 
33 g, τ᾿ k, καταλαβὼν Me. — ?? ἀνοίξας Mc. — ?! ἐπλήρου Mc. — 38 ἐρρηγνύοντο Me. — ?3 ἄχρι καὶ add. Mc. — ** σημεῖον 
ἐξακουόμεναι Me. 

ὀφείλουσιν καὶ τελευτῆς ὁμοίας τυχεῖν, ἀνεσκολοπίσθη καὶ μηχαναῖς τισιν ἐπὶ τὸ βιαιότερον ἐξετάσθη᾽ 

εἶτα ὑπὸ πλειόνων ἐρραπίσθη σφοδρῶς, εἶτα εἰς κάμινον ἐνεβλήθη: καὶ μείνασα ἐν αὐτῇ ἀβλαβὴς 

45 ἀπετμήθη τὴν κάραν. Λέγεται δὲ τὴν μητέρα αὐτῶν περιπτυξαμένην τὰς παρθένους καὶ περιστείλασαν 

xoi ἐπιθεμένην ὅ ἐπὶ ἅρματος, ὡς ἀπὸ μιλίων τῆς πόλεως ιη΄ ταύτας ἐξαγαγεῖν καὶ ἐκεῖ αὐτὰς . 

καταθέσθαι καὶ ἀναζεῦξαι, εὐχαριστηρίους ὕμνους ἀναπέμπουσαν τῷ Χριστῷ: τῇ δὲ τρίτῃ ἡμέρᾳ παρα- 

γενομένην, κατὰ τὸ χριστιανοῖς ἔθος προσαγατεῖν ταῖς μάρτυσιν ἐπιταφίους τιμάς, πολλῶν αὐτῇ συν- 

δραμόντων, ἐγκωμιάσαι τε αὐτὰς τῆς ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρίας καὶ τὴν ἀρετὴν αὐτῶν ἐξυμνῆσαι καὶ 

$0 ἐπιπεσοῦσαν τῷ τάφῳ αὐτῶν παραθέσθαι τῷ Θεῷ τὴν ψυχὴν καὶ παρὰ τῶν συνελθόντων μετὰ τῶν 

μαρτύρων καὶ θυγατέρων κατατεθῆναι. --- 5.2.8. — Da :1.2.5. — Db : 1.5. — € :1.2.5. —N τἴ. 

C:1.5.2. 5.2.39. — Bb: 1.5. — Be :1. 5. Qe:1.5. ἀρ : 1. δ. ὦ. --- R : 1. 2 (Ocobucíov, 

Μυρίκου ...). --- Βα : 1. 3. 4. 5. — ΒΡ: 1. 9. 4. --- Βα: 1. 9, 5. --- Me: 1. 4. 5. — Πάππας ὁ νέος εἰς 

σάκκον βληθεὶς xol θίβῃ ἐγκλεισθεὶς καὶ εἰς θάλασσαν ῥιφεὶς τ. — 3: Ἐλεάζαρος πυρὶ τὴν κεφαλὴν 

55 φλεχθεὶς m... Κήρυκος ξ. v... Θεόδωρος E. τ... ΤΤολύευκτος ἐν κοπρίᾳ χωσθεὶς τ. --- Mv : 1. 5. — ΤΠΙάπας 

ὁ νέος, --- 3. 2 : καὶ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ Βιγλεντίῳ κτλ. — Mr : 4 (πρόοδος ..). — 1l. 

SYNAXARIA SELECTA. Ἡ : 9. 8. 4. 5. 6. 7.1. -- P:1 («y τῷ Ζεύγμοτι πλησίον Κωνσταντια- 

γαῖς). --- 2.3.7.6. — D: mutil. 2. 3. 4. 5. 6 (Μαξιμιλλιανοῦ, Ἰαμβλίχου, Μαρτίνου, Ἰωιάννου, Διονυσίου, 

᾿Ἐξακουστοδιανοῦ καὶ; ̓ Αντωνίνου). ---- 7. — Da. : 1, 9. 8. 4. ὅ. 6. 7. — Db: 1.2.3.4.5.6,7. — K:1. 

60 2,3,4.5.6.7, 5 :1.2.3. 7. — ΒΡ: 98..8, 1. -- Be: 2.8.1. — 0:92. 8. 6. 7. 1. — Ge:2, 6, 7. 1. — 

— 8 ἐπιθεμένη D. 

Aug. 1. 

f. 274". 

Auc, 2. 

Luc.2, 14. 

Auc. 1. 

Aus. 2. 



Aue. 2. 

f£. 215. 

Auc. 9. 

863 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM . 864 

παθῶν κεκρατημένων ἐνεργούμεναι ?9, τὴν τοῦ 

πρωτομάρτυρος χάριν κηρύττουσαι, Αὐτίκα γοῦν 

6 τῶν Ἱεροσολύμων ἱεράρχης σὺν δυσὶν ἄλλοις 

παρατυχοῦσιν ἐπισκόποις καὶ τῷ κλήρῳ παντὶ καὶ 

λαῷ τὸ ἅγιον ἐκεῖνο σῶμα ἐν εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ 

προσκυνήσαντες μετὰ φώτων καὶ ὕμνων | καὶ 

θυμιαμάτων καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς εἰς τὴν 

ἁγίαν κατέθεντο Σιών. Μετὰ ταῦτα δὲ ναὸς τῷ 

ἁγίῳ σεβάσμιος κατὰ τὴν πόλιν αὐτὴν οἰκοδομεῖ- 

ται ὑπό τινος ᾿Αλεξάνδρου συγκλητικοῦ, ὃς πολλὰ 

τοῦ ἀρχιερέως δεηθεὶς ἐν αὐτῷ τὸ τίμιον λείψανον 

μετὰ πάσης μετέθηκε σεβασμιότητος. Οὔπω δὲ 

πλείους ἢ πέντε μετ᾽ ἐκείνην διῆλθον τὴν μετά- 

θεσιν 35 ἐνιαυτοὶ καὶ αὐτὸς ἀρρωστήσας τὴν ἐπὶ 

θανάτου 57 καὶ γχωσσόκομον μὲν ἑαυτῷ περσέϊνον 

τῷ τοῦ ἁγίου παρόμοιον κατασκευασάμενος, ἔγτι- 

στα δὲ τούτου κατατεθῆναι διαθέμενος ?5, κεκοί- 

μηται. Μετὰ δὲ χρόνους ὀκτὼ τῆς Ἀλεξάνδρου τοῦ 

συγκλητικοῦ τελευτῆς, βασιλεύοντος Ῥωμαίων 

τοῦ μεγάλου καὶ ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ ἱεραρ- 

χοῦντος Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνους, f 

γαμετὴ Ἀλεξάνδρου τοῦ συγκλητικοῦ διά τε τὸν 

αὐτῆς πλοῦτον καὶ τὴν ὥραν τοῦ σώματος πρὸς 

γάμον αὖθις ἐλθεῖν ὑπὸ πολλῶν ἐνοχλουμένη 99, 

, ὅπως μὴ τοῦτο πράξῃ καταναγκασθεῖσα, βουλὴν 

βουλεύεται τὸ σῶμα μὲν τοῦ ἀνδρὸς ἀναλαβεῖν, 

πρὸς τὸν πατέρα δὲ καὶ τὴν ἰδίαν πατρίδα 9? Κων- 

σταντινούπολιν ἀναδραμεῖν. Κυρίλλου δὲ τότε 8: 

τοῦ ἐν ἁγίοις τὸν θρόνον 82 Ἱεροσολύμων διέπον- 

τος, προσελθοῦσα 9? Ἰουλιανή --- τοῦτο γὰρ αὐτῇ 

ὄνομα --- παρεκάλει τὸ σκῆνος λαβεῖν τοῦ ἀνδρός. 

Αὐτοῦ δὲ μὴ ἐπιτρέποντος αὐτῇ, διὰ γραμμάτων 

σημάνασα τῷ πατρὶ καὶ σάκραν βασιλικὴν δεξα- 

μένη, τοῦ ἀρχιερέως μὴ δυναμένου ἀντειπεῖν, θείᾳ 

τινὶ προνοίᾳ περιπλανηθεῖσα ἣ γυνὴ τὸ τοῦ ἀνδρὸς 

ἀφεῖσα τλωσσόκομον τὸ τοῦ ἁγίου περιεπλέκετο, 

γοερὰς ἀφιεῖσα φωνὰς καὶ δακρύων προχέουσα 

πηγάς. Τέλος ἀδείας δοθείσης αὐτῇ, τὸ ἱερὸν 

λείψανον ἐν λεκτικίιν καταθεῖσα ἐπὶ ὄνῳ 9t οὕτω 

τὴν ὁδοιπορίαν 85 ἐποιεῖτο. Δι᾿ ὅλης δὲ τῆς νυκτὸς 

ὕμνος ἀγγέλων κατ᾽ 95 οὐρανὸν καὶ θεοπρεπὴς ἐξη- 

τὰ πονηρὰ πνεύματα οἰμώζοντα « Οὐοὶ ἡμῖν» 

βοαῖς ἀνέκραζον συχναῖς « ὅτι Στέφανος μέσον 

» ἡμῶν παράγει μαστίζων ἡμᾶς.» Φθάσαντες δὲ 

τὴν 88. Ἀσκάλωνα πόλιν παράλιον καὶ εὑρόντες 

πλοῖον καὶ πεντήκοντα χρυσίνων αὐτὸ μισθωσά- 

μένοι ἐξώρμησαν. Ὁπόσα δὲ θαύματα κατὰ τὴν 

ὁδοιπορίαν ταύτην καὶ σημεῖα | ἐτελέσθησαν “9, 

ἀδύνατον γράφειν τῇ ** συντομίᾳ χρωμένους. Ὥς 

δὲ τὴν βασιλίδα κατέλαβον καὶ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ 

βασιλέως ἐνηχήθη ? τὸ μέτα τοῦτο δρᾶμα, — 

ἀνηνέχθη 43 δὲ αὐτῷ καὶ τὰ περὶ τῆς γυναικός, --- 

αὐτίκα παραστᾶσα ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως ἀκρι- 

βῶς ἐξεῖπε" τὰ τῆς ὑποθέσεως ἐξ ἀρχῆς καὶ uéxpt 

τέλους παρακολουθήσαντα. Ταῦτα δ «ὁ “5 φιλευ- 

σεβέστατος βασιλεὺς ἀκηκοὼς f! καὶ *! χαρᾶς πλη- 

ρωθεὶς “1 καὶ ἀγαλλιάσεως, ἐκέλευσε “8 τῷ ἀρχιερεῖ 

μετὰ παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τὴν ἀπαντὴν 

ποιῆσαι καὶ μετὰ τιμῆς πλείστης καὶ σεβάσματος 

τὸν ἅγιον εἰς τὰ βασίλεια ἀγαγεῖν. Távrec μὲν 

οὖν f? κατεῖδον τὰ τοῦ ἁγίου θαυμάσια 9, ὅσα κατὰ 

τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐτελέσθη " ἀλλ᾽ ἀδύνατόν ἐστι 

ταῦτα καταλέγειν 9L, Πλὴν εἷλκον oi ἡμίονοι τὸ 

γλωσσόκομον δ5, ἐν ip ὁ θησαυρὸς ἦν, ἕως ἔφθασεν 

εἰς τόπον Κωνσταντιοανὰς καλούμενον" ἐκεῖ καὶ 

κατετέθη, μιᾶς 53 ἐξ αὐτῶν δ ἀνθρωπίνῃ φωνῇ 

ἐξειπούσης 9 « Τίνος χάριν 9. τύπτετε ἡμᾶς " 

» ἐνταῦθα δεῖ τὸν ἅγιον κατατεθῆναι. » Τούτων 9 

τῶν φωνῶν ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πᾶν τὸ σύστημα ἐπα- 

κούσας ὅ8, μεγάλῃ τῇ φωνῇ τὸν αἶνον τῷ Θεῷ 

ἀπέδωκε δ, Ἐξέστη τοῦτα γνοὺς καὶ ὁ πιστότατος 

βασιλεὺς καὶ παραχρῆμα ἐν τούτῳ 9? τῷ τόπῳ 

σεβάσμιον ἐγείρει τῷ πρωτάθλῳ ναόν, εἰς δόξαν 

καὶ αἶνον τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Τελεῖ- 

ται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ 

μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι πλησίον Κωνσταντιανῶν “1, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις! τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

Tupog? Στεφάνου πάπα Ῥώμης καὶ τῶν σὺν 

αὐτῷ. Οὗτος ἦν ἐπὶ Οὐαλερίου 8. καὶ Γαλιήνου * 

τῶν ὑπάτων ἐν τῇ Ρωμαίων πόλει’ καὶ κρυπτό- 

μενος διὰ τὸν ἐπικείμενον διωγμόν, τοὺς πρὸς 

αὐτὸν παραγινομένους τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

διδάσκων ἐβάπτιζεν, ἐξ ὧν πολλοὺς πρεσβυτέρους κούετο δοξολογία καὶ ὀσμῆς εὐώδους ὡς μύρου 

πολλοῦ ἐκχυθέντος 37 τὰ ἐκεῖσε ἐπληροῦντο 99 καὶ καὶ διακόνους καὶ ἀναγνώστας κατέστησεν. Ἐκ 5 

—d ἐγένοντο Me. — 38 τὴν μ. διῆλθον Me. — 57 τὴν ἐπὶ θάνατον νοσήσας Me. — ?9 (κ. b.) καταθέμενος Me, — 
39 ὀχλουμένη Mc. — 3? τὴν add. Me, — 31 om. Mc, — 9? τῶν add. Mc. — 9* Mc, προσελθὼν 5, — 3: ἐπὶ ὄνῳ καταθεῖσα 
Me. — 85 6boi[. supra. lin corr. S. — 39 εἰς Me, — 31 πάντα add. Me. — 88 ἐπληροῦτο Mc. — 59? τὸν Mc, — 90 biere- 
λέσθησαν Me. — t om. Me. — 3? ἠνέχθη Me. — 48 ἠκούσθη Me. — 5* ἐξήγγειλε Me, — ἐδ ὅπως παρηκολούθησε τότε Me, — 
46 Mc, om. S. — ΕἾ πλεισθεὶς Me. — 48 ἐδήλωσε Me, — “9 Me, ἂν S. — 59 θαύματα Mc, — 51 (ἀλλ᾽ - λέγειν) om. Mc, — 
5? ἅρμα Mc. — 59 (ἐκεῖ - μιᾶς) περαιτέρω δὲ οὗ προήεσαν᾽ ὡς bà πρὸς τὸ βαδίζειν ἠπείγοντο ταῖς μάστιξιν ἐλαυνόμεναι 
μία Mc. — 9* ὦν τοῦ θαύματος add. Mo; — 99 χρησαμένη Mc. — 99 ἔφη add. Mc. — 9' οὖν add. Mc. — * ἐπακούσαντες 

Me. — 9? τὶ κυρίῳ ἀνέπεμψαν Me. — 9? αὐτῷ Me, — 9! τῷ ἐν Κωνσταντιαναῖς Me. À 

2. — τ μνήμη Me ad d. Aug. 3. — ? μάρτυρος Me. — 3 Οὐαλλερίου Me. — * Γαληΐνου S, Me, — * καὶ ἐκ Mc. 

Gg :2.3: Μαξίμου, Aábo καὶ Κυντιανοῦ, Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες ὑπῆρχον ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ 

βασιλέως ἐν τῇ Δωροστόλῳ !, ἐν τῇ χώρᾳ τῆς δευτέρας Μυσίας. Tlapacróvreg δὲ Ταρκινίῳ ? ὑπάτῳ 

ἠναγκάσθησαν θῦσαι τοῖς εἰδώλοις" οἱ δὲ ἅγιοι οὐδαμῶς ἠνέσχοντο τοῦτο ποιῆσαι. “Ὅθεν βάλλονται ἐν 

φρουρᾷ’ καὶ τοῦ ἁγίου Μαξίμου ἐπαναγινώσκοντος τοῖς συμμάρτυσιν αὐτοῦ τὰς θείας γραφάς, Ünvd- 

σαντες ὁρῶσι τὸν διάβολον ὅπλα πολεμικὰ ἐζιυσμένον καὶ κατ᾽ αὐτῶν πολεμοῦντα. Καὶ διεγερθέντες 

εἶδον ἄγγελον Θεοῦ θάρσος αὐτοῖς ἐμποιοῦντα" διὸ τύπτονται δεινῶς καὶ λαβόντες τὴν διὰ τοῦ ξίφους 

ἀπόφασιν ἦλθον εἰς τὸν ἴδιον τόπον Ὀζοβίαν καλούμενον, κἀκεῖ τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν μηνὶ ἀπριλίῳ 

κη΄. Εὑρέθησαν δὲ τὰ τίμια λείψανα αὐτῶν δι᾽ ἀγγέλου μηνὶ αὐγούστῳ β' " ἅτινα νῦν κατάκεινται ἐν τῷ 

* Δωροστόλων Cg. — ? Ταρκινίου Cg. 
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τούτων τινὲς συσχεθέντες καὶ παρρησίᾳ τὸν Χρι- 

στὸν ὁμολογήσαντες τὸν διὰ μαρτυρίου στέφανον 

ἐκομίσαντο ὅθεν διὰ ταῦτα ἴ ὅ μακάριος κρυπτό- 

μενος Στέφανος ἑαυτὸν κατέστησε φανερόν᾽ καὶ 

ἀχθεὶς ἐν τῷ ναῷ τοῦ "Ἄρεως, ὅλον διὰ προσευχῆς 

ἔσεισε xoi μέρος τι καταπεσεῖν ἐποίησε. Φυγόντων 

δὲ τῶν στρατιωτῶν, αὐτὸς εἰς τὸν τάφον Λουκίλ- 

Anc? τῆς μάρτυρος ἔρχεται, ἔνθα τὴν ἀναίμακτον 

θυσίαν ἐπιτελῶν ἀποτέμνεται τὸν τράχῆλον 9, τῶν 

στρατιωτῶν Zntqoávruv καὶ εὑρόντων αὐτόν 12, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ δι’ ἀγγέλου 1 εὕρεσις τῶν 

τιμίων λειψάνων 3 Μαξίμου, | Aába xoi Κυντι- 

λιανοῦϑ, Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ 

βασιλέως ἐν Δωροστόλῳ τῇ πόλει * τῆς δευτέρας 

Μυσίας. ἸΤαραστάντες δὲ Ταρκυΐνῳ 5 ὑπάτῳ καὶ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων * ἡμῶν 1 Δαλ- 

μάτου, Φαύστου καὶ Ἰσαακίου 2. Οὗτος 1 ὁ 

ἅγιος 8 Δαλμάτος ἐστρατεύετο ἐν τῇ δευτέρᾳ 

σχολῇ ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως, ζῶν εὐσεβῶς 

καὶ ᾿θεαρέστως. Καὶ διὰ τὸν Θεὸν καταλιπὼν 

γυναῖκα καὶ τέκνα, xal! μόνον τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

Φαῦστον μεθ᾽ ἑαυτοῦ * παραλαβὼν ἔρχεται πρὸς 

τὸν ὅσιον Ἰσαάκιον, καὶ τὸν μοναστὴν ὑπελθὼν 

βίον εἰς ὕψος ἀρετῶν μέγιστον ἤρθη. 'O δὲ θαυ- 

μάσιος 5 οὗτος Ἰσαάκιος ἐκ σπαργάνων αὐτῶν τὴν 

ἔρημον ᾧκησεν, πᾶν εἶδος ἀρετῆς μετερχόμενος" 

ὅθεν καὶ ὁ λόγος " αὐτῷ λαμπρότατος ἦν τῷ βίῳ 

κατακοσμούμενος, Οὗτος, ἐξερχομένου τοῦ βασι- 

λέως Οὐάλεντος πρὸς 5 τὸν κατὰ " τῶν Βουλγάρων 

πόλεμον, προσελθιών" « Τὰς ἐκκλησίας τοῖς ὀρθο- 

» δόξοις ἄνοιξον, » εἶπεν, « ὦ βασιλεῦ, καὶ νική- 

» σεῖς τὸν πόλεμον.» Ὡς δὲ οὐκ ἔπειθεν, ἀλλ᾽ εἰς 

θυμὸν κινηθείς" « Ὑποστρέφοντός uou, » φησὶν ὁ 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

i. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου 

τοῦ ὁμολογητοῦ, ἡγουμένου τῆς TTevehapaíac. 

2. Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων τῶν ἐν 

μὴ θελήσαντες θῦσαι 9 τύπτονται, xol ἀχθέντες ἐν 

τῷ ibíu τόπῳ, Ὀζοβίᾳ καλουμένῳ, τὰς κεφαλὰς 

ἀποτέμνονται, ἀπριλλίου *. εἰκοστῇ ὀγδόῃ. Ἀγνοη- 

θέντες δὲ ἐπὶ χρόνους πολλούς 8, δι᾿ ἀγγέλου ἀπε- 

καλύφθησαν τὰ τίμια τούτων λείψανα. αὐτούστῳ 

δευτέρᾳϑ᾽ ἃ καὶ νῦν κατάκεινται ἐν τῷ 19 οἴκῳ τῆς " 

Θεοτόκου ἐν τοῖς Βιγλεντίου, ἔνθα καὶ ἡ αὐτῶν 

τελεῖται σύναξις 13, 

4. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ ToO τιμίου 1 θεο- 

λόγου πλησίον τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας. 

5. Καὶ μνήμη τοῦ ἁγίου Φωκᾶ, 

6. Καὶ τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων τῶν ἐν 

"Egécuw. 

7. Καὶ τοῦ ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ τενομένου βασι- 

λέως Ἰουστινιανοῦ ! ἐν τοῖς ἁγίοις Ἀποστόλοις. 

AYTQ Γ΄. 

βασιλεύς, « παρέξεις τούτων τὰς εὐθύνας.» — 

« Εἰ ἐπιστρέψεις, » εἶπεν ὁ ὅσιος, « οὐκ ἔστιν ἐν 

» ἐμοὶ κύριος ὁ Θεός" συνάψεις τὰρ τὸν πόλεμον 

» καὶ φεύξεις 10 ἔμπροσθεν τῶν ἐχθριὼν σου καὶ 

» ζῶν πυρὶ καταναλωθήσῃ, » ὃ καὶ γέγονεν. Ἐν 

ἀχυρῶνι γὰρ ἐγκλεισθεὶς κατεφλέχθη. Οὗτος, μέλ- 

uv ἐκδημεῖν τῶν τῆδε, τὸν ὅσιον Δαλμάτον ἡγοῦ- 

μενον προεστήσατό, Ἀττικοῦ τότε τῆς Κωνσταντι- 

νουπόλεως πατριαρχοῦντος. Αὐτὸς δὲ πρότερον 

διαπρέψας ἐν τῇ ἀσκήσει καὶ ἐπὶ τεσσαράκοντα 11 

ἡμέραις ἀπόσιτος διαμείνας καὶ ἐν ἄλλαις  τοσαύ- 

ταις ἐν ἐκστάσει γεγονὼς καὶ τοῖς βασιλεῦσι καὶ 

συγκλήτῳ καὶ τοῖς κατ᾿ Ἔφεσον συνελθοῦσι 

πατράσιν αἰδέσιμος φανείς, oi!? καὶ ἀρχιμαν- 

δρίτην αὐτὸν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτὸν τῆς κατ᾽ αὐτὸν 

μονῆς ἄρξοντας ἐψηφίσαντο 13. μέχρις αἰῶνας 

ὑπάρχειν, ἐν Χριστῷ κοιμηθεὶς κατατίθεται ἐν τῷ 

ἰδίῳ μοναστηρίῳ. 

ΑΥΤΩ Δ'. 

᾿Ἐφέσῳ τελειωθέντων ἐπὶ Δεκίου, ἀναστάντων δὲ 

ἐπὶ Θεοδοσίου. 

8. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος "EAcuOc- , 

— ὃ (καὶ - ὁμολογήσαντες) om. Me. --ἴ καὶ add. Me. — 8 om. Mc. — ? Λουκίας Me. — 1? τὴν κεφαλὴν Me, — 11 εὑρεθεὶς 

παρὰ τῶν ζητησάντων στρατιυτῶν Me. 
8.— 1 om. D. — ? δι’ ἀγγέλου γενομένη add. D. --- 8. Κυντιλλιανοῦ D, — ὁ ἐν τῇ χώρα add. D. — 5 Ταρηνίω. D. — 

ὃ τοῖς εἰδίλοις add. D. — 7 μηνὶ ἀπριλλίω D. — ὃ συχνοὺς D. — ? μηνὶ αὐγουστῶ δευτέρα τὰ τίμια αὐτῶν À, D. — 

10 εὐκτηρίω add. D. — 11 παναγίας ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν add. D. — 15 (ἔνθα - σύναξις) om. D. 
4. — ! oii. D. - 

77. — ! τοῦ μεγάλου add. D. . 
1.- ! on. D. — ? "looxiou D. — ? ὅσιος D. — ὁ ἑαυτῶν D. — 5 θαυμαστὸς D. — ὃ καὶ ὅλως D. — ἴ κοσμούμενος D. — 

8 κατὰ D. — ? om. D. — 1? φεύξη D. — 11 cepdxovra D..— !? ἢ S. — !? D, ἐψηφίσατο S. 

οἴκῳ τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Βιτλεντίου, ἰάσεις πλείστας ἐπιτελοῦντες oi ἅγιοι τοῖς πίστει προσ- 

τιοῦσι τοῖς τιμίοις αὐτῶν λειψάνοις᾽ ὧν ταῖς πρεσβείαις bim ἡμῖν Κύριος τὴν ἴασιν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν 

σωμάτων. --- 6. 7. 1, — R : 1.2, — Ba: 1. -- Bb:1. — Βα: 1. — Μο: 1. 8. 4, — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — P : 1. — Τῆς ἁγίὰς xoi οἰκουμενικῆς B συνόδου τῶν ἁγίων v^ 

θεοφόρων ποτέρων ἡμῶν. --- Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἁγίας Θεοτόκου ἐν Γοργιαναῖς. — Τῶν ἐν ἁγίοις πατέ- 

ρῶν ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπων γενομένων ᾿Εφέσου Ἰωάννου τοῦ μοναχοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ véou. — 

D:1.— Da:1.— Db:1.-—— K:1. — N:1. — ΒΡ : 1, — Βα: 1. —0:1. — Ce: 1. — ἀκ: 1. — 

R:1. Ra: 1. Rb:1.— Re:1.— Mo: 1. — Στεφάνου (Aug. 95). — 'H ἁγία μυροφόρος 

Σαλώμη ἐν εἰρήνῃ τ. — 'O ἅγιος ἀπόστολος Κούαρτος ἐν εἰρήνῃ τ, (Nov. 101). — Θεοκλητὼ ἐν εἰρήνῃ 

τ. --- Mv - 1. — Στεφάνου. --- Ἰωάννου ἡγουμένου μονῆς τῆς Πατελαραίας (Aug 44... — Σαλώμη. --- 

Κούαρτος. — Θεοκλητοί, — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H.: 4.5.7. des. : τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἔξω τῆς Χρυσῆς πόρτης 

καὶ ἐν τῷ Ἑπτασκάλῳ καὶ ἐπέκεινα τοῦ Στενοῦ. --- 6. —— P:6. — Ὁ: 8. 4 5. 7 (τελεῖται δὲ xrÀ.), — 
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píou τοῦ κουβικουλαρίου. Οὗτος ὥρμητο ἐκ 

πόλεως Βυζαντίου, εἷς τῆς συγκλήτου βουλῆς 

γνωριζόμενος καὶ ἐν βασιλικαῖς αὐλαῖς ἀναστρεφό- 

μένος, τῇ θέσει εὐνοῦχος, ποθεινός τε ἦν roig 

πᾶσι καὶ αὐτῷ τῷ βασιλεῖ Μαξιμιανῷ ᾧκειωμένος. 

Ἐπεὶ δὲ ἦν εὐάρεστος τῷ Θεῷ, ὡς πληρωτὴς 

τῶν θείων αὐτοῦ ἐντολῶν, ἀμύητος δὲ τοῦ ἁγίου 

καὶ θείου βαπτίσματος, τὸν βασιλέα κατασοφίζε- 

ται κτῆσιν χωρίου ποιήσασθαι μεταβολῆς ἕνεκα 

καὶ καθαροῦ ἀέρος" καὶ δὴ τυγχάνει τῆς αἰτήσεως. 

Ὁ δὲ σκηνὴν παρὰ τῷ Σαγγάρῳ ποταμῷ πηξάμε- 

vog καὶ οἰκοδομησάμενος ἔνδον τοῦ οἴκου ὑπό- 

otov κρυπτὸν οἶκον Θεοῦ, καλλωπίσας 3 τε αὐτόν, 

ὡς ἔδει, καὶ καθιερώσας θυσιαστήριον χερσὶ 

τιμίων ἱερέων, καθαίρεται τῷ θείῳ βαπτίσματι καὶ 

τῷ μύρῳ χρίεται καὶ τῶν ἁγίων μυστηρίων μέτο- 

χος γίνεται" καὶ λοιπὸν ἔκτοτε ἀπρόϊτος ἦν. Ἐπεὶ 

οὖν εἶδεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς μήτε τροφῆς ? μήτε 

ποτοῦ μήτε ὁμιλίας μετέχοντα, ἐν ὑποψίᾳ κατέ- 

στή, καὶ ἤρξατο τὰ περὶ αὐτοῦ πολυπραγμονεῖν. 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Εὐσιτνίου. 

Οὗτος ἦν τὸ γένος Ἀντιοχεύς, στρατιώτης γεγο- 

νὼς ἐπὶ Κώνσταντος τοῦ καλουμένου Χλωροῦ, 

*O δὲ ἐρωτώμενος προεβάλλετο νοσηλείαν καὶ τὸ 

θορυβῶδες τοῦ ἄστεος καὶ τὰ λοιπά. Ἐνωτισθεὶς 

δὲ παρά τινιυν τῶν μισοχρίστων μὴ ἀληθεύειν τὸν 

᾿Ελευθέριον, ἀναζεύξας ὃ βασιλεὺς κατέλαβε τὸν 

τόπον’ καὶ καταμαθὼν ἅπαντα καὶ αὐτὸν ὀφθαλ- 

μοῖς ἑωρακὼς τὸν ναὸν καὶ τὴν εὐκοσμίαν. τοῦ 

θυσιαστηρίου, καὶ εὑρὼν αὐτὸν τέλειον χριστιανόν, 

τῇ τοῦ ξίφους ὑπέβαλε τιμωρίᾳ, 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἷ 

ἁγίου ΤΙροκοπίου πλησίον τῆς Χελώνης. 

5. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θουθαήλ. 

6. Καὶ μνήμη τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Mavba- 

ληνῆς, 

! 7. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 1 τῆς ἁγίας "lac καὶ τῶν 

σὺν αὐτῆ. Αὕτη ἤθλησεν ἐπὶ Σαβωρίου βασιλέως 

Περσῶν, πρεσβυτάτην ἄγουσα τὴν ἡλικίαν" συνε- 

λήφθη δὲ μετὰ ἐννέα χιλιάδων χριστιανῶν αἰχμα- 

λώτων, παρὰ δὲ τῶν ἀρχιμάγων διαφόροις βασά- 

voig καὶ πικραῖς τιμωρίαις ὑποβληθεῖσα 5 τὴν 

κεφαλὴν ἀποτέμνεται 8, 

ΑΥ̓ΤΩ Ε΄, 

πατρὸς τοῦ ἁτίου koi! μεγάλου ! Κωνσταντίνου, 

Tlapérewe δὲ ἐπὶ τῇ στρατείᾳ μέχρις Ἰουλιανοῦ 

TOU! mapafárou! ἤδη δέκα καὶ ἑκατὸν 2 ἐτῶν 

8. — ! εὐάρεστος μὲν ἦν D. — ? καλωπίσας S. — ? ἀναστροφῆς D. 
4. — ! ναοῦ τοῦ om. D. 
6. — ! Μαγδαλινῆς D. 

7. — 1 (v. a. ἡμὴ καὶ D. — ὃ ὑποβληθεὶς D. — ὃ ἀπετμήθη᾽ τελεῖται bà ἡ αὐτῆς σύναξις ἔξω τῆς Χρυσῆς πόρτης καὶ ἐν 
τῷ Ἑπτασκόλω καὶ ἐπέκεινα τοῦ Στενοῦ D. 
1,— on. Ὁ, — ἔ pi corr. D. 

6. — Τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Eüboxtug. -— Da :3. 7. 4. 6. — Db:3. 7.6. — Εὐδοκίας. --- K :3. 7. 

6. — Εὐδοκίας. — N : 3. 7. — Εὐδοκίας. --- Bb :3. 7. 4. — Be: 7. 3. —0:3.5. 7, — Ce : 5.7.3. 

Cg : 3. — R : ᾿Ανακομιδὴ τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Eüboklag. — 3. 7. — Βα: Εὐδοκίας. — Rb : Eóbo- 

κίας, — Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Φωστηρίου. — 3. — Τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου τῆς 

δευτέρας τῶν ρνϑ' θεοφόρων πατέρων. — Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν καὶ ἐπισκόπων γενομέ- 

γῶν ἐν Ἐφέσῳ Ἰωάννου μοναχοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ νέου. --- Τοῦ ἁτίου ΤΤαμφίλου καὶ Καπήτωνος. — 

Re: Εὐδοκίας. — Φωστηρίου. --- 3.,.— Δευτέρας συνόδου. — Ἰωάννου μοναχοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ 

γέου, — Mo : 2. — ᾿Ανακομιδὴ τῶν λειψάνων τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Εὐδοκίας. — 7: "lac. Αὕτη f 

ἁγία μάρτυς "lo. Ῥωμαία ἦν ἐξ ἀνατολῶν ὁρμωμένη. Αἰχμαλωτισθεῖσα δὲ ὑπὸ τῶν ἸΤερσῶν, κατέλαβε 

τὴν χώραν αὐτῶν καὶ πεπυκνωμένη οὖσα ταῖς θείαις γραφαῖς ἐδίδασκε καὶ ἐνουθέτει πάντας τοὺς 

αἰχμαλώτους, καὶ γνώριμος τοῖς ἐκεῖ γενομένη καὶ ταῖς τῶν ΤΤερσῶν γυναιξὶ συνήθης, ἐξ ὧν καὶ οὐκ 

ὀλίγας πρὸς θεοτνωσίαν μετέβαλε. Διαβληθεῖσα καὶ χριστιανὴν ἑαυτὴν ἀνομολογήσασα τύπτεται 

βουγνεύροις" καὶ ῥᾶιφεῖσα ἐν τῇ φυλακῇ διετέλεσε μῆνας δύο. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνακριθεῖσα máliv καὶ τὸν 

Χριστὸν Θεὸν ἀληθινὸν ὁμολογήσασα, τύπτεται σφοδρῶς διὰ ῥάβδων ῥοιᾶς, ἕως ἂν αἱ σάρκες δαπανη- 

θεῖσαι κατέπεσον καὶ οἱ τύπτοντες κατεφοινίχθησαν ὑπὸ τῶν αἱμάτων αὐτῆς καὶ πάλιν ῥίψαντες αὐτὴν 
ἐν τῇ φυλακῇ κατησφαλίσαντο, Μετὰ δὲ παραδρομὴν μηνῶν ἕξ ἐξαγαγόντες αὐτὴν καὶ ἀνακρίναντες καὶ 
καλάμους σχίσαντες ἰσομήκεις τῇ ἡλικίᾳ αὐτῆς καὶ ἀπογυμνώσαντες ταύτην, διὰ τῶν καλάμων ἐσπαρ- 
γάνωσαν καὶ σφίγξαντες μετὰ λεπτῆς σπάρτου σφοδρῶς ἐνέπηξαν τοῖς μέλεσι τῆς ὅλης σαρκός, καὶ 

ἕνα ἕνα κάλαμον βιαίως σύροντες οἱ ἀνηλεεῖς καὶ τὰς σάρκας ἀνασπῶντες δριμείας καὶ ὀδυνηρὰς 

ὀδύνας ἐνεποίουν τῇ μάρτυρι’ εἶθ᾽ οὕτως κρεμάσαντες καὶ καλωδίοις τὸ ἅπαν σῶμα τῆς ἁγίας 
καλύψαντες καὶ διὰ ξύλων στρεβλώσαντες συνέτριψαν πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῆς, Καὶ ὡς εἶδον ταύτην 

ἡμιθανῆ καὶ ἄλαλον λοιπὸν γενομένην, μόλις κορεσθέντες τῆς ἀπηνείας, μᾶλλον δὲ ἀποκαμόντες πρὸς 
τὴν ὑπερθαύμαστον ἐκείνην καὶ ἀήττητον καρτερίαν, τὴν ἱερὰν αὐτῆς ἐκτέμνουσι κεφαλήν, --- 3. — 
"Erkafvia τοῦ περικαλλοῦς καὶ τοῦ θείου ναοῦ τῆς σεβασμίας μονῆς τοῦ ἸΤαντοκράτορος σωτῆρος ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. — Mv :9. — ᾿Ανακομιδὴ .. Εὐδοκίας. --- 3. 5 : Θαθουὴλ ἐν μηλέᾳ κρεμασθεὶς τ, — 
7. — Mr : 2. — Εὐδοκίας, ! 
SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — P : 1. — "lag, ἔξω τῆς Χρυσῆς πόρτης καὶ ἐν τῷ Ἑπτασκάλῳ 

καὶ ἐπέκεινα τοῦ Στενοῦ (Aug. 4). — Τῆς ἁγίας μάρτυρος Χριστίνης. --- Θουθαὴλ πλησίον τοῦ ἸΙαλα- 
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γεγονώς. "Ev δὲ τῇ στρατείᾳ διαπρέψας ? ἔτη ἑξή- 

κοντὰ ὁ κατέστη τῷ ᾿Ἰουλιανῷ εἰς ἐρώτησιν καὶ 

διελέγξας αὐτὸν ὡς τὴν πάτριον παραβάντα εὐσέ- 

βειαν καὶ τὴν τοῦ Θεοῦ τιμὴν μεταγαγόντα ἐπὶ τὰ 

εἴδωλα καὶ ἀναμνήσας αὐτὸν τῆς ἀρετῆς τοῦ 

μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ ὅπως ἐξ ἐπιφανείας 

MHNI TQ 

1. 'H ἀνάμνησις τῆς θείας μεταμορφώσεως 

τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σιυτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, fjv fj. ἁγία τοῦ Θεοῦ μεγάλη ἐκκλησία 

περιχαρῶς ἑορτάζει καὶ αἱ καθ᾽ ἑκάστην πόλιν καὶ 

χώραν ἅγιαι ἐκκλησίαι. 'H δὲ ὑπόθεσις τῆς ἑορτῆς 

ἐστιν αὕτη. Ἐπειδὴ πολλὰ περὶ κινδύνων ὁ Χρι- 

στὸς διελέχθη πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ θανάτου 

καὶ τοῦ πάθους αὐτοῦ καὶ τῆς τῶν μαθητῶν σφα- 

γῆς, καὶ τὰ μὲν ἦν ἐν τῷ παρόντι βίῳ καὶ ἐν χερσί, 

τὰ δὲ ἀγαθὰ év! ἐλπίσι, βουλόμενος καὶ τὴν ὄψιν 

αὐτῶν πληροφορῆσαι καὶ δεῖξαι, τίς ποτέ ἐστιν fj 

δόξα ἐκείνη μεθ᾽ ἧς μέλλει παραγίνεσθαι, ἀναφέρει 

αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν, καὶ μετεμορ- 

φώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν' καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον 

αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Δομετίου. 

Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς καιροὺς Κωνσταντίνου τοῦ 

μεγάλου, ἸΤέρσης τὸ vévog. Κατηχηθεὶς δὲ ὑπὸ 

᾿Αβάρου τινὸς χριστιανοῦ καὶ τὰ περὶ τοῦ Χριστοῦ 

μυηθείς, καταλιπὼν μετὰ τῆς πατρικῆς ἀσεβείας 

ἐπὶ τὴν πίστιν μετήχθη τὴν εἰς Χριστόν, τοῖς μὲν 

ἄλλοις συνετὸς ἔδοξε καὶ διὰ μακρῶν χρόνων 

πραγμάτων καὶ ἱστοριῶν ἔμπειρος. Ὃ δὲ Ἰουλια- 

γὸς μυκτηρίσας αὐτόν, ξίφει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 

τμηθῆναι προσέταξε" καὶ οὕτως ἐπληρώθη αὐτοῦ 

fj ἐν Χριστῷ μαρτυρίαϑ, 

AYTQ ς΄. 

λευκὰ ὡς τὸ φῶς" xoi ὥφθησαν αὐτοῖς Μωυσῆς 

καὶ Ἠλίας μετ᾽ αὐτοῦ συλλαλοῦντες. Παραλαμβά- 

νει δὲ τῶν ἄλλων τοὺς τρεῖς μόνους ὡς ὑπερέ- 

χοντας. Ὁ μὲν γὰρ Πέτρος ἐκ τοῦ σφόδρα φιλεῖν 

αὐτὸν ἐδήλου τὴν ὑπεροχήν" ὁ δὲ Ἰωάννης ἐκ 

τοῦ σφόδρα φιλεῖσθαι, ὁ δὲ Ἰάκωβος ἐκ τοῦ | 

δύνασθαι πιεῖν τὸ ποτήριον, ὅπερ καὶ ὁ Κύριος 

ἔπιε. Μωύσῆν δὲ καὶ Ἠλίαν εἰς μέσον παράγει, 

τὰς οὐκ ὀρθὰς ὑπονοίας τὰς εἰς ἑαυτὸν παρὰ τοῖς 

πολλοῖς γινομένας διορθούμενος. Ἐπειδὴ γάρ 3 

τινες μὲν αὐτὸν ᾿Ηλίαν ἔλεγον, ἄλλοι δὲ Ἱερεμίαν, 

διὰ τοῦτο τοὺς κορυφαίους dye, ἵνα τὸ μέσον 

ἐντεῦθεν ἴδωσιν τῶν δούλων καὶ τοῦ δεσπότου 

καὶ ἵνα μάθωσιν ὅτι καὶ θανάτου καὶ ζωῆς ἐξου- 

σίαν ἔχει. 

AYTQ Z'. 

πᾶσαν τὴν ἐκ συγγενείας προσπάθειαν, ἦλθεν ἐν 

τοῖς μεθορίοις Ρωμαίων τε καὶ Περσῶν, εἰς πόλιν 

λεγομένην Νίσιβιν 1" καὶ εἰσελθὼν 5 ἐν μοναστηρίῳ 

καὶ τυχὼν τοῦ ἁγίου βαπτίσματος τὸ τῶν μοναχῶν 

ἔνδυμα περιεβάλετοϑ. Ἐπιδειξάμενος δὲ παντοίαν 

-- δ om. D. — ὁ διανύσας add. D. — 5 (οὕτως - μαρτυρία) οὕτω τὸν τοῦ μαρτυρίου στέφανον ἐκομίσατο D. 
1. — ὧν S. — ? supra lin., corr. S. 

1. — ! corr., prius Νισίβην S. — εἰσῆλθεν D. — 8 περιεβάλλετο S. 

τίου (Aug. 4). — D:1.— Db:1.— De: 1. — K: 1. — N :1. — Bb: 1. — Be:1.— 0:1. — Ce: 
1.— 08:1. — R : 1. — Ra : 1. — Rb : 1. — Τῶν ἁτίων μαρτύρων Θουθαὴλ καὶ Χριστίνης πλησίον 
τοῦ ΤΙαλατίου (cf. Aug. 48). --- Πρροκοπίου (Aug. 44). — Τοῦ ὁσίου «Θεοδοσίου 1» ἡγουμένου Ὃρώβου 
(Aug. 8*). — Τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἐλευθερίου, Λεονίδους καὶ τῶν νηπίων (Aug. 85). — Ἡ ἀνάμνησις 
ὅτε ἐγένετο ἡ ἔκλειψις τοῦ ἡλίου ἀπὸ ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἐννάτης (Aug. 87). — ΒΟ: 1. — Θουθαὴλ 
καὶ Χριστίνης πλησίον τοῦ ΤΤαλατίου. --- TTpokoníou. — Me : 1. --- Καττίδιος καὶ Καττιδιανὸς λιθοβολη- 
θέντες τ, --- Νόννα ἡ μήτηρ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολότου ἐν εἰρήνῃ τ, — Σόλεβ βέλει ἀπὸ τόξου 
βληθεὶς τ, ---ν : 1. — Καττίδιος, Καττιδιανός. --- Nóvya. — Σόβελ. --- Φάβιος. -- Μτ: Típoeópuo. — 1. 
SYNAXARIA SELECTA. Ἑ : 1. --- P : 1. — Ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βικεντίου ἐν τῷ 

Κάμπῳ. --- D:1: Μεταμορφώσεως τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθ᾽ ἣν 
ΤΙέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην παραλαβὼν καὶ ἐν τῷ Θαβωρίῳ ὄρει ἀναταγὼν καὶ ἐν τῷ μετα- 
μορφοῦσθαι Μωσῆν μὲν καὶ Ἠλίαν, τὸν μὲν ἐκ νεκρῶν, τὸν δὲ ἐκ ζώντων παραστησάμενος, Πέτρον δὲ 
καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην μὴ φέροντος ὁρᾶν τὴν ἀστράπτουσαν αἴγλην τοῦ προσώπου αὐτοῦ, πρηνεῖς 
ἐπὶ τῆς καταπεσεῖν, ὡς ἔστι ἐξοδικώτερον 1 περὶ τούτου ἀκοῦσαι τῆς θείας τῶν eüopreMuv φωνῆς. --- 
Da:1.— Db: 1 (ζήτει τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων τῇ κβ' τοῦ ὀκτωβρίου). --- € : 1. — N: 1, — Bb: 1. -- 
Be:1.—0:1.— 8:1. -- σα : 1. —R: 1.-- Ra : 1. — Rb: d. Re:1.— Mo: 1. — Mv: 1. 
Mr:í. 

SYNAXARIA SELECTA. H:1.9.3. 4.-- p : 1.2 (Εἰρήνης). --- D : 4: Μνήμην ἐπιτελοῦμεν ... καὶ 
ἀειπαρθένου Μαρίας. Σαρβάρου γάρ, τοῦ τῶν ΤΤερσῶν ἀρχιστρατήγου, μετὰ δυνάμεως βαρείας τὴν ἀνα- 
τολὴν πᾶσαν διελθόντος καὶ πᾶσαν ἑλόντος καὶ τὸν πορθμὸν Χαλκηδόνος: καταλαβόντος 2, καὶ Χαγάνου 
τοῦ τῶν Ἀβάρων ἀρχηγοῦ πᾶσὰν τὴν Θράκην ληϊσαμένου καὶ διά τε γῆς καὶ θαλάσσης τῇ θεοφυλάκτῳ 

* om, Rb. 
1 corr. rec., prius δικότερον D. 
1 Καλχηδόνος D. — ? καταλαβόντα D. 

Aua. 9. 

Auc. 6G. 

ἀνα. 7. 

Ἄνα. 5. 

Aue. 6. 

Avo. 7. 



Avo. 7. 

HS ̓Ξ E 

Ἄνα. 7. 

Ps. 58, 10. 
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σπουδήν τε καὶ ἄσκησιν, φθόνον ἐξ ὑποθήκης 100 , 

πονηροῦ δαίμονος παρὰ τῶν ἐν τῇ μονῇ μοναχῶν 

ἐπεσπάσατο. Ἀπέδρα οὖν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν ἐν τῇ 

μονῇ ὁ τῶν ἁτίων Σεργίου καὶ Βάκχου ἐν Θεοδο- 

σιουπόλει, καὶ κατηκολούθει τῇ πολιτείᾳ τοῦ ἀρχι- 

μανδρίτου Οὐρβέλ 5, ὃς 7 λέγεται ἐπὶ ἑξήκοντα 

χρόνους ὃ ἑψητοῦ μὴ μεταλαβεῖν, μήτε ἀνακλι- 

θῆναι, μήτε καθίσαι, ἀλλ᾽ ἐν βακτηρίᾳ στηριζόμε- 

vog? ἐκπληροῦν τὰς ἀνάγκας τῆς φύσεως. TIag? 

αὐτοῦ οὖν ψηφισθεὶς χειροτονεῖται διάκονος" καὶ 

μέλλοντος αὐτὸν τοῦ ἀρχιμανδρίτου ἐπὶ τὴν τοῦ 

πρεσβυτέρου προβιβάσαι τιμήν, τοῦτο '? γνοὺς ὃ 

ἅγιος Δομέτιος ἀνεχώρησεν᾽ «καὶ ^» ἐπί τινος 

ὄρους ἀνελθὼν καύσωνι καὶ κρύει καὶ ταῖς ἐπιγι- 

νομέναις τ᾽ τῶν ὡρῶν προσεκαρτέρει κακώσεσιν. 

Εἴτα ἐν ἄντρῳ χειροποιήτῳ εἰσελθὼν καὶ ἐπί τινὰ 

χρόνον προσμείνας, θαυματουρτίαις πλείσταις ἐν 

τῷ τοῦ Χριστοῦ ὀνόματι τοὺς προσφοιτῶντας 

ἐδεξιοῦτο 13 καὶ ἐκ τῆς τῶν εἰδώλων πλάνης εἰς 

τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν μετήγαγεν. "End δὲ τοῦτο 

6 παραβάτης Ἰουλιανὸς διερχόμενος ἔμαθεν, ἐκέ- 

λευσεν οὐτὸν λίθοις βληθῆναι. Oi δὲ παραγενό- 

μενοι μετὰ τῶν δύο ^ μαθητῶν ψάλλοντα αὐτὸν 

ἐν τῇ τρίτη ὥρᾳ ὑμνῳδίαν P εὑρόντες, τῇ πυκνό- 

τητι τῶν βολῶν αὐτόν τε τὸν μακάριον Δομέτιον 

καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ δύο κατέχωσαν. Τελεῖται δὲ h 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ, 

τῷ ὄντι πέραν ἐν Ἰουστινιαναῖς. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἐν εὐσεβεῖ τῇ 

— 3 εἰς τὸ μοναστήριον D. — 5 μαρτύρων add. D. — 

Αὐεβὲλ (9) S. — ἴ ὡς D. — χρόνοις D. — ? D, στηριζόμενον S. — 

μνήμῃ 1 γενομένων βασιλισσῶν Πουλχερίας καὶ 

Εἰρήνης. Τελεῖται δὲ ἣ αὐτῶν σύναξις ἐν τοῖς 

ἁγίοις Ἀποστόλοις. 

8. Koi ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ! μάρτυ- 

ρος Σώξοντος. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς 

ὑπὲρ λότον καὶ ? πᾶσαν ἐλπίδα 3 δωρηθείσης ἡμῖν 

τελείας * βοηθείας παρὰ Χριστοῦ * τοῦ ἀληθινοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν ὃ κατὰ τῶν πανταχόθεν διά τε γῆς καὶ 

θαλάσσης κυκλωσάντων ἡμᾶς 1 ἀθέων ἐχϑρῶν 5 

μεσιτευσάσης τὴν σωτηρίαν τῆς ϑεοφυλάκτου 

ταύτης καὶ βασιλίδος πόλεως 9, τῆς ἀσπόρως 

αὐτὸν τεκούσης 19 παναγίας ἀχράντου δεσποίνης 

ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Τοῦτο 

δὲ γέγονε κατὰ τοὺς καιροὺς n Ἡρακλείου τοῦ 

βασιλέως, ὅτε Χοσρόης ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς 

Σάρβαρον τὸν αὐτοῦ στρατηλάτην μετὰ δυνάμεως 

βαρείας κατὰ τῆς θεοφυλάκτου ταύτης πόλεως 

ἐξέπεμψεν" ὃς πᾶσαν τὴν ἀνατολὴν ληϊσάμενος 

τὸν ἐν Χαλκηδόνι πορθμὸν κατέλαβε, προσδοκῶν 

καὶ τὴν ἐν πόλεσι μεγίστην ἑλεῖν. Ταῦτα ἰδὼν 

Ἡράκλειος, διὰ τοῦ P Εὐξείνου TTóvrou τῇ Τερ- 

σίδι προσέβαλε, πλείονα ἐν αὐτῇ ἐργασάμενος ἢ 

ὧν οἱ ἹΠέρσαι τὴν Ῥωμαίων γῆν 18. διερχόμενοι I4, 

τοὺς ?? υἱοὺς αὐτοῦ ἐνταῦθα καταλιπὼν 16 μετά γε 

τοῦ "7 πατριάρχου καὶ Βώνου τοῦ θαυμασίου. 

Χατάνος δὲ ὁ τῶν ᾿Αβάρων ἡγούμενος καὶ αὐτὸς 

τῶν ὁμόρων 5 ἐθνῶν παραλαβὼν 15 πλῆθος ὅτι 39 

πολὺ ?9 διά τε γῆς καὶ θυλάσσης καὶ αὐτὸς 79 τὴν 

5D, Βς εἰ εὐὐ, Paris. 548, Anal. Boll, t. XIX, p. 303, 305, 

10 om, Ὁ. — 11 D, om, S. — "ἢ ἐπιγτενομέναις D. — 

18 καὶ πρὸς θεοσέβειαν καὶ ἀρετὴν ἐπείληφεν καὶ πολλοὺς add. D. — '* αὐτοῦ add. D. — 15 ὑμνωδία D. 

2, — ! λίξει D. 

8. — ! xai ἐνδόξου vm. D. ἢ un 

4. 1 ποιούμεθα καὶ Mc. — " παρὰ add. Me, — 3 προσδοκίαν Me. — * μεγίστης Me. — 50m. Mc. καὶ σωτῆρος 

βασιλίδι τῶν πόλεων Me. — ?? (τῆς - τεκούσης) 

ἡμῶν TI. X. Me, --- δεῖν 5. — * βαρβάρων Me. --- ? θεοφυλάκτῳ ταύτη τ μα. 1 ac add. Me. — 

— ο, τα 13 τῆς 5. --- 13 ἢ ἐ ἣν Ῥωμαίων Tfj Me. — 1' οἱ Πέρσαι add. Mc. , Me. 

e τον ὑπ ΝΣ " 19 προσλαβόμενος Mc. — ?! om. Mc. 
— τὸ κατέλιπε Mc, — ! (τε τοῦ} Σερτίου Me. — !5 δμορούντων Me. — 

mei ὁ βασιλεὺς Ἡράκλειος διὰ τοῦ Εὐξείνου Πόντου τῇ 

Περσίδι προσέβαλε καὶ μυρία τρόπαια ἐν ὅλοις ἑπτὰ ἔτεσι ἐνστησάμενος 3 τὸν υἱὸν Κωνσταντῖνον καὶ 

Βῶνον τὸν θαυμάσιον ἐνταῦθα καταλέλοιπεν, ἐν ἀπορίᾳ μεγίστῃ τὰ καθ᾽ ἡμᾶς ἦν. “Ὅθεν πρέσβεις πρὸς 

Χατάνον οἱ τὴν πόλιν οἰκοῦντες καὶ χρημάτων * πλήθη στείλαντες εἰρηνικὰς σπονδὰς ἤτουν γενέσθαι: 

πᾶσαν τὰρ. ἐλέπολιν καὶ τειχομαχίαν τῇ πόλει προσαταγὼν δέος ἐνεποίει τοῖς ταύτης κατοίκοις, μὴ καὶ 

χειρὶ ταύτην ἕλῃ. Ὁ δὲ τὰ μὲν χρήματα ἔλαβεν, τοιαῦτα δὲ πρὸς τοὺς πρέσβεις ἔφασκεν" « Αὔριον τὴν 

» πόλιν ὑμῶν τῇ χειρί μου ὡς νοσσιὰν καταλήψομαι καὶ μονοχίτωνας ὑμᾶς ἐξελθεῖν ἐάσω: πλείω γὰρ 

» τούτου οὐ φιλανθρωπεύσομαι εἰς ὑμᾶς,» πολλὰ πρότερον κατὰ Χριστοῦ καὶ τῆς αὐτὸν τεκούσης 

βλασφημήσας. Ταῦτα οἱ τὴν πόλιν οἰκοῦντες ἀκούσαντες τὸν Θεὸν ἐλιτάνευον λύσιν τῶν δεινῶν 

γενέσθαι, «Ἵνα μὴ ἐΐπωσι, φησί, τὰ ἔθνη, ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸς αὐτῶν.» Ἀκούει Θεὸς τῶν ἐξ ὅλης ψυχῆς 

αἰτουμένων αὐτὸν καὶ τῇ ἐπαύριον, ἀνέμου μὲν σφοδροῦ καὶ λαίλαπος τῇ θαλάσσῃ προσβαλόντος καὶ 

αὔτανδρα τῷ βυθῷ τὰ σκυθικὰ πλοῖα παρεπέμφθησαν᾽ τοῖς δὲ ἐν τῇ πόλει 

θάρσος ἡ Θεοτόκος ἐνθεῖσα κατὰ τῶν βλασφήμων Σκυθῶν ἐξέπεμψεν" καὶ τοσοῦτον ἐν αὐτοῖς τὸν 

φόνον εἰργάσαντο, ὅσον οὐδὲ ἀριθμῆσαί τις ῥᾳδίως δύναται. Ταῦτα οὕτω παρὰ τῆς δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου πραχθέντα ἀπράκτους καὶ τοὺς Πέρσας ὑποστρέψαι πέπεικεν, καὶ τούτους κατησχυμμένους᾽ 

ὁπαις Μαρία τῇ ἑαυτῆς πόλει παρέχει’ ταύτην πρέσβιν καὶ προστάτιν ὁ 

va διὸ πανηγυριστέον. Τελεῖται δὲ fi τοιαύτη σύναξις 

c. — 1.2. 8. — Da : ἢ 1. 2, 3. — Db:41.—E: 

42) — 9.9. — Bb: 4, — Μαρίνου 

ταύτῃ καὶ βασιλίδι τῶν πόλεων προσβαλόντος, ἐ 

ἀτάκτως διαταράξαντος, 

τοιαύτας τὰς ἀντιλήψεις fi 8e 

κεκτημένος οὐκ ἀποτύχῃ τῶν ἐλπίδων εἰς τὸν αἰῶ 

ἐν τῷ σεβασμίῳ αὐτῆς οἴκῳ, τῷ ὄντι ἐν Βλαχέρναι 

Δ.1.-- χ 4. 1..--- Τῆς φανερώσεως τῶν ἑπτὰ παίδων (Aug. E - pivo 

(Aug. 8). — 1. — Be: 1.4 2. —0:4& — Ce: 4. .— Cg: 4: TIepi τῆς ἐλεύσεως τῶν Περσῶν καὶ τῶν 

ἀθέων βαρβάρων. Ἐν τοῖς χρόνοις. Ἡρακλείου τοῦ μεγάλου βασιλέως Ῥωμαίων Χοσρόῃς ὁ τῶν 

βαρείας καὶ κατέστρεψε πᾶσαν 
ΤΙερσῶν βασιλεὺς ἀπέστειλε Σάρβαρον ὃ τὸν στρατηγὸν μετὰ δυνάμεως 

— 3 corr., στησάμενος D. — * χρήματα D. — * τοὺς D. — ? Zapdgopov Cg. Cf. SrensBACH, De Georgii Pisidae reliq., p. 16. 
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Κωνσταντίνου 5: προσέβαλεν, ὥστε ἐξ ἀνατολῶν 

μὲν τοὺς ΤΤέρσας εἶναι, ἐκ δυσμῶν δὲ τοὺς Σκύθας. 

Καὶ αὐτὴν πάντοθεν περιβληθεῖσαν καὶ μέσον τῶν 

πολεμίων ἀποληφθεῖσαν οἵ τὰ ἑαυτῶν ποιοῦντες 

-ἐλεῖν ἤλπιζον, πόλιν33 τῷ σταυρῷ καὶ τοῖς πάθεσι 

Χριστοῦ σεμνυνομένην. καὶ τῇ Θεοτόκῳ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

δῶρον δεδομένην" πᾶσαν οὖν ἐλέπολιν καὶ τειχο- 

μαχίαν τὴν μὲν δρῶντες τὴν 53. δὲ μελετῶντες 

διά τε γῆς καὶ θαλάσσης βαρβαρικώτερον τῇ πόλει 

προσάγονται "(. Kol οἱ ἡμέτεροι ἦσαν γενναίως 

ιἀνθιστάμενοι᾽ Βῶνος δὲ τούτους 35 ἦν ó πρὸς τὴν 

μάχην 35 διεγείρων 35, καὶ πολὺς φόνος ἐξ ἑκατέρου 

μέρους épéveto. Οὕτως οὖν big?" καὶ τετράκις 

συμβαλόντες καὶ τῇ 38 τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 39 

συμμαχίᾳ ἄπρακτοι | διαμένοντες, εἰς θυμὸν: ἐγεί- 

ρονται 89 μέγιστον. “Ὅθεν τοῦτο οἱ τὴν πόλιν 

οἰκοῦντες 9! διαγνόντες ὅ3, πρέσβεις πρὸς Χαγάνον 

στείλαντες μετὰ καὶ 38 χρημάτων συχνῶν εἰρηνικὰς 

σπονδὰς ἠτοῦντο γενέσθαι. 'O δὲ φιλάργυρος τὸν 

τρόπον καὶ τὴν γνώμην 8 div, τὰ μὲν χρήματα 

ἔλαβε, τοὺς δὲ πρέσβεις ἀπράκτους ἀπέστειλεν ?5- 

« Αὔριον, φήσας, τὴν πόλιν ὑμῶν ὡς νοσσιὰν τῇ 

» χειρί μου καταλείψομαι καὶ πάντας μονοχίτωνας 

» ἐξελθεῖν ἐάσω, πλεῖον γὰρ τούτου οὐ φιλανθρω- 

» πεύσομαι πρὸς ὑμᾶς, » πολλὰ πρότερον κατὰ 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ τῆς αὐτὸν τεκούσης 

βλασφημήσας. Ταῦτα οἱ τὴν πόλιν οἰκοῦντες 

ἀκούσαντες καὶ 86 ὅσον “7 ἱερατικὸν καὶ 39 ὅσον 

ἐν κλήρῳ συναγαγόντες ὅσον τε μοναδικὸν 38 Adi- 

κόν τε 88 καὶ συγκλητικόν, εἰς τοὺς θείους ναοὺς 

ἐλιτάνευον τὰς χεῖρας εἰς οὐρανοὺς 88. αἴροντες 

καί" « Κύριε ἐξ ἁγίου σου κατοικητηρίου 40 ἔπιδε,» 

λέγοντες 92, « ἐπὶ τῷ μιαρῷ Χαγάνῳ καὶ ἐπὶ πᾶσι 

« τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ τολμωμένοις, καὶ κατάβαλε αὐτὸν 

» ὁ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν, ὅπως μὴ εἴπῃ, ποῦ ἐστιν 

» 6 Θεὸς αὐτῶν. » Καὶ οἱ μὲν ηὔχοντο “' κλαίοντες 

καὶ τὴν νύκτα ἦσαν τῇ ἡμέρᾳ παραπέμποντες €. 

*O δὲ 43 διά τε γῆς καὶ θαλάσσης ἐν μιᾷ ἔγνω συρ- 

“ρηγνύειν τὸν πόλεμον. Ὃ 0'4* ὑπ᾽ αὐτοῦ βλασφη- 

μούμενος Κύριος τῇ πρεσβείᾳ 55 τῆς αὐτὸν τεκού- 

σης f$. ἀνέμους σφοδροὺς καὶ στροβίλους τῇ 

θαλάσσῃ ἐκπέμψας καὶ πᾶσαν διαταράξας, αὔταν- 

ὃρα τῷ 88 βυθῷ 388. rà σκυθικὰ πλοῖα “7 mapé- 

πεέμψεν. Ἐνθεὶς δὲ καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει θάρσος, 

ὅσον τούτοις δέος 55, κατὰ τῶν βλασφήμων ἐξέ- 

πέμψε €, Καὶ τοσοῦτον φόνον ἐν τοῖς βαρβάροις 

εἰργάσατο 99, ὅσον οὐδὲ ἀριθμῆσαΐ τις ῥᾳδίως 9? 

δύναται, Ταῦτα οὐδὲ τοὺς 88. ἸΤέρσας ἔλαθε 51 

οὕτω 9? πραχθέντα οἵ, χεῖρα τὸ δὴ λεγόμενον ἐπὶ 

στόματος 58 θέντες, ὑπέστρεψαν ἄπρακτοι. Ὃ δὲ 

ἱεράρχης καὶ ἅπαν τῆς ἐκκλησίας τὸ πλήρωμα σὺν 

δάκρυσι χαριστήρια ἧδον᾽ « Ἡ δεξιά σου, Κύριε, 

» δεδόξασται ἐν ἰσχύϊ» λέγοντες, « ἡ δεξιά σου 

χείρ, Κύριε, ἔθραυσεν ἐχθροὺς καὶ τῷ πλήθει τῆς Y 

» δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους" πάντα 

» τὰ ἔθνη ἐκύκλωσαν ἡμᾶς, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου 

» τοῦ Θεοῦ ἡμῶν δ᾽ ἠμυνάμεθα ταῦτα,» Οὕτως ἡ 

παναγία καὶ ὑπεράμωμος Θεοτόκος ἡ τῶν χριστια- 

— 3: Κωνσταντινουπόλει Mc. — 38 πόλει S, — 33 (καὶ αὐτὴν - τὴν) οἵ δὴ καὶ πάσας ἑλεπόλεις καὶ τειχομαχίας καὶ μηχανὰς 

τὰς p. b. τὰς Me. — ?* ἐπετίθεντο Me. — ?* θαρσοποιῶν καὶ add. Mc. — 5 αὐτοὺς add. Mc. — ὅτ τρὶς Mc. — 38 πρὸς ἡμᾶς 

add. Me. — ?? τῆς θεομήτορος Mc. — 80 ἐγείροντες S, διαγείρονται Me. — 51 οἱ τῆς trókeu οἰκήτορες Me. — 9? ἐπιγνόντες 
Me. — 38. om. Mc. — ** (τὸν - γνώμην) om. Mc. — 35 ἀπέπεμψεν Me. — 89 (οἵ- καὶ οὖν ἀκηκοότες οἱ ἐν Tfj πόλει αὐτίκα 

πᾶν Me, — 9! ὅρον S.— 3? καὶ ὅσον add. Me, --- 39 οὐρανὸν Me. — 19 (ἐξ - κατοικητηρίου) om. Mc, — € ἱκέτευον add, Mc. — 
48 καὶ t. v. fi. τῆς ἡμέρας m. S, διὰ πάσης ἡμέρας καὶ νυκτὸς Mc.— 4$ βάρβαρος add. Moe, — 1* ἀλλ 6 γε Mc. — ὁ ταῖς ὑπὲρ 

ἡμῶν πρεσβείαις Me. — 59 ἐπικαμφθεὶς add. Mc. — * τῇ θαλάσση add. Mc. — 18 (ὅσον - δέος) om. Mc. — *? τούτους 

ἐξώρμησε Me. — δ eic τοὺς βαρβάρους εἰργάσαντο Mc. — δ! διέλαθεν Mc. — 9? Me, τούτων corr. S, prius τοῦτο. -- 
58 χ ἐπὶ στ, ὃ δὴ λέγεται Me. --- δ’ (τοῦ - ἡμῶν) om. Me. 

ῥιωμαϊκὴν πολιτείαν, καὶ ἦλθε μέχρι Καλχηδόνος βουλόμενος ἑλεῖν καὶ Κωνσταντινούπολιν. Ταῦτα ἰδὼν 

Ἡράκλειος elage* τὰ τέκνα αὐτοῦ Κωνσταντῖνον καὶ Ἡράκλειον Σεργίῳ τῷ πατριάρχῃ καὶ Büvu * τῷ 

πατρικίῳ, καὶ ἐξῆλθε πλοὸς ἐπὶ ἸΤερσίδα. Τοῦτο μαθὼν ὁ τῶν Ἀβάρων δυνάστης, ὁ λεγόμενος Χαγάνος, 

ἦλθε καὶ αὐτὸς διὰ τῆς Θράκης μετὰ ἀναριθμήτων ἐθνῶν κατὰ τῆς θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως᾽" 

καὶ κυκλώσαντες αὐτὴν τὴν μεγάλην πόλιν οἱ ἄθεοι Ἀβάρεις ἐπολιόρκουν. ἐν ἰσχύϊ παραλαβεῖν αὐτὴν 

βουλόμενοι: ὁμοίως καὶ οἱ Πέρσαι κατέκαιον τὰ πέραν, Τῇ οὖν τρίτῃ ἡμέρᾳ τῶν πολεμίων ᾿Αβάρων 

ἐπικειμένων, ἀνοιχθείσης τῆς κατὰ τὴν ἸΤηγὴν πόρτης, ἐξῆλθον στρατιῶται ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἔκοψαν . 

πλῆθος ᾿Αβάρων πολύ. ἸΤοιήσαντες οὖν οἱ ᾿Αβάρεις πυργοκαστέλλους καὶ μαγγανικά, τοξοβολίστρας 

καὶ ἑλεπόλεις καὶ πλεῖστα ἕτερα μηχανουργήματα, ἐπολιόρκουν τὸ χερσαῖον. Ὃ οὖν πατριάρχης 

Σέργιος λαβιὺν σεπτὰς καὶ ἁγίας εἰκόνας τῆς πανατίας Θεοτόκου βασταζούσης τὸν Κύριον καὶ τὴν 

ἀχειροποίητον τοῦ σωτῆρος, περιΐει λιτανεύων μετὰ τοῦ κλήρου αὐτοῦ καὶ τῶν μοναχῶν, ἐξαιτούμενοι 

τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ταχίστην βοήθειαν. Καὶ βουληθέντων εἰρήνην ποιῆσαι, ὁ Χαγάνος οὐκ ἐδέξατο, ἀλλὰ 

τὰ μὲν δῶρα ἥρπασεν, τὴν δὲ εἰρήνην ἀπώσατο παρακελευσάμενος ἐξελθεῖν τῆς πόλεως μετὰ ἑνὸς 

χιτωνίσκου. ᾿Αλλὰ τῇ προσευχῇ πάντων καὶ τῇ βοηθείᾳ τῆς Θεοτόκου ἀναβράσασα ἡ θάλασσα κατε- 

πόντισε πάντα τὰ μονόξυλα αὐτῶν" τοὺς δὲ πεζοὺς ἀνεῖλε μάχαιρα. Ἰδόντες δὲ οἱ Tlépaon τὸ γενόμενον 

ὑπεχώρησαν. Τότε Ἡράκλειος τῇ TTepoíó: παρεμβαλών, πολὺν πλοῦτον ἀναλαβὼν καὶ τὰ τίμια ξύλα, 

ὑπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα, κἀκεῖθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὑψώσας αὐτὰ τῇ τδ' τοῦ σεπτεμβρίου 

μηνός. -- R: Δονάτου. --- 1, — Ra: 1. — Rb: 1. — Τῶν ἁγίων ἐννέα μαρτύρων τῶν ἀθλησάντων 

διὰ τὴν ἐν τῇ ἁγίᾳ Χαλκῇ πύλῃ εἰκόνα τοῦ ἀληθινοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὧν εἰσιν αἱ προσηγορίαι 

αὗται’ Ἰουλιανός, Ἰωάννης, Ἰάκωβος, ᾿Αλέξιος, Δημήτριος, Λεόντιος, Φώτιος, ἸΤέτρος καὶ Μαρία ἡ 

σεμνοτάτη πατρικία. Οὗτοι κτλ. (Aug. 953). --- Re: 1. — Mo: 1. 9. 4. --- Ἢ ὁσία ἸΤοταμίνα fj θαυμα- 

τουργὸς £. τ. --- Νάρκισσος πατριάρχης Ἱεροσολύμιυν ἐν εἰρήνῃ τ. --- ᾿Αστέριος ó συτκλητικὸς ξ, τ. --- 

- Τ᾿ ἔασε Cg, — 5 Βάνω Cg, --- 9 αὐτὸν Cg. 

Aus. 7. 

Ps. 78, 10. 

Exod. 15, 6. 

CF. Ps. 117,10. 

Ave. 7. 
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f. 279. 

Auc, ὃ, 

Att. 1. 
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νῶν 55 ἀντίληψις περὶ 99 ἡμᾶς τὴν ἰσχὺν αὐτῆς εἰς 

τοὺς ἐναντίους ὅ1 ἐπεδείξατο 9? καὶ τὴν μεγάλην 5? 

καὶ παράδοξον σωτηρίαν | ταύτην 9? ἡμῖν ἐδιωρή- 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Αἰμιλιανοῦ 

ἐπισκόπου Κυζίκου τοῦ ὁμολογητοῦ. Ὃς διὰ τὰς 

τιμίας καὶ ἁγίας εἰκόνας πολλὰς 1 ὑπομείνας κακώ- 

σεις καὶ" ἐξορίας ὑπὸ τοῦ θηριωνύμου καὶ ἀσεβοῦς 

Λέοντος τὸν στέφανον τῆς ὁμολογίας δεξάμενος 

ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ 8, 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Μαρίνου τοῦ γέροντος. Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς 

χρόνους Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἧτγεμο- 

νεύοντος Λυσίου τῆς Κιλίκων χώρας, ὥρμητο ! δὲ 

ἐκ τῆς Ἀναζαρβῶν. Καὶ προσαχθεὶς τῷ ἡγεμόνι ἐν 

Ταρσῷ xoi τὸν Χριστὸν ὁμολογήσας καὶ θῦσαι 

τοῖς εἰδίθλοις μὴ καταδεξάμενος, ἐπὶ τῆς γῆς 

ἁπλωθεὶς τύπτεται ῥάβδοις" εἶτα εἰς δευτέραν ἐξέ- 

τασιν ἀχθεὶς ἐξ ἄκρων τῶν ποδῶν ἀναρτᾶται καὶ 

τέμγεται τὸ σῶμα τοῖς ξίφεσι καὶ πῦρ κατὰ τῶν 

τμηθέντων μελῶν δέχεται, καὶ μετὰ ταῦτα τὴν 

κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου ! Μύρω- 

vog ἐπισκόπου Κρήτης τοῦ ! θαυματουρτοῦ ?. 

Οὗτος γεννᾶται ἐν Ῥαυκίᾳ 5. τῇ πόλει, τῇ κατὰ 

Κρήτην πλησίον Κνωσσοῦ *, κατὰ τοὺς χρόνους 

Δεκίου τοῦ βασιλέως, γένους τε ἐντίμου τυχὼν 

καὶ τρόποις χρηστοῖς καὶ τῇ κατὰ Θεὸν εὐσεβείᾳ 

τὸ γένος κοσμῶν. Ἐν ἀρχῇ δὲ τοῦ βίου συζέσὰθ ic 

γυναικὶ τὴν γῆν εἰργάζετο καὶ ἐκ τῶν φυομένων 

σατο. Διὰ ταῦτα 9! τὴν παροῦσαν ἀνάμνησιν ἐτη- 

σίως πάντες δ᾽ πανηγυρίζομεν δ ἐν τῷ σεβασμίῳ 

αὐτῆς οἴκῳ, τῷ ὄντι δ ἐν Βλαχέρναις. 

AYTQ H'. 

καρπῶν émüpke Toig évoeégiv. Οἱ δὲ καρποὶ 5 

ὅσον ἐπεδίδου μᾶλλον 3 τοσοῦτον ἐπεδαψίλευον. 

Τὸ δὲ συμπαθὲς ὑπεράνθρωπον ἦν αὐτῷ. Εἶχε δέ 

ποτε ἄρουραν ἐρεβίνθων καὶ ἐνέτυχεν ἐν αὐτῇ 

κλέπταις βουλομένοις ἐρεβίνθους λαβεῖν οἵ καὶ br 

ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες ἀντὶ ἐρεβίνθων ἔλαβαν 

ἀκάνθας δ, Λέγεται γὰρ Orr? ἐν τῇ οἰκείᾳ ἅλωνι 7 

κατασχεῖν ἄνδρας δώδεκα πλήσαντας μὲν σίτου 

τοὺς σάκκους αὐτῶν, τῷ δὲ ἄχθει πιέζεσθαι καὶ 

μὴ δύνασθαι τούτους ὃ μήτε κουφίσαι μηθ᾽ üge- 

λέσθαι" ἀντὶ δὲ τοῦ πληγὰς αὐτοῖς ἐπιθεῖναι καὶ 

εὐθύνας ἐισπράξασθαι '? συμπονῆσαι μᾶλλον πρὸς 

τὴν 11 ἀνάληψιν τούτοις 3 καὶ ταῖς ἑαυτοῦ χερσὶν 

ἀράμενον τὸν ἐκάστου σάκκον ἐπιθεῖναί 1e? τοῖς 

ὥμοις αὐτῶν, καὶ παραγγεῖλαι 152 μηδενὶ [τὸ 

πραχθὲν ἐξαγτεῖλαι. Χειροτονεῖται οὖν πρεσβύτε- 

ρος 18 τῇ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίᾳ' εἶτα μετὰ τὸ 

παύσασθαι τὸν διωγμὸν ἐπὶ τὸν τῆς ἐπισκοπῆς 

ἀνάτεται θρόνον" καὶ πολλὰς θαυμάτων δυνάμεις 

ἐργασάμενος, --- καὶ γὰρ τὸν λυμαινόμενον τῇ 

χώρᾳ 1: δράκοντα ἐξεδίωξε, koi τὸ ῥεῖθρον ἐπέσχε 

τοῦ ποταμοῦ τοῦ οὕτω Τρίτωνος καλουμένου, 

μέλλων τὸν ποταμὸν - διαβαίνειν, πλημμυροῦντα 

τοῦτον 15 κατιδών" ὃς τῇ κελεύσει 16 τοῦ ἁγίου 

en 

τῷ δὲ 

πεδηθείς, εἰς 15 τοὔμπροσθεν 15 βαίνειν oOx οἷός ἡ 

τε ἦν, πρὶν ὑποστρέψας ὁ ὅσιος καὶ γενόμενος 

— 55 ἐλπὶς καὶ add. Me, — 99 τὴν εἰς Me. — 9 (τὴν - ἐναντίους) συμμαχίαν καὶ βοήθειαν αὐτῆς Me. — ὅ8 οὕτω ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

ποὺς ἀχρείους τὰ ἐλέη αὐτῆς ἐθαυμάτωσε add. Me, — δ᾽ ταύτην add. Mc.— ὅδ om, Mc, — 5! δὴ καὶ add. Me. — 9? πανη- 

qupiZovrec Θεῶν τε xoi τῇ πανυπεραμώμω θεομήτορι rà χαριστήρια μέλπομεν Me. . 

1. ---ἰ ὑποθέσεις add. 8. --- 5 πικρὰς add. D. — 8 ἐκοιμήθη τὸ στ. τῆς δμ. δεξάμενος D. 

2, --α τ ὥρατο D. 

8. — 3 καὶ θαυματουργοῦ add. Ὁ. --- ? om. D. — 5 Καικία S. — * ἐν Κρήτη τῆ v. ἐν "P. τὴ π΄ πλ. Κνωσοῦ D. — 5 μᾶλλον 

add. D. — 5 (εἶχε - ἀκάνθας) om. D. — Τάλω D. — 9 πλήσαντες S. — τούτοις D. — 19 (πληγὰς - εἰσράξασθαι) κατασχεῖν 

αὐτοὺς xai περὶ τῆς κχοπῆς εὐθῦναι D. — 7? ἑαυτῶν add. D. — 53 παραγγείλας S, ἀπαγγεῖλαι corr. D, prius παγτεῖλαι, --- 

15 ἐν add. D. — ** τὴν xdipav D. — 15 αὐτὸν D, — 16 προστάξει D. — ! om. D. — 15 τοῖς ἔμπροσθεν D.— τ οὐκέτι D. 

Ὑπερέχιος ἐν εἰρήνῃ T. — Στυράκιος E, T. — 3 : Σώζων ὁ ἐκ Νικομηδείας εἰς πῦρ βληθεὶς καὶ ἀβλαβὴς 

ἐξελθὼν T, — πᾶν : 1. — Ὁ ὅσιος Ὦρ ἐν εἰρήνῃ τ, --- Mr : f. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 2.5.6, 7, — P: 3. ὅ.6: τοῦ ἁγίου ἀποστόλου εὐαγγελιστοῦ καὶ 

θεολόγου Ἰωάννου ἔνδον τοῦ σεπτοῦ οἴκου τῆς παναγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Μαρινακίου. --- Ὁ : 1. 8,2, 

5.6.7. — Da: 1. 8. ἃ, ὅ. 6. 7. — Db: 1. 8. 4. 5. 7. — K: 1. 8. 4 δ. 7. — N : 1. 4 — Ἀντωνίνου 

(Aug. 95). —- 5. — Bb : 1. 4. 3. — Ἀντωνίου (Aug. 9*). — 5. — Be: 9, 1. 4. 3. — Ἀντωνίνου. --- 5. — 

€:2. 1. — Ἀντωνίου — (8 9.1. 4. — Qg: 2: Mapivou τοῦ γέροντος. Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητια- 

νοῦ .. τὴν ἁγίαν αὐτοῦ ἀπέτεμον κεφαλήν" καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ῥίψαντες τοῖς κυσὶ καὶ τοῖς θηρίοις 

βοράν, καθὼς προσετάχθησαν ὑπὸ τοῦ ἡγεμόνος, ἀφῆκαν οὕτως. Οἱ δὲ περὶ τὸν ἅγιον Ξανθίναν καὶ 

Σαπρίκιον ἀναλαβόμενοι τὸ λείψανον τοῦ ἁγίου, ἔθαψαν ἔξωθεν ᾿Ἀναζάρβου τῆς πόλεως εἰς τὸ 

κτῆμα τὸ ἐπίκλην Ῥονδάμων ἀπὸ μιλίων ἕξ ἐν ᾧ δοξάξεται Πατήρ, Yióg καὶ ἅγιον ΤΙνεῦμα εἰς τοὺς 

αἰῶνας" ἀμήν. — 1: Αἰμιλιανοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου τοῦ ὁμολογητοῦ. Οὗτος ἦν ἀπὸ Κρήτης τῆς 

νήσου πλησίον Κνωσσοῦ 1 ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως, ἐξ εὐγενῶν φὺς γονέων καὶ πάσῃ ἀρετῇ ἐν Θεῷ 

τραφείς. Ζεύγνυται οὖν γυναικὶ καὶ εἰργάζετο τὴν γῆν καὶ παρεῖχε τοῖς πένησιν ἐκ τῶν καρπῶν, πληθυ- 

vouévuv αὐτῶν διὰ τοὺς πένητας. Ἔχων δέ ποτε ἄρουραν ἐρεβίνθων ἐνέτυχε κλέπταις βουλομένοις 

ἐρεβίνθους λαβεῖν, «ot *» bv ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες ἔλαβον ἀντὶ ἐρεβίνθων ἀκάνθας. Ἐν δὲ τῇ 

ὅλωνιϑ αὐτοῦ εὗρε δώδεκα ἄνδρας πλήσαντας * τοὺς σάκκους αὐτῶν καὶ μὴ δυναμένους κουφίσαι τῆς 

γῆς. Λαβὼν ὁ ἅγιος τοὺς σάκκους ἐπέθηκεν ἐπὶ τῶν ὥμων αὐτῶν παραγγείλας αὐτοὺς ἀπελθεῖν καὶ 

μηκέτι κλέπτειν. Γίνεται οὖν ὑπὸ τοῦ ἐκεῖσε ἐπισκόπου πρεσβύτερος" τοῦ δὲ διωγμοῦ παυσαμένου μετὰ 

τελευτὴν Δεκίου καὶ ἀναγόρευσιν Γάλλου, χειροτονεῖται ἐπίσκοπος ἐν Κνωσσῷ ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου 

1 Κνωσοῦ Cg. — ? suppleci, om. Cg. — 8 αὔλωνι Cg. — ὁ πλήσαντες Cg. 
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οἴκαδε τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἀπέστειλε, μεθ᾽ ἧς oi 

᾿ σταλέντες τὸ ὕδωρ διαταράξαντες ἐπέτρεψαν τῷ 
ποταμῷ τὴν οἰκείαν ποιεῖσθαι πορείαν᾽ — ταῦτά 
τε οὖν καὶ ἕτερα πλείονα 39 πεποιηκὼς “1 καὶ τὸ 

$ λειπόμενον τῆς ζωῆς θεοφιλῶς καὶ ὁσίως ἀνύσας 
καὶ ταῖς τῶν 38 μαρτύρων μνήμαις πανητυρίσας, 

λαμπρῶς ἤδη περὶ τὰ ἑκατὸν γενόμενος ἔτη πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησεν. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 
10 ἡμῶν Θεοδοσίου ἡγουμένου Ὀρόβων. Ὃς ἐξ 

αὐτῶν σπαργάνων τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἐπ’ 
ὥμων ἀράμενος, σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ κοιλάσι 
διῃτᾶτο. Διὸ καὶ ὡς μῦρον πολύτιμον καὶ θυμίαμα 
δεκτὸν τῷ Θεῷ προσενεχθεὶς ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύ- 

i5 σατο. " 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων. τοῦ ! 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

4. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ματθία ᾿ 
Οὗτος ἦν εἷς τῶν ἑβδομήκοντα ὃς καὶ συγκατη- 

30 ριθμήθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων ἀντὶ Ἰούδα 
τοῦ Ἰσκαριώτου: ἐκήρυξε δὲ τὸ εὐαγγέλιον ἐν τὴ 
ἔξω Αἰθιοπίᾳ: καὶ πολλαῖς τιμωρίαις | ὑπ᾽ αὐτῶν 
αἰκισθεὶς τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων δέκα 1 

Χριστοῦ Σ μαρτύρων Ἐλευθερίου 3, Λεωνίδου 
καὶ τῶν νηπίων. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 
οἴκῳ τῆς ἁγίας Εἰρήνης, πέραν ἐν Ἰδυστινιαναῖς. 

6. Καὶ τὰ ἐγκαίνια τῶν ἁγίων ἀποστόλων 
Πέτρου καὶ ΤΤαύλου ἐν τῷ Περιτειχίῳ, «καὶ Ὁ» 
τοῦ 5. ἀποστόλου38 Ἰωάννου τοῦ ἃ θεολόγου * 
ἔνδον τοῦ σεπτοῦ οἴκου τῆς ὃ Θεοτόκου ἐν τοῖς 
Μαρινακίου. 

7. Καὶ ἀνάμνησις ὅτε ἐγένετο ἡ ἔκλειψις τοῦ 
ἡλίου ἀπὸ ὥρας ἕκτῃς ἕως ὥρας ἐννάτης ᾿, ὥστε 
καὶ τοὺς ἀστέρας φανῆναι, ἔτους ἑξακισχιλιοστοῦ 
τριακοσιοστοῦ ἐνενηκοστοῦ ἐννάτου, ἐν ἡλίου 
κύκλῳ πεντεκαιδεκάτῳ καὶ σελήνης ὁμοίως, ἰνδικ- 
τιῶνος ἐννάτης " ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος καὶ 
᾿Αλεξάνδρου τῶν εὐσεβῶν καὶ φιλοχρίστων βασι- 
λέων. 

AYTQ Q'. 

μαρτύρων τῶν ἀθλησάντων διὰ τὴν év? Χαλκῆ 
πύλῃ ἁγίαν 5. εἰκόνα Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ' 
ἡμῶν, ὧν εἰσὶν αἱ προσηγορίαι αὗται" Ἰουλιανός, 
Μαρκιανός 5, Ἰωάννης, Ἰάκωβος, ᾿Αλέξιος, 
Δημήτριος, Λεόντιος, Φώτιος, ἸΤέτρος καὶ 
Μαρία ἡ σεβασμιωτάτη πατρικία, Οὗτοι ἐπὶ Λέον- 
τος τοῦ θηριωνύμου βασιλέως ἐγνωρίζοντο, ὃς ἢ 

25 — 9 πλείω D, — 21 πολιτευσάμενος δὲ add. D, — 22 ay, D, — 23 ἁτίων add. D. 
5. — ! om. D. — ? kai add. D. 
6. — 1 om. S, supplevi ex H, D; cf. P inter S 

D. — * om. D. — 5 παναγίας add. D. 
7. — τ ὀγδόης D, N. — ? ἡμέρα κυριακῆ add. D. 

30  1.— Ματθίου S. 

ynaxaria selecta. — ? ἁγίου add. D. — 3 θεολόγου xoi εὐαγγελιστοῦ add. 

9. — ' ἐννέα in vas. D. — ?4f ἁγία add. D. —3 9m, D, — 4 ἐπειδὴ «dd. S, D. 

Pier nA " "n n -" ᾿ 35 οὕκετι οἷός τε ἦν πρὶν ὑποστρέψει ὁ ὅσιος" καὶ γενόμενος οἴκαδε τὴν 

40 ἐγκαίνια τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ ΤΙαύλου, καὶ 

€  SYNAXARIA SELECTA, H : 

$04 — Db: 1.2.4. — & : 1. 

55 (add. al. man.). — πὶ : 1.4. — Θεοδώρου ἥγουμι 

Τινύ ; | , 4 ; n ΩΝ καὶ πολλὰς θαυμάτων δυνάμεις ἐργασάμενος -- καὶ τὰρ τὸν λυμαινόμενον τὴν χώραν δράκοντα 
: ἴω € il ῥεῖθρον ἐπέσχε τοῦ ποταμοῦ, τοῦ οὕτω Τρίτωνος καλουμένου, μέλλων τὸν ποταμὸν 1agoi ^ TA H ΠῚ n ᾿ βαίνειν πλημμυροῦντα αὐτὸν κατιδιύν, ὅστις προστάξει τοῦ ἁγίου πεδηθεὶς τοῖς ἔμπροσθεν βαίνειν 

ῥάβδον ἀπέστειλεν αὐτοῦ, μέθ᾽ ἧς 
T Tee κείαν πορείαν ποιεῖσθαι — ταῦτά 

τεο íi ὶ ὶ τὸ Ó ἢ bv καὶ ἕτερα πλείω πεποιηκὼς καὶ τὸ λειπόμενον τῆς ζωῆς θεοφιλῶς καὶ ὁσίως διανύσας καὶ ταῖς 
τῶν μαρτύρων μνήμαις πανηγυρίσας 5 λαμπριὼς καὶ τοὺς 
ἑκατὸν γενόμενος ἔτη πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. 

οἱ σταλέντες τὸ ὕδωρ διαταράξαντες ἐπέτρεψαν τῷ ποταμῷ τὴν οἱ 

πτωχοὺς παραμυθούμενος, ἤδη περὶ τὰ 

R:1.3. —Ra:1.2. — ΒΡ : 1,8: τὰ 
M v ? τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ 
Ἰωάννου τοῦ θεολόγου, ἔνδον τοῦ σεπτοῦ οἴκου τῆς Θεοτόκου ἐν τοῖς Μαρινακίου. --- 4, — Re: 1.9 

᾿Αντωνίου. 

6.43, — . 2» n Ν ; : Toa Me : 1. 3 5: Ἐλευθερίου καὶ Λεωνίδους καὶ τῶν νηπίων αὐτῶν διὰ πυρὸς τελειωθέντων. 
) ται κτὶ τ οἱ ἅγιοι B' μάρτυρες οἱ ἐκ Τύρου κατὰ τῆς συρόμενοι τ. --- Mv : 1. 8. 4. 5. — Οἱ ὅτιοι 

δέκα ἀσκηταὶ οἱ ἐξ Αἰγύπτου ἐν εἰρήνῃ v. — Mr : 1. 

1. — Μύρωνος (Aug. 8), — & 3. — P: Μύρωνος. -- 4. — Τὰ 
Eonépou ἐν τῷ Δευτέρῳ. --- 3. — Ὁ :1 : Ματθία τοῦ ἀποστόλου. 

ιαθητῶν, ὃν ἀνέδειξεν ὁ Κύριος ἡμῶν μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν. 
MORD ὧν ια΄ ἀποστόλων ἀντὶ Ἰούδα τοῦ Ἰσκαριώτου - ἐκήρυξεν δὲ τὸ εὐαγγέ- 

τῇ ἔξω Αἰθιοπίᾳ καὶ ἐκεῖ ἐμαρτύρησε ὑπὸ τῶν Αἰθιόπων ἀναιρεθείς. --- 2. 4. 8, — Da : 1.2.8 
9 — . » 5 a ^ £L 2 H US Ὁ 1.8, 4. N:1.— Ἀνάμγησις τῆς τοῦ ἡλίου ἐκλείψεως (Aug. 8). — 

καὶ τῆς μακαρίας πατρικίας Μαρίας ἀναιρεθεί: ὶ é à Gd 
MN : ὴ ρεθείσης καὶ κατετέθησαν τὰ σώματα 
M ἐν γυναικεῖᾳ μονῇ πλησίον τοῦ ἁγίου Muxíov. — Bb : 1.— Be: 1.9. 8; — αἱ 1. 2. 3. — ἩΜου κλείψεως, — Qe : 1.2 il.— : ὶ οὔ í tc dex ἐε σὺν τῇ π᾿ 
NM M n e 1 mutil. Og : 1. 2 (des.: xal οὕτως ξίφει πάντας ἀπεκεφάλισε σὺν τῇ πατρικίᾳ 

Q ppyev ἐν τοῖς Πελαγίου). ---- 3. — Ἡλίου ἐκλείψεως. — Τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἱερουσαλήμ 
évov Ὀρόβων (Aug. 85). --- 3 (ἐννέα μαρτύ - 

Ra: Τοῦ ὁσί ὃς ἡμῶ í or " pedo 
Mord eene ἡμῶν Μεθοδίου, — L— Rb:1.4.3. — Εἰρήνης τῆς νέας ἐν τοῖς ἁγίοις 
ocu τ — e: 1. 4 2.8. — Εἰρήνης τῆς νέας. --- Me: 1, 3. — 'H εὕρεσις τῆς ἀχειροποιήτου καὶ 

Hes εἰκόνος ἐν Καμουλιαναῖς. Συνεγράφη δὲ τὰ περὶ 

ἐγκαίνια τῶν ἁγίων Ζωῆς καὶ 
Οὗτος εἷς ἦν τῶν ἑβδομήκοντα μ' 
Ὃς καὶ συγκατηριθμήθη μετὰ τι 

Μύρωνος. --- 9, des, : 

: ταύτην παρὰ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
— ὅ πανηρίσας Cg. 

Ave. 8. 

Auc. 9. 

Auc. S. 

Auc. t 



Ἄνα. 9. 

Aus. 9. 
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ἀπεστρέφετο τὰς ἁγίας εἰκόνας καὶ πυρὶ ταύτας 

παρεδίδου, ὑπὲρ ὧν καὶ ó μακάριος Γερμανὸς 

ὁ πατριάρχης πολλὰς θλίψεις ὑπέστη, ἐλέγχων 

τὸν ἀσεβῆ καὶ παράνομον. “Ὅθεν καὶ τὴν σεβασ- 

μίαν εἰκόνα τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν τιμωμένην ἐν τῇ ἁγίᾳ 

θανάτῳ παρέπεμψαν, καὶ τὸν ἀσεβῆ βασιλέα ἀραῖς 

καὶ ἀναθέματι ὑπέβαλον 3, Ὃ δὲ βασιλεὺς ταῦτα 

μαϑὼν καὶ θυμοῦ πλησθεὶς ξίφει τὰς κεφαλὰς τῶν 

ἐκεῖ εὑρεθέντων τμηθῆναι προσέταξεν, ὧν τὸν 

ἀριθμὸν μόνος ὁ Κύριος οἶδεν. Móvouc δὲ τοὺς 

ἐννέα 19 ῥάβδοις τύψας τῇ εἱρκτῇ ἐνέβαλε, κελεύ- 

Χαλκῇ δ καθελεῖν ἐπεχείρησε. Kol δὴ κλίμακες σας ἡμερήσιον λαμβάνειν αὐτοὺς ἀνὰ πεντακοσίας 

κατασκευάζονται ὃ καὶ εὐμήκη ξύλα ἐπιτίθενται. πληγάς 1: καὶ οὕτως ἐκαρτέρησαν αἰκιζόμενοι 

καὶ οἱ καθαιρέται ἐπὶ τῶν κλιμάκων ἀνελθόντες μῆνας ὀκτώ. Καὶ ὡς εἶδεν αὐτοὺς ἐκλείποντας, 

ἔργου ἥπτοντο, Τότε δὴ τότε προφθάσαντες οἱ ἐκέλευσεν ἐνεχθῆναι σούβλας πεπυρακτιυμένας, 

γενναῖοι οὗτοι καὶ μιᾶς τῶν κλιμάκων δραξάμενοι καὶ οὕτω 12 τὰ πρόσωπα αὐτῶν κατακαῦσαι 18. 

καὶ πρὸς ἑαυτοὺς ἑλκύσαντες, τὸν καθαιρέτην εἶθ᾽ οὕτως ξίφει ἀναιρεθῆναι ἐν τῷ Κυνηγίῳ '* 

σπαθάριον ἄνωθεν κάτω προσρήξαντες τῷ σὺν τῇ ἁγίᾳ Μαρίᾳ τῇ πατρικίᾳ. 

— 5 (ἀπεστρέφετο - Χαλκῇ) τὴν ἐν τῆ ἁγία X. πύλη θείαν εἰκόνα Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ O. ἡμῶν D. — € (δὴ - κατασκ.) 

κλίμακάς τινας D. — * (ἐπιτίθενται - ἥπτοντο) προσενεγκάμενος καὶ στᾶσιν τοῖς καθαιρέταις μὴ χανησάμενος καὶ ἔργου 

ἅψασθαι τούτοις προτρεψάμενος D. --- ὃ προσρίψαντες D. — ? καθυπέβαλλον D. — 7? (ξίφει - ἐννέα) πολλοὺς μὲν 

ἄλλους τῇ τοῦ ξίφους τιμωρία παρέδωκεν, τοὺς δὲ ἁγίους τούτους θ᾽ μάρτυρας D. — ?* πεντακοσίων πληγῶν D. — 

18 (καὶ dic - οὕτω) ἐκλιμπανόντων δὲ αὐτῶν σούβλαις πεπυρακτωμέναϊς D. — 1 προστάττει add, D. — '* ἐν τ. K. om. D. 

ἡμῶν Γρητορίου ἐπισκόπου Νύσσης. 'O κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ὁ δίκαιος καὶ μόνος ἀληθινὸς 

Θεὸς ἡμῶν, ὁ τῇ οὐσίᾳ τῆς θεότητος καὶ τῇ δυνάμει ἀνεκλόλητος, ó φύσει φιλάνθρωπος καὶ ἀγαθός, ὁ 

τῇ δόσει: ἀμεταμέλητος ἡ εἰκὼν τοῦ ΤΤατρὸς ἡ ἀπαράλλακτος, ὁ πρὸ αἰώνων ἀοράτως ἐκ τοῦ ἸΤατρὸς 

γεννηθεὶς καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἡμερῶν ἐκ παρθένου μητρὸς τεχθείς, ἐνταῦθα καὶ αὖθις ἐν ἁγίᾳ εἰκόνι 

κατηξίωσε φανῆναι διὰ ἰδίαν ἀγαθότητα xoi ἄμετρον εὐσπλαγχνίαν. Κἀκεῖ μὲν μάγους ὁδηγῶν πρὸς τὴν 

πορείαν δι᾽ ἀστέρος, ἐνταῦθα δὲ τοὺς νηπιάζοντας τὴν φρένα πρὸς τελείαν γνῶσιν ἐπανάγων διὰ τῆς 

αὐτοῦ ἀχειροποιήτου καὶ düXou εἰκόνος" ἐκεῖ ἐκ παρθένου νέος ἐφάνη διὰ γεννήσεως, ἐνταῦθα ὁ αὐτὸς 

ἐν εἰκόνι σήμερον σωματικῇ προσκυνεῖσθαι κατηξίωσεν. ^O ἀφράστου φιλανθρωπίας, ὦ ἀμετρήτου 

κηδεμονίας, ὦ ἀνεκδιηγήτου δωρεᾶς" ὄντως παράδοξον πρᾶγμα καὶ φοβερὸν ὅτι ἐν ἡμῖν τοῖς πηλίνοις 

χαρακτῆρι ἀύλῳ καθορᾶται ὁ κτίστης. Δεῦτε οὖν, ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε καὶ διηγήσομαι ὑμῖν 

πᾶσι τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον, ὅσα γέγονεν ἐν Καμουλιαναῖς ἐν τῇ νέᾳ Βηθλεέμ, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ 

τῆς μακαρίας ἐκείνης καὶ τιμίας Βάσσης " τῆς μετακληθείσης ᾿Ακυλίνης ἐπὶ μέσον ἐγὼ ὁ- τἀπεινὸς 

προθήσω Γρηγόριος ὡς ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος τῷ ἀναξίῳ φανερωθέντα μοι. Αὕτη ἣ μακαρία 

ἑλληνὶς οὖσα καὶ σύζυγον ἔχουσα Κάμουλον τοὔνομα, ἕλληνα καὶ αὐτὸν ὄντα καὶ τοπάρχην ὑπάρχοντα, 

ἐμμανῶς δὲ πρὸς τοὺς χριστιανοὺς διακείμενον κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως Διοκλητιανοῦ, 

ἐλλαμφθεῖσα τῇ θείᾳ χάριτι ἀποστῆναι τοῦ ἀνδρὸς ἐζήτει καὶ τῆς τούτου θρησκείας, πρὸς μόνον τὸν 

ζωῆς δεσπότην καὶ βασιλέα τὴν ἐλπίδα καὶ ἐπίγνωσιν ἔχουσα ἐν τῷ κρυπτῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ παρα- 

νόμου ἀνδρός: ἐδυσώπει δὲ ἀεὶ τὸν Κύριον δέξασθαι τὸ ἅγιον βάπτισμα, προσευχαῖς καθεκάστην 

παννύχοις καὶ νηστείαις ἀσχολουμένη, πᾶσάν τε καθαρότητα ψυχῆς καὶ σώματος ἐν ἑαυτῇ περιφέ- 

ρουσα καὶ τῇ ἁγνείᾳ προσκαρτεροῦσα᾽ ἥτις καὶ ἠξιώθη τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ ἁγίου δέξασθαι Πνεύ- 

ματος. Προσευχομένης γὰρ αὐτῆς μετὰ δακρύων καὶ συντετριμμένης καρδίας, ὁ τὸ θέλημα τῶν 

φοβουμένων αὑτὸν ποιῶν Κύριος εἰσήκουσε τῆς δεήσεως αὐτῆς καταμετρήσας τὴν πίστιν αὐτῆς καί 

φησιν’ « Ἐπειδὴ διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων κατῆλθον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ σαρκωθεὶς ἐκ τῆς ἁγίας 

'» Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ νῦν παροτίνομαι πρὸς σὲ τὰ δάκρυά σου οἰκτείρας. Εὐτρέ- 

» miGov οὖν τράπεζαν καθαρὰν καὶ ἐπίθες ἐν αὐτῇ λευκὴν κίδαριν καὶ σκεῦος ἄθικτον διαυγὲς μετὰ 

» ὕδατος καὶ ἑτοίμασον αὐτὰ ἐν ταμείῳ κεκοσμημένῳ, καὶ ῥῖψον ἑαυτὴν εἰς τὸ ἔδαφος τοῦ κοιτῶνος 

» καὶ σκεπάσει σε ἡ δεξιά μου καὶ ὀφθήσομαί σοι ὡς βούλομαι.» Καὶ ἐποίησεν οὕτως fj μακαρία 

᾿Ακυλίνα, καθὼς προσέταξεν αὐτῇ ἡ θεία φωνή. Καὶ κατέβη πρὸς αὐτὴν ὁ δεσπότης Χριστός, ὃ πάντοτε 

καὶ παντοχοῦ παραγενόμενος καὶ μηδέποτε παρορῶν τοὺς ἐλπίζοντας καὶ ποθοῦντας αὐτόν. Συνῆλθον 

δὲ αὐτῷ καὶ πᾶσαι αἱ τῶν οὐρανῶν δυνάμεις περὶ πέμπτην φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἄδοντες καὶ λέγοντες 

τὸν ἐπινίκιον ὕμνον" « Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ. » Καὶ ὁ νίψας πρότερον τοὺς πόδας τῶν 

αὐτοῦ μαθητῶν καὶ τῷ λεντίῳ ἀπομάξας, αὐτὸς καὶ νῦν ἔνιψε ταῖς χερσὶ τῷ ὕδατι τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον 

καὶ νιψάμενος ἀπέμαξε τῇ καθαρᾷ κιδάρει τὸ ἄχραντον αὐτοῦ πρόσωπον καὶ εὐθέως, ὦ τοῦ θαύματος, 

ἀπεδείχθη τύπος τῆς θεανθρώπου καὶ παναγίας αὐτοῦ μορφῆς. “Ὅθεν τούτων οὕτως οἰκονομηθέντων, 

καὶ ἁτιασθεῖσα καὶ φωτισθεῖσα fj τιμία Ἀκυλίνα καὶ τὸν ἄχραντον καὶ σεβάσμιον χαρακτῆρα λαβοῦσα, 

ηὐχαρίστησε τῷ Κυρίῳ. Ἀποθεμένη οὖν τοῦτον ἐν ἑνὶ πινσῷ τοῦ ἑαυτῆς οἴκου φοβουμένη τὸν ἄνδρα, 

ἐτίμα ὑπερβαλλόντως. Ἐν τῷ καιρῷ δὲ τῆς ἑαυτῆς τελευτῆς ἐπεὶ τὴν ἐκδημίαν προέγνω, πρόνοιαν τὴν 

ἀρίστην ἐποιήσατο τῆς ἁγίας ταύτης ἀχειροποιήτου xoi ἀχρωματίστου εἰκόνος. Τὰ ἐν αὐτῇ γὰρ παρα- 

κολουθήσαντα πάντα γράψασα καὶ σὺν τῷ ἁγίῳ χαρακτῆρι ἀποθεμένη ἠσφαλίσατο. Μετὰ δὲ πλείστου 

χρόνου παρέλευσιν ἐμοὶ τῷ ἀναξίῳ τὰ περὶ τούτου ἀπεκαλύφθη Γρητορίψ, καὶ ἐν Καμουλιαναῖς ἀπελ- 

θών, ἐν τῷ τῆς μακαρίας Ἀκυλίνης φημὶ κατοικητηρίῳψ, καὶ κατὰ τὸν ὑποδειχθέντα μοι τόπον ἐξορύξας 

τοῦ rofyov ἐκείνου εὗρον τλωσσόκομον, ἐν ᾧ ἀπέκειτο 6 ἅγιος χαρακτὴρ τοῦ πατρικοῦ ἀπαυγάσματος. 
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8. Ti! αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις ? 

Κωνσταντίνου ἀρχιεπισκόπου τῆς βασιλίδος 

πόλεως 8, Τελεῖται δὲ f| αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁγιὼω- 

τάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, ἐν ἡμέρῳ κυριακῆ. 

4. Tf! αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

᾿Αντωνίνου, Οὗτος ὁ ἅτιος ᾿Αλεξανδρεὺς ἦν τὸ 

ΜΗ͂ΝΙ ΤΩ 

1. "Ἄθλησις τῶν ἁτίων μαρτύρων Λαυρεν- 

τίου !, Ξύστου ἐπισκόπου 3 Ῥώμης " καὶ Ἵππο- 

χύτου. Οὗτοι κατὰ τοὺς χρόνους Δεκίου γεγό- 

vac. Καὶ ὁ μὲν ἅγιος Ξύστος ἐξ ᾿Αθηνῶν ὑπῆρχεν, 

ἐν αἷς καὶ τὸν τῆς φιλοσοφίας λόγον ἠσκήθη. 

ἸΠαρατγενόμενος δὲ ἐν Ρώμῃ χειροτονεῖται ἐπίσκο- 

Toc? Ῥώμης μετὰ τὸν ἁγιώτατον Στέφανον. 

Ὠδίνοντος δὲ ἤδη τοῦ κατὰ τῶν χριστιανῶν 

διωγμοῦ, κελεύει ὁ ἅγιος Ξύστος Λαυρεντίῳ τῷ 

ἀρχιδιακόνῳ αὐτοῦ διοικῆσαι τὰ σκεύη τῆς ἐκκλη- 

σίας. Ὁ δὲ ταῦτα πωλήσας διένειμε πτωχοῖς. Τοῦ 

δὲ Δεκίου ὑποστρέψαντος ἐκ ΤΤερσίδος, προσήχθη 

αὐτῷ ὁ ἅγιος Ξύστος ὁ ἐπίσκοπος, καὶ τὸν Χρι- 

στὸν ἀρνήσασθαι μὴ πεισθεὶς ἀλλὰ παρρησίᾳ Θεὸν 

αὐτὸν καὶ δημιουργὸν τοῦ παντὸς καθομολογήσας 

ξίφει τὴν κεφαλὴν ἀπετβήθη. Εἰσαχθεὶς δὲ Λαυρέν- 

τιος ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ τὰ ἱερὰ χρήματα ἀπαιτού- 

μένος, καὶ αἰτήσας ἁμάξας καὶ λαβὼν τοὺς χωλοὺς 

καὶ ἀναπήρους, οἷς διένειμε τὰ χρήματα ὅ, ταῖς 

ἁμάξαις ἐπιστοιβάσας πρὸς τὸν βασιλέα ἤγαγεν. 

Oüg ἰδὼν καὶ ὀρτισθεὶς κελεύει τὸν ἅγιον 5 Λαυ- 

ρέντιον τυφθῆναι σφοδρῶς, εἶτα βληθῆναι ἐν vf? 

φυλακῇ, ἐν fj γενόμενος ἰᾶτο πάντας ὅσοι àv? πρὸς 

αὐτὸν ἐφοίτων, ᾧ ἂν ἕκαστος ἐκρατεῖτο νοσήματι, 

᾿ ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁτίου μάρτυρος Εὔπλον, Ὃς 

ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως, ἐκ πόλεως Κατά- 

γένος ὅ, Συλληφθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος καὶ κρε- 

μασθεὶς ξέεται 3, εἶτα εἰς κάμινον πυρὸς ἐμβληθεὶς 

μαρτυρικῷ κατεκοσμήθη στεφάνῳ, τὸ πνεῦμα Ti) 

Θεῷ παραθέμενος ὁ. Εὑρέθη δὲ μέσον τοῦ πυρὸς 

ἀβλαβής, μηδὲ μέχρι τριχὸς λυϊμηναμένης αὐτὸν 

τῆς φλογός. 

AYTQ l'. 

"Anep ὁ τριβοῦνος Καλλίνικος βλέπων, ὃς ἐπεστάτει 

τῆς εἱρκτῆς, ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ καὶ ἐβαπτίσθη. 

Μετὰ τοῦτο δὲ παρίσταται ὁ ἅγιος Λαυρέντιος 

τῷ βασιλεῖ, καὶ μὴ πεισθεὶς θῦσω τοῖς εἰδώλοις, 

ἐπὶ ἐσχάρας ἁπλοῦται ὑφαπτομένου πυρός " καὶ 

ἐν αὐτῇ τῷ Θεῷ εὐχαριστήσας, ἀφῆκε τὸ πνεῦμα 

καὶ κηδείας τῆς ὀφειλομένης παρὰ τοῦ Ἱππολύτου 

τυγχάνει. Ὅπερ γνοὺς ὁ βασιλεὺς * καὶ μεταπεμψά- 

μενος αὐτὸν ἐκέλευσε 5 κηνάραις αὐτὸν 5 σιδηραῖς 

μαστιγωθῆναι" καὶ ἵπποις ἀγρίοις προσδεθῆναι" 

ὑφ᾽ ὧν ἐπὶ πολὺ συρόμενος, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 

Tapébuxe 79. Τελεῖται "! δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 

Τρικόγχῳ, πλησίον τοῦ Καπετωλίου. 

Λέγεται δὲ ὅτι ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὸ παθεῖν 

τὸν ἅγιον Ἱππόλυτον Δέκιος καὶ Βαλλεριανὸς 

καθήμενοι ἐπὶ τῶν ἵππων αὐτῶν τοῦ ἐλθεῖν εἰς τὸ 

θέατρον, ἐξέπνευσαν. Ἔκραξε δὲ ὁ Δέκιος ἐν τῇ 

ὥρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ" « Ὡ Ἱππόλυτε, ὡς 

» αἰχμάλωτον οὕτως δεδεμένον μὲ ἀπάγεις; » 

"Expo£e δὲ καὶ ὁ Βαλλεριανός" | « Πυρίναις ue 

» κατήναις δήσας οὕτως ἕλκεις; » Τοῦτο δὲ 

δῆλον γέγονε καθ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην καὶ πάντες 

ἐστερεώθησαν τῇ πίστει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ. 

AYTOQ ΙΑ΄. 

νης τῆς Σικελῶν ἐπαρχίας, διάκονος τῆς ἐκεῖσε 

ἐκκλησίας. Διαβληθεὶς δὲ πρὸς τὸν ἄρχοντα Καλ-. 

8. — ! καὶ τὴ D. —? πατρὸς ἡμιῶν add. D. — 8 (τ, f. 7.) Κωνσταντινουπόλεως D. 
4, — ! καὶ τῇ D. — 5. (ὃ - γένος) ἣν Ἀλεξανδρείας, διὰ δὲ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν D. — ? (δὲ - ξέεται) καὶ πρὸς "τὸν 

ἄρχοντα ἀχθεὶς καὶ χριστιανὸν ἑαυτόν ἀναγορεύσας E. kp. D. — * (ró - παραθέμενος) om. D. 
1. — ! Λαβρεντίου S. — ? om. D. --- 3 τῆς αὐτῆς πόλεως add. D. — * τὸ μαρτυρῆσαι add. D. — " καὶ add. D. — δ ἐπε- 

φοίτων D. — * Δέκιος add. D. — * κελεύει αὐτὸν D, — ? μαστιχθῆναι D. — 19 ἀπέδιυκεν D. — 11 Cf. Synaxaria selecta; hic 

des. D. 

Εὖρον bé xoi τὴν παρὰ τῆς μακαρίας γυναικὸς ἀπαιυρηθεῖσαν qure wyóv ἐκ πλείστιων χρόνων καὶ 

ἀμνημονεύτων ἀνάπτουσαν, καὶ θυμιατήριον μικρὸν τὴν εὐωδίαν παρέχον τοῦ θυμιάματος. Τοῦτο 

πρῶτον καὶ μέγιστον θαῦμα ἐγὼ ὁ ταπεινὸς καὶ ἐλάχιστος ἑώρακα ἐπίσκοπος, καὶ φανερὸν τοῦτο πᾶσι 

κατέστησα, ἐν δὲ τῇ Καισαρέων μητροπόλει ἡρετισάμην τὴν θείαν ταύτην εἰκόνα τεθῆναι, ἐν fj καὶ 

πολλὰ br αὐτῆς ἰάματα ἐγένοντο, ὅσα σχεδὸν καὶ ἐπὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ, τυφλοί τε καὶ χωλοὶ xoi δαιμονιζόμενοι καὶ παρολυτικοὶ παραχρῆμα ἰῶντο, ὅπως τὸ πλήρωμα 

τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς αὐτοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐμφανὲς γένηται, ὅτι αὐτὸς ὁ ἐνανθρω- 

πήσας λόγος τοῦ ἀνάρχου πατρὸς καὶ Zfj καὶ κεκραταίωται καὶ διαμένει καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας ὦ 

τῶν αἰώνων. Ταῦτα ἐγένοντο ἐν Καμουλιαναῖς, ἐπὶ μὲν τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ γενομένης καὶ ἀπο- 

κρυβείσης τῆς ἀχράντου καὶ ἀχειροποιήτου εἰκόνος, ἐπὶ δὲ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου φανερωθείσης καὶ 

θαυματουργούσης εἰς δόξαν τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ πατρός, ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων " ἀμήν. --- Mv : 1. 2. 4. — Εὕρεσις τῆς ἀχειροποιήτου κτλ. --- Mr : 1. . 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1. — Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου ἐν τῷ Τρικόγχῳ πλησίον τοῦ Καπε- 

τωλίου (Aug. 191). — P :1.—- Ἀνδρέου. --- D:1(.. Τελεῖται δὲ fi αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ 

αὐτῶν μαρτυρείῳ). --- Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ Τρικόγχῳ πλησίον 

τοῦ Καπετωλίου. --- D&:1.— ΒΒ: Ἴ. -- Καὶ :1. -- N : 1. — Bb: 1. — Ἰουλιανοῦ κτλ. (Aug. 92). — 

Be:1. €:1. — Ce: deest. ἀρ; : 1. — R:1. — Ra:1. — Rb: 1. — Re: 1. — Ἐλευθερίου, 

Λεονίδους (Aug. 85). — Ἔκλειψις τοῦ ἡλίου (Aug. 8). — Me: 1. — Mv:í. — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:2,1. —P:1.2. — D:1.2. —Da:1.9. —Db:1.2. —& :1.2. 
SYNAXARIUM. 56 

Ave. 9. 

f£ 980". 

Auc. 10. 

Auc. 11. 

Auc. 9. 

Ave. 10. 

Auc. l1. 



Ave. 11. 

Auc. 11. 

βισιανὸν καὶ τὸν Χριστὸν μὴ ἀρνησάμενος, πρῶτον 

μὲν δεσμεῖται χεῖρας καὶ πόδας πρὸς τοῖς γόνασιν, 

Ἔπειτα! κρεμᾶται " ἐπὶ ξύλου ὀρθοῦ καὶ χερσὶ σιδη- 

ραῖς ξέεται" ὅτε καὶ θείας φωνῆς πρὸς αὐτὸν ἐλθού- 

σῆς ἀνέθορε. Μετὰ δὲ ταῦτα σφύραις σιδηραῖς τὰς 
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κνήμας αὐτοῦ θλάττεται ? καὶ ἐν τῇ εἱρκτῇ ἀπορρι- 

φεὶς εὐχῇ μόνῃ πηγὴν ὕδατος πεποίηκεν ? ἀναδο- 

θῆναι ἐν τῇ φυλακῇ" εἶτα πάλιν ἐκβληθεὶς σιδήροις 

ὀξέσι πεπυρακτωμένοις τὰς ἀκοὰς αὐτοῦ κατετρή- 

θη, καὶ αὖθις τῇ τοῦ ξίφους τιμωρίᾳ κατεδικάσθη. 

1.— 1 δὲ add. Ὁ. — 5 κρεμνᾶται D, — ? θλᾶται D. —  ἐναπερρίφη D. — ὅ ποιήσας D. 

N:1.2, — Bb: 1. — Bo: 1. —€:1.29, — Ge: deest. — 0g: 1.2. —& : 1.9, — Ra: 1.2. — ΒΡ :1.2. 

Ἐ06 : 1. 9 (σύναξις αὐτῶν τελεῖται ἐν τῷ ἐξαέρῳ οἴκῳ). --- Καὶ τῶν ἁγίων ἐνδόξων xoi θαυματουργῶν 

ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἐν τοῖς Δαρείου. --- Me : 1. — Διήγησις περὶ εἰκόνος δεσποτικῆς 

ἀχειροποιήτου. Ἐν ταῖς ἡμέραις Τιβερίου τοῦ βασιλέως θαῦμα μέτα καὶ παράδοξον γέγονε. Γυνὴ 

γάρ τις τοὔνομα Μαρία, συγκλητικὴ φιλόχριστος, τὴν ἀξίαν πατρικία, χήρα οὖσα, περιέπεσε πάθει 

χαλεπῷ καὶ ἀνιάτῳ" καὶ ἀποκαμοῦσα ἐκ πάσης ἀνθρωπίνης βοηθείας ἀνέθετο ἑαυτὴν τῷ Θεῷ καὶ κυρίῳ 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἔννοιαν οὖν θεόθεν ἀγαθὴν δεξαμένη ἀποστέλλει πρὸς τοὺς λειτουργοὺς τῆς 

ἁγίας δεσποτικῆς καὶ ἀχειροποιήτου εἰκόνος, ἀφικέσθαι πρὸς αὐτὴν ἀξιοῦσα. Τῶν δὲ ἀπελθόντων, 

προσέπεσε τοῖς ποσὶν αὐτῶν λέτουσα᾽ « Δέομαι ὑμῶν, κύριοί μου, ἐπειδὴ ὁ Θεὸς διὰ τὰς πολλάς μου 

» ἁμαρτίας συνεχώρησε μαστίζεσθαί με ὑπὸ χαλεπῆς νόσου καὶ ὀλεθρίᾶς, βούλομαι fj ταλαίπωρος καὶ 

» ἀναξία δι᾿ εὐχῶν ὑμῶν ἁγίων δέξασθαι τὸν δεσποτικὸν ἅγιον χαρακτῆρα ἐν τῷ πανευτελεῖ μου οἴκῳ 

» ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράκοντα. Καὶ ἴσως δι᾿ αὐτοῦ ποιήσει ἔλεος μετ᾽ ἐμοῦ,» Οἱ δὲ τήν τε ἀγωγὴν koi 

πνευματικὴν αὐτῆς κατάστασιν ἐπιστάμενοι ἤγαγον τὸν ἅγιον χαρακτῆρα. Καὶ τῆς ἱερᾶς ἀνοιγείσης 

θήκης προσεκύνησε καὶ ἠσπάσατο ἡ γυνή᾽ καὶ λαβοῦσα βαμβίκινον τζίπαν ἰσόμετρον τῆς ἁγίας εἰκόνος, 

τέθεικεν ἐπάνω αὐτῆς. Εἶτα βαλοῦσα αὐτὴν εἰς καθαρὸν σκρινίον ἠσφαλίσατο δι᾽ αὐτῆς καὶ ἀποθεῖσα 

ἐν τῷ εὐκτηρίῳ οἴκῳ αὐτῆς, ἐφωταγώγει λαμπρῶς, Πληρωθεισῶν δὲ τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν, 

ἤρξαντο αἱ ὀδύναι τῆς γυναικὸς γίνεσθαι σφοδροὶ καὶ ἀφόρητοι, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὴν μηδὲ τῆς 

κλίνης ἐξαναστῆναι. ἸΤροσκαλεσαμένη δὲ μίαν τῶν παιδισκῶν, ἣν ἤδει καθαρωτέραν, φησὶ πρὸς αὐτήν" 

« Λάβε τὴν θήκην τῆς ἁγίας εἰκόνος, ὅπως προσκυνήσω καὶ εὕρω μικρὰν ἄνεσιν τῆς συνεχούσης με 

» σφοδρᾶς ὀδύνης.» Ἡ δὲ πορευθεῖσα εἰς τὸ εὐκτήριον εἶδε θαῦμα φοβερὸν καὶ παράδοξον. Φλὸξ γὰρ 

πυρὸς εἰς πλησμονὴν γενηθεῖσα ἐκ τῆς ἁγίας θήκης ἐκείνης ἀνήρχετο μέχρι τοῦ στέτους, καὶ καλύ- 

mTouda τὸ ὅλον θυσιαστήριον κατήρχετο μέχρι τοῦ δαπέδου μηδὲν τὸ σύνολον βλάπτουσα. Καὶ 

ἐκπλαγεῖσα fj παῖς ἔπεσε χαμαί: δραμοῦσαι δὲ ἕτεραι ἀπήγγειλαν τῇ κυρίᾳ αὐτῶν. Ἡ bé κατάφοβος 

γενομένη κατῆλθε τοῦ κλινιδίου καὶ βίᾳ πρὸς τὸ εὐκτήριον ἀπελθοῦσα καὶ τὴν φλόγα ἰδοῦσα τὸ « Κύριε 

» ἐλέησον » ἀνεβόησε, καὶ αὐτίκα μετεκαλέσατο τοὺς λειτουργοὺς μετὰ σπουδῆς, Συνηκολούθησε δὲ 

αὐτοῖς καὶ ὄχλος πολὺς καὶ πάντες ἰδόντες τὸ παράδοξον τοῦτο θέαμα κατεπλάγησαν ἀνερχομένης τε 

τῆς φλοτὸς καὶ κατερχομένης ὥσπερ ὀθόνης πλοίου ὑπὸ ἀνέμου σφοδροῦ ῥιπιζομένης, ἔκραζον πάντες 

τὸ « Κύριε ἐλέησον » ἐπὶ ὥρας πολλάς. Γενομένης δὲ ἱερατικῆς εὐχῆς, κατέπεσεν ἡ φλὸξ καὶ ἀνοίξαντες 

τὴν θήκην; εὗρον τὴν ἁγίαν καὶ δεσποτικὴν εἰκόνα ἀλώβητον καὶ ἀσινῆ. Λαβόντες δὲ τὸ βαμβίκινον 

τμῆμα, ὃ ἐπέθηκεν ἡ πατρικία, εὗρον ἐν αὐτῷ ἕτερον χαρακτῆρα δεσποτικόν, ἀχειροποίητον, ὅμοιον τῷ 

πρωτοτύπῳ. Δοξάσαντες οὖν πάντες τὸν Θεὸν ἐπὶ τούτῳ καὶ ἀσπασάμενοι αὐτόν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τὸ 

ἄλγος τῆς γυναικός, καὶ εὐθέως αἱ ὀδύναι ἐλύθησαν καὶ ἡ νόσος ἐδραπέτευσε καὶ fj γυνὴ ἰάθη τελείως. 

Καὶ εἰς ἑαυτὴν ἐλθοῦσα ἀνέστη δοξάζουσα τὸν Θεὸν σὺν πᾶσι τοῖς ἐλθοῦσι μετὰ τῶν πρεσβυτέρων. 

Μετὰ δὲ χρόνους τινὰς f| τιμιωτάτη ἐκείνη γυνή, ἐπεὶ προέγνω τὴν ἐκ τοῦ βίου ἑαυτῆς μετάθεσιν, ὡς 

σκεῦος ἐκλογῆς οὖσα, ἐφρόντισεν ἀναθεῖναι τὸν ἅγιον τοῦτον χαρακτῆρα τῇ ἐν τῇ Μελιτηνῇ μονῇ τῆς 

ἁγίας Ἀνοαλήψεως. Καὶ ὡς ἐξ ἀποστολῆς τινος φθάσαντος ἐκεῖσε Δομετιανοῦ ἀρχιεπισκόπου Μελιτηνῆς 

ἐξαδέλφου τοῦ βασιλέως Μαυρικίου μετὰ καὶ τῶν πρώτων τῆς αὐτῆς πόλεως, ἐπέγνω τοῦτο fj πατρικία 

καὶ ἐνεχείρισε τὸν ἅγιον χαρακτῆρα τῷ ἀρχιεπισκόπῳ εἰποῦσα τὸν σκοπὸν αὐτῆς πρὸς αὐτόν᾽ δι᾽ οὗ δὴ 

καὶ ἐκομίσθη ἐν τῇ Μελιτηνῇ. ᾿Αλλ’ οὐδὲ τὸ δεύτερον τοῦτο θαῦμα παραδραμεῖν ἄξιον. Τῆς γὰρ ἐπιδρο- 

μῆς τῶν Περσῶν ἐπὶ Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως γενομένης, φόβῳ βαλλόμεναι αἱ τοῦ μοναστηρίου 

μονάζουσαι, μή ποτε καὶ αὐταὶ συλληφθῶσι, κατέλαβον τὴν Κωνσταντινούπολιν, καὶ ἐξ εὐγενῶν οὖσαι 

ἔλαβον παρὰ τοῦ πατριάρχου Σεργίου μοναστήριον. Ὃς καὶ μαθὼν περὶ τῆς ἁγίας ταύτης καὶ ἀχειρο- 

ποιήτου εἰκόνος, καὶ μὴ βουλομένων τῶν μοναξουσῶν, ἀφείλετο ταύτην. ᾿Ἀλλ᾽ ἐπανέστησαν αὐτῷ 

θλίψεις ἀλλεπάλληλοι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, βασιλέων ἀγανάκτησις κατ᾽ αὐτοῦ, θάνατοι αἰφνίδιοι 

συγγενῶν καὶ φίλων αὐτοῦ, ταραχαὶ τῆς ἐκκλησίας διάφοροι. Καὶ ἐν τῷ αὐτὸν διαπορεῖσθαι περὶ 

τούτων ὁρᾷ ἐν νυκτὶ φοβερόν τινα ἄνδρα ἑστῶτα καὶ λέγοντα αὐτῷ- «᾿Απόδος ὅ ἔλαβες ἐν τάχει τοῦ 

» μοναστηρίου ἀδίκως.» ᾿Αναστὰς δὲ τὰ δραθέντα διελογίζετο - καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν 

ἐπυνθάνετο᾽ « Τίνες εἰσὶν αὗται αἱ θλίψεις καὶ διὰ ποίας αἰτίας ταῦτα ὑπομένω; καὶ μᾶλλον ὅτι εἶδον ἐν 

» νυκτὶ φοβερόν τινα ἄνδρα ἑστῶτα καὶ λέγοντά μοι’ ᾿Απόδος ἐν τάχει ὃ ἔλαβες τοῦ μοναστηρίου 

» ἀδίκως. Τίνος τί ἐλάβομεν, ἀγνοῶ. » Οἱ δὲ λέτουσιν αὐτῷ" « Δέσποτα, μηδὲν τοιοῦτον λογίζου " οὐδὲ 

» γὰρ ἠδίκησάς ποτέ τινα, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τῶν δαιμόνων ἐνεργείας εἰσὶ καὶ αἱ θλίψεις καὶ oi φαντασίαι.» 

Εἶτα πάλιν καταλαμβάνει f| νύξ. Καὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ φοβερὸς ἐκεῖνος λέγει αὐτῷ μετὰ αὐστηρίας " 

« "Anóboc ἐν τόχει ὅπερ ἔλαβες ἀπὸ τῶν μοναστριῶν τῆς ᾿Αναλήψεως οὐκ οἶδας, ὅτι ξέναι εἰσὶ καὶ 

» ἀπαραμύθητοι ὡς ἀπὸ ἀλλοτρίας ἐλθοῦσαι; » Ἔξυπνος δὲ τενόμενος λέγει πρὸς τὸν αὐτοῦ κουβου- 
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2. Τῇ * αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν &rtuv? Neo- 

φύτου, Γαΐου xoi? Γαϊανοῦ, Ζήνωνος, Μαρ- 

κίου καὶ Μακαρίου. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

4. Ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 1 Χριστοῦ ! μαρτύ- 

ρων Φωτίου καὶ ᾿Ανικήτου. Οὗτοι ὑπῆρχον 

κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως" 
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ἣν δὲ ὁ ἅγιος Φώτιος ἀδελφιδοῦς τοῦ ἁγίου "Avi- 

κήτου. Τοῦ οὖν Διοκλητιανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ δημη- 

τορήσαντος κατὰ τῶν χριστιανῶν, παρούσης τῆς 

συγκλήτου βουλῆς, καὶ πλήθη.2 βασανιστηρίων ἐν 

τῷ μέσῳ προθέντος καὶ παντοίως διαλωβήσα- 

σθαι τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα 

ἀπειλήσαντος, καὶ ἐξαιρήσειν ἐκ τῶν πανταχόθεν 

ἄκρων τοὺς χριστιανοὺς φρυαξαμένου καὶ πολλὰ 

βλάσφημα κατὰ τῆς δόξης τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ 

τοῦ Θεοῦ διεξελθόντος, παρὼν ὃ ἅγιος μάρτυς τοῦ 

Χριστοῦ ᾿Ανίκητος οὐ κατεπλάγη τὰς ἀπειλὰς τοῦ 

τυράννου ἀλλὰ παρρησίᾳ χριστιανὸν ἑαυτὸν ἀνε- 

κήρυξεν. Καὶ περὶ τῆς πρώτης καὶ ἀνάρχου γεννή- 

σεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ «καὶ περὶ τῆς ἐσχάτης ἐν 

χρόνῳ σαρκώσεως αὐτοῦ“ καὶ δι’ ἡμᾶς οἰκονομίας 

θεολογικώτατα διετράνωσε, στηλιτεύσας τὴν πλά- 

γὴν τῶν εἰδώλων ὅ καὶ προσθεὶς ὅτι κωφοὶ καὶ 

ἀναίσθητοί εἰσιν οἱ σέβοντες αὐτά διὰ | ταῦτα 5 

τύπτεται ἴ βουνεύροις ἐπὶ τοσοῦτον, lug ἀμυχάς 

τινας ἐν τῷ αὐτοῦ 8 σώματι γενέσθαι, δι᾽ ὧν αὐτοῦ 

τὰ ὀστᾶ καθορᾶτο. Εἶτα λέων ἀφίεται ἐπ᾽ αὐτόν" 

ὃν ἰδὼν ὁ ἅγιος ἔδεισε μετὰ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς 

μανιώδοὺῦς φορᾶς δεινὸν καὶ καταπληκτικὸν βρυχη- 

σάμενον. Ὁ δὲ λέων προσεγγίσας ὃ αὐτῷ παντὸς 

προβάτου κατεφάνη πραότερος᾽ καὶ οἷον συμπα- 

θήσας τῷ ἁγίῳ τὸν ἐπιχεθέντα 10 αὐτοῦ διὰ τὸν 

φόβον 11 τῷ προσώπῳ ἱδρῶτα τῷ δεξιῷ ποδὶ 

ὥσπερ σπόγγῳ ἀπέματτε. Τότε οὖν τοῦ μάρτυρος 

εὐχαριστίας ἀναπέμψαντος τῷ Θεῷ, ἐπὶ τῷ τέλει 

τῆς εὐχῆς σεισμὸς γέγονε" καὶ τὸ τοῦ Ἡρακλέος 15 

ξόανον καταπεσὸν ? εἰς κονίαν 16 ἐχώρησε, καὶ 

μέρος τῆς πόλεως κατενεχθὲν πολλοὺς τῶν ἑλλή- 

vuv ἀπώλεσε, Προστάξαντος δὲ τοῦ βασιλέως 

ξίφει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τμηθῆναι 15, ἐπεὶ ὃ τὴν 

2. — καὶ τὴ D. — 3 μαρτύρων add. D. —3 om. D. 

ἐν τῷ ἐξαέρῳ οἴκῳ τῶν ἁγίων ἐνδόξων koi θαυμα- 

τουργῶν ἀναργύρων Κοσμᾷ καὶ Δαμιανοῦ ἐν τοῖς 

Δαρείου. 

^ AYTQ ΙΒ΄. 

πλητὴν μέλλων ἐπενεγκεῖν 16 δήμιος ἀνενέργητος 

ἔμεινε, τῆς χειρὸς αὐτοῦ μετὰ τῆς σπάθης κατε- 

νεχθῆναι μὴ δυναμένης, μεταβαλὼν ὁ τύραννος 

τὴν ἀπόφασιν, δεσμεῖ τὸν ἅγιον "7 τροχῷ πυρᾶς 

ὑποστρωθείσης. Ἔνθα διατεμνόμενος τὰ μέλη 18 

καὶ διακαιόμενος ηὔξατο, καὶ εὐθέως ἐλύθη τὰ 

δεσμὰ καὶ ὁ τροχὸς ἔστη καὶ τὸ πῦρ ἐσβέσθη. Καὶ 

τότε δὴ 6 ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ Φώτιος προσδραμὼν 

περιεπτύξατο αὐτόν, πατέρα καὶ σωτῆρα καὶ θεῖον 

ἀνακαλῶν. Συνδεσμεῖται οὖν ἅμα 15 τῷ ἁγίῳ 

κλοιοῖς σιδηροῖς καὶ ἐν εἱρκτῇ ἀμφότεροι τίθενται" 

εἶτα ἐξαχθέντες ξέονται καὶ πυρὶ φλέτονται καὶ 

ὑπὸ τοῦ δήμου ἐν τῷ θεάτρῳ λίθοις βάλλονται 39, 

᾿Αβλαβεῖς δὲ ἐν τοσούτοις διαφυλαχθέντες δεινοῖς, 

ξύλοις προσδεθέντες τοὺς πόδας ὑπὸ ἵππων 

ἀγρίων σύρεσθαι προσετάχθησαν, καὶ αὖθις 

μαστιχθέντες σφοδρῶς καὶ dori καὶ !? ὄξει 19 τοὺς 

ἐκ τῶν πληγῶν μώλωπας ἀναξανθέντες ἀτημέλη- 

TOi?! ἐπὶ τρισὶ χρόνοις ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ μένειν 

κατεδικάσθησαν. Μετὰ δὲ τὸ ταριχευθῆναι ἐπὶ 

τοσοῦτον αὐτούς, ἐκκαύσας ὁ τύραννος τὸ λετγό- 

μενον λουτρὸν ᾿Αντωνίνου 35 ἐπὶ ἡμέραις τρισὶν ἐν 

αὐτῷ τούτους κατέκλεισεν. Τοῦ “8 δὲ τῶν κευθμώ- 

νῶν διὰ προσευχῆς τῶν ἁγίων ἀναρραγέντων καὶ 

τοῦ στερεώματος διαλυθέντος, πλῆθος ὕδατος 

ἀνεδόθη, ὡς εἶναι αὐτοὺς οὐκ εἰς διακεκαυμένον 

καὶ πυρφόρον, ἀλλ᾽ εἰς  δροσοβόλον χωρίον. Ἐπὶ 

τούτοις ἐπιτεχνᾶτοι κάμινον ὁ δΔιοκλητιανὸς 

χωνοειδῆ κίοσι σιδηροῖς ὑποστηριζομένην᾽ ἔνθα 

βληθέντες καὶ τοῦ Θεοῦ δεηθέντες, πέρας τῆς 

ἀθλήσεως καὶ τοὺς τῆς νίκης στεφάνους ἐδέξαντο. 

Λέγεται ?* δὲ ὑποβληθέντας "5 τῇ καμίνῳ ἐπὶ τρισὶν 

ὥραις ἐμπνέειν, καὶ ἀνελκυσθέντα τὰ σώματα 

αὐτῶν διὰ σιδηρῶν ὀργάνων ἀσινῆ φανῆναι, μηδὲ 

μέχρι 15 τριχὸς αὐτοὺς 5 τῆς φλογὸς λυμηναμέ- 

νης 37. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτιμ 

αὐτῶν μαρτυρείῳ, τῷ ὄντι ἐν τῷ Στρατητγίῳ 38, 

1. — !om. D. ---- 5 πλῆθος D. — 3 προσελθόντος D. --- * τοῦ add. S. — ὃ τῶν εἰδ. τὴν ματαιότητα Ὁ), — * (σέβοντες - 

ταῦτα) κωφοῖς καὶ ἀναισθήτοις προσέχοντες D. — Ἰ οὖν add. D. — 9 oin. D. — ? προσεγγίσαι S. — !* ἐπιχθέντα D. — 
τι φίβον S, — 1? Ἡρακλέους D. — 13 καταπεσεῖν S. — 1 κόνιν D. — 15 ἐκτμηθῆναι D. — 18 ἐπ, μέλλων D. — 1 ἐν add. 
D. — 18 βέλη S. — 19 om. D. — 9 λιθοβολοῦνται D. — "1 ἀτιμέλη[τοι corr. rec. D. — ?? D, Ἀντωνίου S. — 38 τῶν S, — 
21 χέγονται D. — 25 ὑποβληθέντες D. — ?9 αὐτῶν D. — 57 λυμηναμένων D. — ?5 Στρατιγίω S. 

xAelotov: «"Abehge, ὡς ἔλαβες τὸν δεσποτικὸν χαρακτῆρα ἀπὸ τῶν μοναζουσῶν, πῶς τοῦτο ἐλογί- 

» σαντο; » Ὁ δέ' «Βαρέως, ἔφη, δέσποτα, κατὰ πολύ" καὶ ἐὰν ἠδύναντο, ἠμύναντο ἂν ἡμᾶς.» Τότε 

συνῆκεν ὁ πατριάρχης ἑαυτοῦ καταγνοὺς καὶ μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς καὶ τιμῆς ἀπέστειλε τὸν ὅγιον 

χαρακτῆρα ἐν τῇ μονῇ τῶν μοναστριῶν κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἐννάτην τοῦ νοεμβρίου μηνός" κατέπαυσαν 

δὲ καὶ οἱ πειρασμοὶ καὶ αἱ θλίψεις τοῦ πατριάρχου καὶ αἱ μονάστριαι ἠγαλλιάσαντο καὶ ηὐχαρίστησαν 

τῷ Θεῷ. — Ἥρων ó φιλόσοφος ἐν εἰρήνῃ v. — Mv: 1. --- Τὰ ἐγκαίνια τοῦ σεβασμίου καὶ περικαλλοῦς 

οἴκου καὶ θείου ναοῦ τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐλεούσης. --- Διήγησις περὶ τῆς 

ἀχειροποιήτου. --- Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:1.— P:1.— D:i.— D&:l— Db:i.— K:ií.— N:1.— 

Bb:1.— Bo: 1. — €:1. — Ce:1. — Cg: 1. — R: 1. — Ra: 1. — Rb: 1.— Ro: 1. — Me: 1. — 

ΠΠαλάμων ἐν εἰρήνῃ τ. — Mv : 1. — Πάμφιλος xai Kontruv ξ. v. (Aug. 185). --- Σέργιος καὶ Στέφανος 

ἐν εἰρήνῃ v. (Aug. 185). — Mr: 1. 
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MHNI TQ 

1. ᾿Αγάμνησις τῆς μεταθέσεως τῶν λειψάνων 
100! ἁγίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Οὗτος fiv 
ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου, τοῦ ἐπιλεγομένου 
ΤΤωγωνάτου, ἐκγόνου Ἡρακλείου. Ταῖς μεγίσταις 
οὖν τιμαῖς ὑπὸ τῶν πρώην βασιλέων δεξιιωθεὶς καὶ 
ἱκανὸς ὧν ἐν ταῖς πολιτικοῖς διοικήσεσι τὰ πρακτέα 
ὑφηγεῖσθαι διὰ λόγον καὶ τρόπον καὶ τὴν 5 ἀπὸ 
χρόνου σύνεσιν, εἰς τὸ τοῦ πρωτασηκρήτης 5 προε- 
βιβάσθη ἀξίωμα, καὶ βουλῆς τοῖς βασιλεῦσι γέγονε 
κοινωνός. Ἐπεὶ. δὲ ἡ πονηρὰ καὶ ἔκφυλος δόξα 
τῶν μίαν θέλησιν ἐπὶ τῆς διὰ σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ 

οἰκονομίας ἀνοήτως καὶ δυσσεβῶς εἰσαγατόντων ὁ 

ἐπεκράτει, ὅσον ἐπ’ αὐτοῖς τὴν μίαν τῶν δύο 

φύσεων ἀναιρούντων, καὶ διατάγματά τινα τὴν 

κακοδοξίαν κρατύνοντα " κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐπόμ- 

meue. Καὶ ἐπὶ τῆς μεγάλης προὔκειτο ἐκκλησίας, 

οὐκ ἀνασχόμενος τῇ ὃ τῶν ἀσεβῶν κοινωνίᾳ cuva- 

σεβεῖν- «καὶ 7» ἀφεὶς τὰς κοσμικὰς ἀρχὰς * εἵλετο 

1.—! ἄθλησις τοῦ D.— ? τὸν S, — 3 προτοασηκρήτο D.— 
τῶν D. — ὃ (x. κι) τοιαύτην περιέχοντα βλασφημίαν D. — 5 τὴν D. — * om. $, D. — 
πικὴν ἀθ. Ὁ, --- 19 ἀναθεματίσας S. — 11 εὐσιγητὰς D. — 12 ἀνοήτου D. — 18 βλασφημούντων θέλησιν D. — 
D. — 15 βεβαιούσης S. — 19 τῶν add. D. 

AYTQ Γ΄. 

μᾶλλον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ παρερρῖφθαι ἢ ἐν 

σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν κατοικεῖν, Καὶ καταλαβὼν 

τὸ ἐν Χρυσοπόλει μοναστήριον, τὴν κόμην ἀπέ- 

9cro: οὗ καὶ καθηγητὴς ὕστερον γέγονε. Εἶτα 5 

θείψ ζήλῳ ὥσπερ ὑπὸ" πυρὸς ἐξαφθείς, τὴν 

πρεσβυτέραν Ῥώμην κατέλαβεν, καὶ Μαρτῖνον τὸν 

μακαριώτατον πάπαν τοπικὴν ἀθροίσαντα παρε- 

σκεύασε ὃ σύνοδον, ἀναθεματίσαι 19 τοὺς ἀρχη- 

γοὺς 11 τοῦ δυσσεβοῦς 15 δόγματος τῶν μίαν ἐπὶ 10 
Χριστοῦ θέλησιν ληρωδούντων 18 " καὶ εἰς ἔλεγχον 

τῶν οὕτω φρονούντων λόγους γράψας 15 καὶ ἐπι- 

στολὰς λογικαῖς ἀποδείξεσι καὶ γραφικαῖς τῆς καθ᾽ 

ἡμᾶς πίστεως τὴν ἀλήθειαν | βεβαιούσας 15 συν- 

θεὶς πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐξέπεμψεν. "Ava- 15 

ζεύξας δὲ ἀπὸ Ῥώμης μετὰ 15 δύο ᾿Αναστασίων 

τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, εἰς εὐθύνας παρὰ τῆς συγκλή- 

τοῦ καθίσταται ὁμοδοξούσης τῇ τοῦ βασιλέως 

αἱρέσει, ὅτι, πάντων ὑπεικόντων τῷ βασιλεῖ, αὐτός 

ὁ (διὰ - εἰσαταγόντων) οἰκονομίας τοῦ X. τῆς 5. o. εἰδαγόν- 90 

8 καὶ τιμὰς add. D. — * παρεσκ, τὸ 

"ὁ συγγράψας 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λουκίου (Aug. 145. — P:1.2. 4.3. —D: 
1.2.3.4 — Dà:1.2.3.4. — Db:1.2.3,4. — K : 1.2.3. 4, — N : 1. — Οὐρσικίνου (Aug. 14^). — 9.8. 25 
& —Bb:1.— Be: 1. —0:1.9. — Ce: 1. Cg:1.2. R:1.2,3.4. .— 8a:1.9.3. 4. — Rb:1, — 
Re: 1.2.3. 4. — Mc : 1. 2 : ΤΙάμφιλος καὶ Καπίτων E. τ. — Μνήμη τῆς ἀοιδίμου καὶ μακαῤίας βασι- 
λίσσης καὶ κτητορίσσης τῆς σεβασμίας μονῆς τοῦ llavrokpéropog Εἰρήνης, τῆς διὰ τοῦ θείου 
σχήματος μετονομασθείσης Ξένης μοναχῆς. Αὕτη ἡ ἐν βασιλίσσαις ἀοίδιμος ζεννητόρων μὲν προῆλθεν 
εὐτυχῶν δυσμικῶν βασιλέων " ἐξ ἁπαλῶν δὲ ὡς εἰπεῖν ὀνύχων ὥσπερ τὰ τῶν φυτῶν εὐγενῆ ἐδείκνυ καὶ 80 
προεχάραττεν, ὁποῖα ἄρα τὰ κατ’ αὐτὴν τῷ χρόνῳ προϊόντα φανήσεται, πάσης αὐτίκα πλήρης εὐκοσμίας 
οὖσα καὶ χάριτος καὶ συχνῷ κάλλει ψυχῆς ὁμοῦ καὶ σώματος διαλάμπουσα" πρὸς αὔξησιν δὲ ἤδη 
χωροῦσα καὶ τῇ ἡλικίᾳ προκόπτουσα συνεπεδίδου κἀὶ ταῖς ἀρεταῖς τελεώτερον καὶ τὰς αὐγὰς λαμπρο- 
τέρας τῶν τῆς qiaeuc προτερημάτων ἀπήστραπτεν, ὥστε μὴ τοῖς ἐγγὺς λοιπὸν μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς 
πόρρω τὰ κατ᾽ αὐτὴν δῆλα καταστῆναι καὶ γνώριμα. Ἐπεὶ δὲ καὶ ζήτησις ἐγένετο κόρης εὐόπτου καὶ 35 
τὸν τρόπον κοσμίας παρὰ τῶν ἀοιδίμων εὐσεβῶν βασιλέων ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ καὶ Εἰρήνης τῶν 
ὁμοζύγων καὶ ταύτην εὗρον πάντα ὡς εἰπεῖν πλουτοῦσαν τὰ κάλλιστα, συνάπτουσι τῷ θεοπαρόχῳ- 
αὐτῶν βλαστῷ καὶ πορφυροτεννήτῳ βασιλεῖ Ἰωάννῃ. ΤΤαῖδας οὖν ἐκ τούτου τεκοῦσα dppevác τε καὶ 
θηλείας ἰσαρίθμους ὀκτὼ ἀνῆξε μὲν τούτους μεγαλοπρεπῶς καὶ βασιλικῶς. Τὰ τοῦ βίου δὲ τερπνὰ ὡς 
οὐδὲν ἡγησαμένη καὶ αὐτὴν δὴ τὴν βασιλείαν, ἀλλὰ τὸ τοῦ θείου Δαβὶδ ἐν ἑαυτῇ συχνῶς ὑποψιθυρί- 40 
ἴουσα' « Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου ἐν τῷ καταβαίνειν με εἰς διαφθορὰν νυκτὸς καὶ ἡμέρας; » οὐκ 
ἔληγε τὸν Θεὸν θεραπεύουσα, ἐν ταῖς πρὸς τὴν βασίλειον ἀρχὴν τῶν ὑπηκόων ἀναγωτγαῖς ἀγαθὴ 
μεσίτης εὑρισκομένη καὶ τῶν ἐπιδεομένων ἀντιλαμβανομένη καὶ χεῖρα διὰ πάντων τούτοις ὀρέγουσα, 
ἐλεημοσύναις χαίρουσα καὶ προστασίαις ὀρφανῶν καὶ χηρῶν, ταῖς πρὸς τὰ τῶν μοναστῶν καταγώγια 
δαπάναις καὶ χορηγίαις, τοῖς ἄλλοις ἁπλῶς οἷς οὐ μετὰ τὸ στέφος μόνον ἀλλὰ καὶ πρὸ τούτου πλείστην 45 
ἐπεδείκνυτο τὴν σπουδήν. Τὰ δὲ λοιπὰ τῶν ἀρετῶν αὐτῆς εἴδη καὶ τὸν τῶν χαρίτων ἑσμὸν πῶς ἄν τις 
καὶ διηγήσαιτο, τὸ πρᾶον τοῦ ἤθους, τὸ ἥσυχον, τὸ ταπεινόν, τὸ πρὸς ἅπαντας συμπαθές, τὸ προσηνές, 
τὸ χάριεν, τὸ εὐόμιλον, τὸ ἀόργητον, τὸ μηδέποτε κατά τινος θυμῷ fy κακώσει ἢ λοιδορίᾳ. χρήσασθαι, 
τὰ δὲ καθ᾽ ἑαυτὴν αὖθις μυστικώτερον ἐνεργούμενα, προσευχὴ καὶ νεῦσις πρὸς Θεὸν συνεχής, πένθος 
xai «μετάπνοια καὶ σκυθρωπότης ψυχῆς ὁ ψαλτὴρ ἀεὶ σχεδὸν ἐπὶ στόματος, ἐγκράτεια σαρκός, τῆξις 50 
ἀσκητικὴ καὶ αὐτοσχέδιος δίαιτα καὶ ὅσα τῆς τοιαύτης γνωρίσματα πνευματικῆς καταστάσεως. Ταῦτα 
δὲ πάντα μὴ ἱκανὰ λογισαμένη πρὸς ὃν εἶχεν ἐν ἑαυτῇ θεοφιλῆ σκοπόν, ὀψέ ποτε καὶ τοῦτον εἰς ἔργον 
ἄγει, ἀξίαν τῇ τῆς ψυχῆς αὐτῆς προθέσει καὶ προθυμίᾳ τὴν παρὰ Θεοῦ νεῦσιν εὐτυχήσασα καὶ βοήθειαν. 
᾿Επειδὴ γάρ, ὡς ἔφημεν, τὸ στέφος λαβοῦσα εἰς τὴν βασίλειον ἀνήχθη ταύτην περιωπήν, πάντων τῶν 
ἄλλων ὑπεριδοῦσα πραγμάτων καὶ πάσας ἄλλας φροντίδας, καὶ ἀναγκαίας εἶναι δοκούσας, ἐν δευτέρῳ 55 
λότῳ θεμένη τὴν βασιλικὴν μονὴν τὴν τῷ ὀνόματι τιμωμένην τοῦ ἸΠαντοκράτορος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 
καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἐξ αὐτῶν βάθρων συνεστήσατο, τοὺς νῦν ἐν ταύτῃ ὁρωμένους. περικαλλεῖς ναοὺς 
ἀνεγείρασα, ξενῶνάς τε καὶ γηροκομεῖα κάλλει καὶ θέσει καὶ τῇ ἄλλῃ κατασκευῇ κατὰ πάντων τῶν 
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τε ἀνθίσταται" καὶ τοὺς ἄλλους πρὸς ἀποστασίαν 

κινεῖ, ἐναντία διὰ τῶν ἐπιστολῶν φρονεῖν μεταπεί- 

θωὼν αὐτούς. Ἐπὶ τοῦτο πέμπεται ἐν φρουρᾷ κατὰ 

τὴν Θράκην᾽ καὶ ἐπιμένων τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει τὴν 

$ χεῖρα καὶ τὴν γλῶτταν ἀκρωτηριάζξεται, κἀκεῖθεν εἰς 

ὑπερορίαν κατὰ τὴν Λαζικὴν πέμπεται, ἔνθα émi 

τρισὶ χρόνοις διαγαγὼν καὶ ταῖς οἰκείαις τοῦ 

σώματος χρείαις αὐτὸς ὑπηρετησάμενος, καίτοι 

πλήρης ὧν ἡμερῶν, μικρὸν νοσήσας ἀνεπαύσατο 

10 ἐν Κυρίῳ. Καὶ κατετέθη ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου 

Ἀρσενίου ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ τῶν Λαζῶν, πολλὰς 

θαυμάτων ἐνεργείας καθ᾽ ἑκάστην ποιῶν. Λέγεται 

δὲ μετὰ τὴν ἐκτομὴν αὖθις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ mapa- 

δόξως ἀποκαταστῆναι τὴν γλῶτταν καὶ τρανῶς 

15 ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου προφήτου 

Μιχαίου. Οὗτος ἦν υἱὸς τοῦ ᾿Ιωρὰμ ! γεννηθεὶς 

ἐν Mupa8t?, ἐκ φυλῆς Ἐφραΐμ. Καὶ προεφή- 

τευσεν ἔτη ὀγδοήκοντα τέσσαρα, προέλαβε δὲ τὴν 

80 ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ ἔτη ἑξακόσια ἕξ, Καὶ πολλὰ 

ποιήσας τῷ Ἀχαὰβ βασιλεῖ Ἰούδα, ὑπὸ Ἰωρὰμ τοῦ 

— Y! ἀνθίστατο S. — 18 om. D. 
“-ὄ : Ὀλυμβρίου S. 

8. — ! om. D. — ? τὸ Μόλον D. 
95. 4.— i ἡμῶν add. D. ἡ 

1. — ! Ἱερεὰμ D. — ? Μωραθῆ D. — 8 καὶ add, D. 

" "laxeig S. — 8 ἕως D. — ? (ἣν -K.) om. D. 

φθέγγεσθαι, μέχρις ἂν ἐν τῷ βίῳ ὑπῆρχε. Τῶν δὲ 

δύο αὐτοῦ μαθητῶν ὁ μὲν πρεσβύτερος Ἄναστά- 

σιος ἶσα τῷ διδασκάλῳ τὴν χεῖρα καὶ τὴν 18 γλῶτ- 

ταν τμηθεὶς μακρὰν ἐξωρίσθη. 'O δὲ νεώτερος ἔν 

τινι τῶν κατὰ τὴν Θράκην φρουρίων πεμφθεὶς τὸν 

βίον κατέλυσεν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Παμφίλου καὶ Καπίτωνος. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν 

σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τῆς ἁγίας Εὐφημίας ἐν 

τοῖς Ὀλυβρίου 1. 

3. Καὶ μνήμη * τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Σερ- 

τίου καὶ Στεφάνου εἰς τὸν Μῶλον 5, 

4. Καὶ τῆς ἐν εὐσεβεῖ τῇ μνήμῃ γενομένης ! 

βασιλίσσης Εὐδοκίας ἐν τοῖς ἁγίοις Ἀποστόλοις. 

ΑὙΤΩ IA'. 

υἱοῦ αὐτοῦ ἀναιρεῖται κρεμασθείς, ὅτι ἤλεγχεν 

αὐτὸν ἐπὶ ταῖς ἀσεβείαις τῶν πατέρων αὐτοῦ. Καὶ 

θανὼν ὁ ἐν Μωραθὶ ἐτάφη ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ μόνος 

σύνεγγυς ὃ τοῦ πολυανδρίου ἐν Ἀκείμ Τ᾽ καὶ Zgriv 

ὁ τάφος αὐτοῦ γινωσκόμενος péypi? τῆς σήμερον. 

"Hv δὲ ὅμοιος τῷ ἀναργύρῳ Κοσμᾷϑ, | 

δ θανὼν ἐτάφη D, ταφεὶς S. — 5 om. D. — 8 σύνεγκυς S. — 

προγεγονότων σχεδὸν παλαιῶν τε καὶ νέων τὸ πρωτεῖον φερόμενα, μεγάλως ἐπὶ τούτοις πᾶσι συναρα- 

μένου καὶ τοῦ τὰς μεθόδους καὶ συμμετρίας τῶν τοιούτων οἰκοδομημάτων εὐρύθμως πάνυ καὶ καταλ- 
80 λήλως καὶ προσφυῶς διαταξαμένου νέου Βεσελεὴλ τοῦ ἀγαθοῦ ἀνδρὸς Νικηφόρου --- ὃς ἦν αὐτὸς τῶν 

θεραπόντων ὃ οἰκειότατος --- καὶ σπουδὴν ὅτι πολλὴν móc τὴν τούτων οἰκονομίαν καὶ ἀπάρτισιν συνεισ- 
φέροντος. Ταῦτα τοῦν οὕτω πάντα τῇ αὐτοῦ συνεργείᾳ ἀπαρτίσασά τε καὶ ᾿ἀποκαταστήσασα ἡ σεβασμία 

αὕτη καὶ ἀοίδιμος βασιλίς, τῇ μεγαλοπόλει ταύτῃ ὑἱράϊσμά τι τερπνὸν ἀνεστήσατο, χαίρουσα τῇ ἀγαθῇ 

τοῦ ἔργου ἐκπεραιώσει καὶ ἐπιτυχίᾳ καὶ καλλονῇ καὶ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ ἀναπέμπουσα. Ἐπεὶ δὲ 
35 καὶ μείζονος ἔτι ἐδεῖτο τοῦ βοηθήσοντος, μείζονος καὶ τυγχάνει. Τῆς γὰρ τοῦ βασιλέως χειρὸς καὶ 

ὁμοζύγου αὐτῆς κατὰ προσήκοντά ποτε καιρὸν ἐπιλαβομένη καὶ ἐν τῷ παρ’ αὐτῆς ἀνεγερθέντι περικαλ- 
λεῖ τούτῳ ναῷ τοῦ ἸΤαντοκράτορος Χριστοῦ εἰσελθοῦσα καὶ ἑαυτὴν ἐξαίφνης χαμαὶ προσκαταβαλοῦσα 
καὶ τὴν κεφαλὴν τῷ ἱερῷ ἐδάφει κολλήσασα" « Δέξαι, ὦ δέσποτα, τὸν ἐκ Θεοῦ Got κατασκευασθέντα 
» ναόν » μετὰ δακρύων ἀνεβόησε καὶ τὴν ἱκεσίαν ἐπέτεινε, δάκρυα τοῖς δάκρυσι προστιθεῖσα καὶ διατει- 

40 νομένη μὴ ἄλλως ἀναστῆναι εἰ μὴ τὴν τοῦ ποθουμένου πληροφορίαν πράγματος δέξηται. 'Qc δὲ τὸ ἱερὸν 
ἔδαφος τοῖς δάκρυσι καταβρέχουσα : ἠκηκόει τοῦ βασιλέως τὰ καταθύμια αὐτῆ ἐπαγγελλομένου, --- τὰ ^ 
δὲ ἦν ἱερῶν κειμηλίων μεγαλοπρεπεῖς κατασκευαὶ καὶ ἀφιερώσεις κινητῶν τε καὶ ἀκινήτων κτημάτων 
καὶ πραγμάτων καὶ ἐτησίων ἄλλως εἰσόδων προσκυρώσεις καὶ δωρεαί, πρὸς δὲ καὶ τὸ τὴν ὑπεροχὴν 
αὐχεῖν καὶ τὸ κράτος κατὰ πάντων τῶν ἄλλων τὴν τοιαύτην σεβασμίαν μονὴν καὶ ἸΤαντοκρατορικὴν 

45. μόνην παρὰ πᾶσι κατονομάζεσθαι καὶ λότοις καὶ ἔργοις τοῖς πρωτείοις τιμᾶσθαι — τούτων πάντων τὰς 
ὑποσχέσεις παρὰ τοῦ βασιλικοῦ στόματος δεξαμένη, ἀνέστη χαρᾶς ἀφάτου καὶ εὐφροσύνης ἔμπλεως. 
Καὶ ἣ μὲν ἀοίδιμος αὕτη βασίλισσα, ὥσπερ ὃ ἐπεφέρετο βάρος τῆς φροντίδος ἀποθεμένη διὰ τὴν τοῦ 
ἀνδρὸς καὶ βασιλέως πρὸς τοῦτο προθυμίαν καὶ σύννευσιν, ἔχαιρεν ἔκτοτε καὶ ἠγαλλιᾶτο, rip δοτῆρι καὶ 
τελεστῇ τῶν ἀγαθῶν πάντων Θεῷ ὁμολογοῦσα τὰς χάριτας. Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς τενο- 

50 μένη τῆς τῶν Βιθυνῶν ἐπαρχίας, πρὸς ὃν ἐπόθει ἸΠΤαντοκράτορα Χριστὸν ἐξεδήμησε, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ 
μονῇ κατετέθη ἧ ἐκ βάθρων ἀνήγειρε. Τῆς δὲ πρὸς αὐτὴν ἐπαγγελίας παρὰ τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως τὸ 
πέρας λαβούσης καὶ τῆς βασιλικῆς καὶ παντοκρατορικῆς μονῆς ἐν τῇ εἰρημένῃ καταστάσης ὑπεροχῇ καὶ 
ἐν πᾶσι μεγαλυνθείσης καὶ πλατυνθείσης, καὶ αὐτὸς ὁ εὐσεβέστατος καὶ ἀοίδιμος βασιλεὺς Ἰωάννης 
μετ᾽ οὐ πολὺ τὴν ἐπίγειον καταλιπὼν βασιλείαν πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς βασιλέα καὶ δεσπότην μεταχωρεῖ" 

55 οὗ δὴ τὸ σῶμα ἐν τῇ τοιαύτῃ καὶ αὐτὸ σεβασμίᾳ μονῇ τοῦ ΠΠαντοκράτορος κατατίθεται. --- Mv: 1. --- 
Εἰρήνης. ---- Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H : ἀεεεὶ. -- P : , 1.4. — Ὁ 1 3, 1. 3, 4, — Da : 1. 2. 3 (Oópoixíov). — 
ἅν τα Db:1.2.3. 4, —K :1.2,3. 4, —wN : 1.2. — Bb : 2, — ΤΤαμφίλου koi Καπίτωνος (Aug. 132). — 
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2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρος Μαρκέλλου ἐπισκόπου 1 Ἀπαμείας ̓  καὶ 

τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν αὐτοῦ. Οὗτος γέγονεν 

ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ βασιλέως ἐκ τῆς Κυπρίων 

ὁρμώμενος νήσου, ἐν fj κοσμικὴν πράξας ἀρχὴν 

καὶ τὴν διοίκησιν αὐτῆς πιστευθεὶς πάντας ἐξέ- 

πληξεν εὐσεβείᾳ καὶ ἀκριβείᾳ περὶ τὰ πράγματα 

χρώμενος. Εἰς δὲ ἀρχιερατικὴν τάξιν μεταβὰς καὶ 

Ἀπαμείας τῆς κατὰ Συρίαν ἐπίσκοπος καταστάς, 

πρός τε 16? ἄλλα δικαίως ἐπολιτεύσατο καὶ ὁσίως 

καὶ δὴ καὶ θερμὸς τῆς κατὰ Χριστὸν πίστεως 

γέγονε ζηλωτής, ἐκκλησίας τε εἰς δόξαν Θεοῦ 

ἀνιστῶν, καὶ ναοὺς εἰδωλικοὺς καθαιρῶν ὧν ἕνα, 

μὴ συγχωροῦντος τοῦ ἐν αὐτῷ δαίμονος κατα- 

καῆναι ὁ ἢ μηχανοῖς τισὶ καταβληθῆναι, ὃς ἐλέγετο 

τοῦ Διός, λαβὼν ὕδωρ ὁ ἅτιος καὶ εὐλογήσας καὶ 

τοῖς στοιβασθεῖσι ξύλοις ἐπιρράνας, ἀναφθῆναι 

καὶ κατακαῆναι πεποίηκε. Συσχεθεὶς οὖν ἐπὶ τούτῳ 

ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν᾽ καὶ εἰς πῦρ βληθεὶς τὸν 

στέφανον τοῦ μαρτυρίου ἠνέγκατο. Τελεῖται δὲ fi 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ προφητείῳ τοῦ ἁγίου Ἰωάν- 

νου τοῦ βαπτιστοῦ ἐν τοῖς Σφωρακίου 5. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Οὐρσικίνου. Οὗτος ἦν ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασι- 

λέως, ἐκ πόλεως Σιβεντοῦ τῶν ἄνω ᾿Ιλλυριῶν, 

στρατιώτης τὴν ἀξίαν, ἐπὶ τὴν τοῦ τριβούνου τάξιν 

ἤδη προκόψας. Διαβάλλεται οὖν πρὸς τὸν ! Μαξι- 

μιανὸν ὑπό τινος στρατιώτου Οὐάλεντος *. Ὃς 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν ! τῆς ἁγίας καὶ σεβασ- 

μίας μεταστάσεως τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ὅτε πρὸς 

ἑαυτὸν Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν προσλαβεῖν εὐδό- 

κησε τὴν ἰδίαν μητέρα, πρὸ τριῶν ἡμερῶν δι᾿ ἀγγέ- 

λου αὐτῇ τὴν. ἀπὸ γῆς μετάστασιν γνωρίζων" 

« Καιρός, φησίν, τὴν ἐμὴν προσλαβέσθαι σε 

» μητέρα πρὸς ἐμαυτόν. Μηδὲν οὖν ἐπὶ τούτῳ 

» θορυβηθῇς, ἀλλὰ μετ᾽ εὐφροσύνης δέξαι τὸν 

» λόγον: καὶ γὰρ πρὸς ἀθάνατον ἐπανέρχῃ ζωήν.» 

Τοῦτο fj θεομήτωρ μαθοῦσα, ἐχάρη χαρὰν μεγάλην. 

Καὶ δὴ τῷ πόθῳ τῆς πρὸς τὸν υἱὸν μεταστάσεως 

ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν ἄνεισι προσευξαμένη ? 

μετὰ σπουδῆς --- εἰώθει γὰρ ἐν αὐτῷ συνεχῶς 

ἀνιοῦσα προσεύχεσθαι, — ἐφ᾽ ᾧ καί τι παράδοξον 

ὑποκριθεὶς τὰ τῶν χριστιανῶν φρονεῖν, ἔπεισε τὸν 

ἅγιον τὰ τῆς ψυχῆς ἀπόρρητα παραγυμνῶσαι 

αὐτῷ 8, Ἔτι γὰρ διὰ τὰ προσαγόμενα τοῖς χριστία- 

νοῖς παρὰ τῶν διωκτῶν φοβερὰ ἐν καρδίᾳ μὲν εἶχε, 

τὴν πίστιν τὴν εἰς Χριστόν, παρρησιάσασθαι δὲ 

οὐκ ἐτόλμα. Ὁ οὖν βασιλεὺς Ἀριστείδῃ ὁ τῷ ἐπάρχῳ 

τὴν κατὰ τοῦ ἁγίου ἐξέτασιν ποιεῖσθαι ἐκέλευσεν, 

Ὃ δὲ μετὰ πολλὰς ἐρωτήσεις καὶ ὃ ἀποκρίσεις ? 

uévovra αὐτὸν ἀμετάθετον τῇ πίστει" τύπτει βου- 

νεύροις κατὰ τῶν νώτων σφοδρῶς καὶ πλευρῶν. 

Εἶτα λίνοις ἐλαίῳ διαβρόχοις περιειλίσσει τὰς xel- 

ρας αὐτοῦ καὶ θείῳ καὶ ῥητίνῃ ἐπιπάσας ἀνάπτει, 

Ἔνθα τοῦ ἁγίου δίκαια πάσχειν τὰς χεῖρας αὐτοῦ 

λέγοντος, ὅτι τὸν τύραννον ἀπολλύμενον κάκι- 

στα διεσώσαντο, ἐπεὶ παρά τινος Τερτυλλιᾳνοῦ 8 

ἐμέμφθη ὁ τύραννος, ὡς ἀγνώμων περὶ τὸν εὐεργέ- 

τὴν γενόμενος *, κατὰ τῶν χειρῶν τοῦ ἁγίου ἐπιχέας 

ὕδωρ τὴν φλόγα κατέσβεσε. Καὶ ὀργισθέντος ἐπὶ 

τούτῳ Ὀλβιανοῦ τινος ἕλληνος καὶ σὺν Ταράχῳ 1? 

ἀπὸ τοῦ | πραιτωρίου ἐξελθόντος καὶ οἴκαδε γενο- 

μένου 11 καὶ φαγόντος καὶ κατευνασθέντος καὶ 

μεθ᾽ ἡμέραν ὑπὸ σκορπίου δηχθέντος καὶ σὺν 

ὀδύνῃ κακῶς 15 τὴν ψυχὴν ἀπορρήξαντος, ὁ ἅγιος 

Οὐρσικῖνος δέχεται τὴν ἀπόφασιν καὶ τέμνεται τὴν 

κεφαλήν, Οὐάλεντος διαβαλόντος 13 αὐτόν, σπασα- 

μένου "ἢ τὸ ξίφος καὶ τρίτον ἐνέγκαντος κατ᾽ αὐτοῦ, 

4. Tj! αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Λουκίου. 

AYTQ IE'. 

τηνικαῦτα : συμβαίνει γενέσθαι. Κλίνουσι γὰρ ἐξ 

ἑαυτῶν τὰ 8 παρὰ τὸ ὄρος φυτὰ πρὸς τῆν ἕαυτά, 

καὶ ὥσπερ ἔμψυχα δοῦλα τὸ προσῆκον σέβας τῇ 

δεσποίνῃ ἀποπληροῦσι, Μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν ὑπο- 

στρέφει πρὸς τὴν οἰκίαν koi? εὐθέως ἐσείσθη 

ἅπασα’ αὐτὴ δὲ φῶτα πολλὰ ποιησαμένη καὶ 

εὐχαριστήσασα τῷ Θεῷ, συγκαλεῖ τὰς αὐτῆς συγ- 

γενεῖς τε καὶ γείτονας, σαροῖ τὴν οἰκίαν, ἑτοιμάζει 

τὴν κλίνην καὶ πάντα τὰ πρὸς ταφὴν ἐπιτήδεια" 

δῆλα ποιεῖ τὰ παρὰ τοῦ ἀγγέλου πρὸς αὐτὴν λαλη- 

θέντα περὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς αὐτῆς μεταστάσεως, 

καὶ εἰς πίστιν τῶν λετομένων τὸ δοθὲν αὐτῇ βρα- 

βεῖον ὑποδεικνύει" τὸ δὲ ἦν φοίνικος * κλάδος. Αἱ 

δὲ μετακληθεῖσαι γυναῖκες τούτων ἀκούσασαι ὅ 

θρήνοις ἑαυτὰς ἔλουον καὶ μετ᾽ οἰμωγῆς ὠλοφύ- 

2. — ! γενομένου add, D. — ? τῆς Συρίας add. D. — * om. D. — ὁ Ὁ, κατἀκβῆναι S, — 5Xmapakiou D. 

8. — 1 βασιλέα add. D. — ? Οὐάλεντός τινος στρατιώτου D. — ὃ αὐτὸν D. — * Apeotelbn D. — 5 om. D. — ὃ τῇ eic 

Χριστὸν add. D. — * D, ἀποστελλόμενον S. — 9 Τερτυλιανοῦ 8.— 9 ὡς ày. περὶ τὸν εὐεργέτην γενόμενος dp. ὃ 

τύραννος D. — 19 Ταράχου S. — 11 γενόμενος S. — 12 κακῶν D. — 15 διαβαλλόντος S, — τὲ σπασάμενος D. 

4. — ! καὶ τῇ D. 
1.— ! τελοῦμεν D. — ? προσευξαμένοι S, προσευξομένη D. — ? om. D. —  ἀποστρέψασα D. — 5 φοινίκου D, — 

8 ἀκούσασα S. 
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povro, ὅμως τοῦ κόπτεσθαι παυσάμεναι μὴ. ἀπορ- 

φανισθῆναι αὐτῆς παρεκάλουν. Ἢ δὲ πανάμωμος 

οὗ μόνον αὐτὰς ὀλλὰ καὶ πάντα τὸν κόσμον μετα- 

στᾶσα περισκέπειν καὶ ἐφορᾷν διεβεβαιοῦτο. 

Καὶ τὸ πολὺ τῆς λύπης ἀφήρει τοῖς παραμυθητι- 

κοῖς ῥήμασι πρὸς τὰς περιεστώσας ἅπερ ἐλάλει’ 

εἶτα περὶ τῶν αὐτῆς δύο χιτώνων διατάττεται, 

ὥστε τὰς δύο | πενιχρὰς χήρας ἀνὰ χιτῶνα ὃ 

λαβεῖν, αἵτινες συνήθεις ἦσαν αὐτῇ 9 καὶ γνώριμοι 

καὶ τὰ πρὸς διατροφὴν παρ᾽ αὐτῆς ἐκομίζοντο. 

Ταῦτα οὕτως 10 διεξιούσης αὐτῆς καὶ διαταττο- 

μένης, γίνεται ἄφνω βροντῆς βιαίας ἦχος καὶ 

πλείστων ἐπιστασία νεφελῶν ἀπὸ τῶν τοῦ κόσμου 

περάτων, τοὺς τοῦ Χριστοῦ μαθητὰς ἁρπασαμένων 

καὶ ἀθρόον τῇ οἰκίᾳ τῆς θεομήτορος καταστησαμέ- 

vuiv* ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης 1}, Ἱερό- 

θεός τε ὁμοῦ καὶ Τιμόθεος οἱ 0cócoqot!? ἱεράρχαι 

ἦσαν, διὰ νεφελῶν καὶ αὐτοὶ ἐπιστάντες. Οἱ ἐπεὶ 12 

ἔμαθον τὴν αἰτίαν τῆς αὐτῶν ἀθρόας παρουσίας 14, 

τοιαῦτα πρὸς αὐτὴν διεξίασιν λέγοντες ὅτι « Σέ, 

» δέσποινα, μένουσαν ἐν τῷ κόσμῳ, ὡς αὐτὸν τὸν 
» δεσπότην ἡμῶν καὶ διδάσκαλον ἐβλέπομεν καὶ 

» παρεμυθούμεθα᾽ «ἀλλὰ νῦν λύπης ἐπὶ τῇ σῇ 

» μεταστάσει πληρούμεθα 15» καὶ δακρύων ὥσπερ 

» ὁρᾷς. ᾿Επεὶ δὲ τῇ τοῦ υἱοῦ καὶ Θεοῦ cov βουλῇ 

» μεθίστασαι πρὸς τὰ ὑπερκόσμια, χαίρομεν τοῖς 

» ἐπὶ σοὶ οἰκονομουμένοις, » Ταῦτα “λέγοντες, 

δάκρυσιν ἑαυτοὺς ἔβρεχον. Ἡ δὲ πρὸς αὐτούς’ 

« Μή, φίλοι καὶ μαθηταὶ, τοῦ ἐμοῦ υἱοῦ καὶ Θεοῦ, 

» μὴ πένθος ἐργάσησθε 16 τὴν ἐμὴν χαράν" ἀλλὰ 

» τὸ ἐμὸν σῶμα, καθὼς ἐγὼ "7 σχήματίσω, τῇ 

» κλίνῃ κηδεύσατε.» Τούτων οὕτω 18 πληρωθέν- 
Tuv, φθάνει καὶ ἸΤαῦλος ὁ θεσπέσιος᾽ ὃς καὶ 

πεσὼν πρὸς τοὺς πόδας τῆς Θεοτόκου, προσεκύ- 

vnce: καὶ ἀνοίξας αὐτοῦ τὸ στόμα διὰ πολλῶν 

ἐτκωμιάζει αὐτήν « Χαῖρε, λέγων, μήτηρ 19 τῆς 
» ζωῆς καὶ τοῦ ἐμοῦ κηρύγματος ἡ ὑπόθεσις" εἰ 
» yàp καὶ τὸν Χριστὸν σαρκὶ μὴ τεθέαμαι, σὲ βλέ- 
» πὼν ἐκεῖνον ἐδόκουν θεωρεῖν. ». Εἶτα συντάσ- 

σεται πᾶσιν fj παρθένος, ἀναπίπτει ἐπὶ 2) κλίνης, 
σχηματίζει τὸ ἄχραντον αὐτῆς ὡς ἠβουλήθη σῶμα, 
ὑπὲρ συστάσεως τοῦ κόσμου καὶ εἰρηνικῆς διαγω- 
γῆς δεήσεις ποιεῖται, εὐλογίας τῆς δι’ εὐχῶν 3: 
πληροῖ καὶ αὐτούς" καὶ οὕτως εἰς χεῖρας τοῦ ἕαυ- 

τῆς υἱοῦ καὶ Θεοῦ τὸ πνεῦμα ἀφίησιν 33, Ἐπὶ τού- 

τοῖς ἄρχεται τῶν ἐξοδίων ὕμνων ὁ Tférgoc, 

αἴρουσιν οἱ λοιποὶ τῶν ἀποστόλων οἱ μὲν τὸ κλι- 

νίδιον, οἱ δὲ προάγουσι μετὰ λαμπάδων καὶ ὕμνο- 

λογιῶν, τὸ θεοδόχον σῶμα πρὸς τὸ μνῆμα παρα- 

πέμποντες. Τότε δὴ τότε καὶ ἄγγελοι ὑμνοῦντες 

ἠκούοντο, καὶ φωναὶ τῶν ὑπερκοσμίων τάξεων 

τὸν ἀέρα ἐπλήρουν. Ἐφ᾽ olg oi τῶν Ἰουδαίων 

ἄρχοντές τινας τοῦ ὄχλου ἀνερεθίσαντες πείθουσι 

πειρᾶσαι τὴν κλίνην περιτρέψαι εἰς γῆν, ἐφ᾽ ἣν τὸ 

ζωαρχικὸν | ἐτέθη 38 σῶμα, καὶ τοῦτο καταβαλεῖν" 

ἀλλ᾽ f δίκη τοὺς τολμητὰς φθάσασα ὀμμάτων 
τυφλώσει πάντας κολάζει. Ἕνα δὲ αὐτῶν καὶ 

χειρῶν ἀποστερεῖ ἀμφοτέρων, μανικώτερον ὁρμή- 

σαντα καὶ τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου σκίμποδος ἐναψάμε- 
vov' ὃς καὶ παρὰ τὴν κλίνην τὰς αὐθάδεις χεῖρας 

κοπείσας τῷ ξίφει τῆς δίκης καὶ ἀπαιωρουμένας 

ἀφεὶς ἔμεινεν ἐλεεινὸν θέαμα, ἕως οὗ πιστεύσας 

ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ θεραπείας τυχών, ἀποκατέστη 

ὡς τὸ πρότερον ὑγιής. Οὗτος ?* καὶ τοῖς τυφλω- 

θεῖσι σωτὴρ τενέσθαι παντὶ τρόπῳ σπουδάζων, 

λαβὼν ἀπὸ τοῦ θαλίου τι μέρος καὶ ἐπιθεὶς τοῖς 

παθοῦσιν εὐθέως ἰᾶτο 35 τούτους πιστεύσαντας. 
Οἱ δὲ ἀπόστολοι καταλαβόντες τὸ χωρίον Γεθση- 
μανῆ 35 καὶ καταθέντες ἐν τῷ μνήματι τὸ Zuapyi- 
κὸν σῶμα, τρεῖς ἡμέρας προσμένουσϊν ἐν αὐτῷ, 

τῶν γενομένων ἀπαύστως ἀγγελικῶν φωνῶν ὑπα- 

κούοντες, Ἐπεὶ δὲ κατὰ θείαν οἰκονομίαν, ὡς 
λόγος, εἷς τῶν ἀποστόλων Θωμᾶς ** ἀπολειφθεὶς 

τῆς κηδείας τοῦ ζωαρχικοῦ σώματος τῇ τρίτῃ 

παραγέγονεν ἡμέρᾳ, ἠθύμει δὲ 33 σφόδρα καὶ συνε- 

χεῖτο διὰ τὸ μὴ τῶν αὐτῶν καὶ αὐτὸν ἀξιωθῆναι, ὧν 
ἠξιώθησαν πάντες οἱ συναπόστολοι, ὡς κοινῇ πᾶσι 

δόξαν ἕνεκα τοῦ ἀπολειφθέντος ἀποστόλου τὸν 
τάφον ἤνοιξαν προσκυνῆσαι καὶ αὐτόν, ἰδόντες 1 
ἐξέστησαν, Εὔρον γὰρ αὐτὸν μὲν κενόν, ὦ θαῦμαϑ8, 
τοῦ ἁγίου σώματος, μόνην δὲ τὴν σινδόνα 
φέροντα, παραμύθιον μείνασαν Toig λυπεῖσθαι 

μέλλουσιν. καὶ τῆς μεταθέσεως ἀψευδὲς μαρτύριον, 

Καὶ γὰρ μέχρι τοῦ νῦν ὁ ἐν τῇ πέτρᾳ διαγλυφεὶς 
τάφος ὁρᾶται καὶ προσκυνεῖται σώματος μένων 
κενός. Τελεῖται δὲ fj τοιαύτη σύναξις ἐν τῷ σεβα- 

σμίῳ αὐτῆς οἴκῳ, τῷ ὄντι ἐν Βλαχέρναις, καὶ ἐν 
ταῖς κατὰ τόπον αὐτῆς ἁγίαις ἐκκλησίαις, 

ΜΗΝΙ ΤΩ AYTQ |ς΄. 

1. Ἡ ἀνάμνησις τῆς εἰσόδου τῆς ἀχειροποιή- 
τοῦ μορφῆς τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ ὃ σωτῆρος ? 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκ τῆς Ἐδεσηνῶν ὃ πόλεως 
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D. — 15 καὶ προσκυνήσαντες dog D. .--- 1. παρρουσίας S. — 
Ὁ τοῦτο add, D. — 35 οὔπω D. — 19 μῆτερ D, — 30 τῆς add. 

εἰς ταύτην 5 τὴν θεοφύλακτον xai βασιλίδα * πόλιν 
ἀνακομισθείσης, Δεῖ δὲ περὶ αὐτῆς μικρά τινα 
διαλαβεῖν δ, Τῆς αὐτοαγαθότητος τοῦ κυρίου καὶ 5 
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μεγάλου Θεοῦ xai σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 

πολλὰ θαύματα ποιοῦντος, καθὼς * ἐν τοῖς ἱεροῖς 

εὐαγγελίοις ἀναγέγραπται, καὶ τῆς φήμης παντα- 

χόθεν 5 διατρεχούσης, ἤκουσε ταῦτα καὶ Αὔγαρος 

ó τοπάρχης πόλεως ὁ Ἐδέσης καὶ ἐπεθύμει τὸν 

κύριον ἡμῶν | Ἰησοῦν Χριστὸν ἰδεῖν αὐταῖς ὄψεσι 

καὶ οὐκ ἠδύνατο διὰ τὸ ἀνιάτοις αὐτὸν νοσήμασι 

περιπεσεῖν" λέπρα τὰρ μέλαινα κατὰ παντὸς τοῦ, 

σώματος αὐτοῦ ἐξανθήσασα ἐδαπάνα τοῦτο καὶ 

κατήσθιε, καὶ σὺν αὐτῇ ἀρθρῖτις χρονία καὶ πονηρὰ 

τόνδε " ἐπολιόρκει 15, Koi ἡ μὲν ὀμορφίας αὐτῷ 

αἰτία καὶ ταλαιπωρίας ἐγένετο, ἡ δὲ ὀδυνῶν δρι- 

μειῶν "1 καὶ ἀλγηδόνων πρόξενος fjv: διὰ ταῦτα 

ἀπρόϊτός τε καὶ ἀθέατος ἦν πᾶσι τοῖς ὑπηκόοις, 

Κατὰ δὲ τὰς ἡμέρας τοῦ σεπτοῦ πάθους τοῦ σωτῆ- 

ρος 15 ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιστολὴν γράψας 

ἀπέστειλεν αὐτὴν δι᾿ 18 Ἀνανίου ἐντειλάμενος αὐτῷ 

τήν τε ἡλικίαν καὶ τρίχα καὶ πρόσωπον καὶ ἁπλῶς 

τὸν σωματικὸν αὐτοῦ χαρακτῇρα μετὰ πάσης ἀκρι- 

βείας. ἱστορῆσαι καὶ ἀγαγεῖν αὐτῷ τὴν τοιαύτην 

τοῦ Κυρίου μορφήν "δ᾽ ἠπίστατο γὰρ ἄκρως τὴν 

ζωτραφικὴν ἐπιστήμην ὁ Ἀνανίας. Ἡ δὲ ἐπιστολὴ 

ἐπὶ λέξεως 15 περιέχει 15 τάδε 17 « Αὔγαρος, τοπάρ- 

» χῆς πόλεως Ἐδέσης, Ἰησοῦ σωτῆρι ἀγαθῷ 

» ἰατρῷ ἀναφανέντι ἐν Ἱεροσολύμοις. Ἤκουσταί 

» μοι τὰ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν ἰαμάτων, ὡς ἄνευ 

» φαρμάκων ὑπὸ σοῦ γινομένων, Ὡς γὰρ λόγος, 

» τυφλοὺς ἀναβλέπειν ποιεῖς, χυλοὺς περιπατεῖν 

» «κατασκευάζεις 18» καὶ λεπροὺς καθαρίζεις 19, 

» καὶ ἀκάθαρτα πνεύματα καὶ δαίμονας ἐλαύνεις 

» καὶ τοὺς ἐν μακρονοσίᾳ βασανιζομένους θερα- 

» πεύεις καὶ νεκροὺς ἐγείρεις. Καὶ ταῦτα πάντα, 

» ἀκούσας περὶ σοῦ, κατὰ νοῦν ἐθέμην τὸ ἕτερον 

» τῶν δύο, ἢ ὅτι υἱὸς T0079 Θεοῦ 51 εἶ ποιῶν ταῦτα 

» ἢ Θεός. Διὰ τοῦτο τοίνυν γράψας ἐδεήθην σου 

» σκυλῆναι καὶ ἐλθεῖν πρὸς μέ, ἵνα καὶ τὸ πάθος, 

» ὃ ἔχω, θεραπεύσῃς «koi μετ᾽ ἐμοῦ -ἐνταῦθα 

» συνέσῃ 53.» Καὶ γὰρ ἤκουσα, ὅτι καὶ ?? Ἰουδαῖοι 

» καταγογγύζουσί σε καὶ βούλονται κακῶσαί σε. 

» Πόλις δὲ σμικροτάτη μοί ἐστιν καὶ σεμνή, ἥτις 

» ἐξαρκεῖ 35. ἀμφοτέροις ἣμῖν. τοῦ κατοικεῖν ἐν 

» αὐτῇ "5 ἐν εἰρήνῃ.» Ὁ δὲ Ἀνανίας ἀπελθὼν ἐν 

Ἱερουσαλὴμ καὶ δοὺς τῷ Κυρίῳ τὴν ἐπιστολήν, ἦν 

ἐπιμελῶς εἰς αὐτὸν ἀτενίζων. Μὴ δυνάμενος δὲ 

πλησίον αὐτοῦ γενέσθαι διὰ τὸ συρρεῦσαν πλῆθός, 

ἐπί nva πέτραν μικρὸν τῆς γῆς ἀνεστηκυῖαν ?" 

ἀναβὰς ἐκαθέσθη καὶ εὐθὺς ἐκείνῳ μὲν τοὺς 

ὀφθολμούς, τῷ δὲ χάρτῃ τὴν χεῖρα προσήρειδε 

καὶ τὴν τοῦ φαινομένου μετέγραφεν ὁμοιότητα. 

Καὶ οὐδαμῶς ἠδύνατο τὴν μορφὴν αὐτοῦ καταλα- 

βεῖν διὰ τὸ ἑτέρᾳ καὶ ἑτέρᾳ ὄψει φαίνεσθαι καὶ 

παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ. Ὁ δὲ Κύριος, ὡς ἅτε κρυ- 

φίων γνώστης *5 καὶ 539 καρδιῶν ἐξεταστής 30, γνοὺς 

τὴν ἐνθύμησιν αὐτοῦ ὅ:, ἤτησε νίψασθαι" καὶ τού- 

TOU γενομένου, ἐπεδόθη αὐτῷ ῥάκος τετράΐδιπλον 

καὶ ἀπεμάξατο νιψάμενος τὴν ἄχραντον αὐτοῦ καὶ 

Octav. ἐν. αὐτῷ ὄψιν. “Ὅθεν ἐκτυπωθείσης αὐτῷ 

τῆς θείας μορφῆς καὶ προσόψεως ἐν τῇ σινδόνι, 

&mébuike 3 τῷ Ἀνανίᾳ 58: « ᾿Απελθὼν ἀπόδος αὐτὸ 

» τῷ ἀποστείλαντί σε, » εἰπτώνν 85, γράψας καὶ ém- 

στολὴν περιέχουσαν οὕτως ὅδ: « Μακάριος εἶ, 

» Αὔγαρε; πιστεύσας ἐν ἐμοὶ μὴ ἑωρακώς με. 

» Γέγραπται γὰρ περὶ ἐμοῦ τοὺς ἑωρακότας μὲ 

» «un?*» πιστεύειν ἐν ἐμοί, ἵνα καὶ οἱ μὴ “1 ἑωρα- 

» κότες με αὐτοὶ πιστεύσωσι καὶ ζήσωνται. Περὶ 

» δὲ οὗ ἔγραψάς μοι 38 ἐλθεῖν πρὸς σέ, δέον ἐστὶ 

» πάντα δι᾿ ἃ ἀπεστάλην ἐνταῦθα πληρῶσαί με, 

» καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι ἀναληφθῆναι πρὸς τὸν 

» ἀποστείλαντά με Tlorépo: καὶ ἐπειδὰν ἀνα- 

» ληφθῶ, ἀποστελῶ σοι ἕνα τῶν μαθητῶν μου, 

Y ὀνόματι Θαδδαῖον, ὅστις 3 τὸ πάθος σου ϑερα- 

» πεύσει, καὶ ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰρήνην σοὶ καὶ 

— 8 om. Mc. — ἴ (ποιοῦντος x.) ἐνεργοῦντος ἐν τῇ μεθ᾽ ἡμῶν ἐπὶ τῆς συναναστροφῇ ὡς Me. — 9 πανταχόσε Mc. — 
9 πρῦτον κατατρύχουσα Mc. — 9 ἐβασάνιζε Me, --- !! δριμυτάτων Me. — 15 κυρίου Mc. — 13 διὰ Me. — 15 (τὴν - 

μορφὴν) τὸ ἐκτύπωμα Mc. 5 om. Mc. 16 εἶχεν Me. — !! οὕτως αὐτολεξεὶ Me. — 18 in. marg. corr. vec. S, om. 

Me. — !? (χωλοὺς - καθαρίζεις) om. Me. — ?? gin. Mc. — ?! Θεοῦ υἱὸς Me. — ?? (καὶ - συνέσῃ) in marg. corr. rec. 
S, oim. Me. — 38 οἱ αὐ, Mc. — ** σου Mc. — 35 ἐξαρκέσει Me. — ?5 ἐν αὐτῇ om. Mc. — ?! ὑπερανεστηκυῖαν Me, — 38 ἅτε 

κρυφιογνώστης Mc. — ?" vdiv add. Mc, — 3? ἐταστὴς Me. — *! τὴν ἐνθ. αὐτοῦ γνοὺς Mc. — 3? (606v - ἀπέδωκε) ἧς δὴ 
xai ἐντυπυιθείσης τῷ ῥάκει ἐπέδωκε τὸ ῥάκος Me. — 33 εἰπὼν add. Mc. — ?* om. Me, — 99 αὐτῷ sr. οὕτω Mc. — ?9 Me, om. 

S. — 31 ἵνα οἱ μὲν Mc. — 38 περὶ οὗ μοι δὲ ἔγραψας Mc. — 9? ὃς καὶ Me. 

Ἐγλόνος τοῦ ἀναχωρητοῦ (Aug. 173). — 3: Μνήμη φόβου τοῦ ἐν τῇ Νέᾳ Ἱερουσαλὴμ πλησίον τῆς 

Χρυσῆς ἸΤόρτης. --- D : 8 : Τὴν ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς περὶ ἡμᾶς μεγίστης καὶ ἀνυπερβλήτου τοῦ 
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Θεοῦ φιλανθρωπίας, ἧς ἐνεδείξατο τότε ἀποστρέψας μετ᾽ αἰσχύνης τοὺς ἀθέους ᾿Αγαρηνούς. Ἐν ἀρχῇ. 

γὰρ τῆς βασιλείας Λέοντος Ἰσαύρου, τοῦ καὶ Κόνωνος, ἀνῆλθε πλῆθος Σαρακηνῶν διὰ πολλῶν πλοίων 

τὸν ἀριθμὸν χιλίων ἐννακοσίων κατὰ τῆς μεγίστης ταύτης Κωνσταντινουπόλεις, βαυλομένων πολιορ- 

κῆσαι αὐτήν, καὶ δὴ τοῦ βασιλέως προθεμένου δοῦναι αὐτοῖς πάκτα, αὐτοὶ καὶ φύλακας τῇ πόλει ἐγκα- 

ταστῆσαι ἀπήτουν. Ὅθεν εἰς ἀπορίαν τῶν πραγμάτων ὄντων, τῇ Θεοτόκῳ ἱκέτευον ἐπαμῦναι τὴν πόλιν 

αὐτῆς καὶ κινδυνεύουσαν διασῶσαι. ᾿Ακούει τούτων f| θεομήτωῤ᾽ xoi πρῶτον μὲν τὸν ψιλῷ ὀνόματι 

Σοφίαν τὴν τοῦ Θεοῦ μεγάλην ἐκκλησίαν καλέσαντα καὶ τὴν πόλιν Κωνσταντίαν ᾿Αγαρηνὸν εἰς 

βάραθρον σὺν τῷ ἵππῳ κατεκοίμησεν καὶ τῷ θανάτῳ παρέπεμψεν. Ἔπειτα δὲ καὶ τὸν ἐφ᾽ ὑψηλοῦ ξύλου 

ἀνελθόντα κηρῦξαι τὴν μιαρὰν αὐτῶν προσευχὴν... 2 καὶ τοῖς Βουλγάροις" δὲ συμβαλέσθαι ᾧκονό- 

μῆσεν καὶ δισμυρίους ᾿Αγαρηνοὺς κατασφαγῆναι καὶ τὰ πλοῖα αὐτῶν ἄλλο ἀλλαχοῦ διασκεδάσασα 

ἀφανισμῷ τελείῳ παρέπεμψεν᾽ καὶ εἰς τοσαύτην αὐτοὺς ἀνάγκην λιμοῦ περιέστησεν, ὡς σαρκῶν ἀνθρω- 

πίνων καὶ ἑρπετῶν καὶ μυῶν καὶ τῆς ἰδίας κόπρου μεταλαβεῖν. Σουλειμᾶν 56 τὸν πρῶτον αὐτῶν καὶ 

αἰδεσθῆναι τὴν ἄχραντον αὐτῆς εἰκόνα πεποίηκεν καὶ πεζὸν ἐν τῇ πόλει εἰσελθεῖν παρεσκεύασεν καὶ τῆς 

προπετείας καὶ αὐθαδείας αὐτοῦ καταγνῶναι" διὰ λιμοῦ τὰρ καὶ λοιμοῦ καὶ ναυαγίων πλῆθος πολὺ τῶν 

— 5 nonuulla desunt, supple cv S αὐτίκα καὶ αὐτὸς κτλ, --- * Βουλγαρίοις D. 
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» τοῖς σὺν σοὶ παράσχῃ 9 καὶ ποιήσει τῇ πόλει 

» Gou τὸ ἱκανὸν πρὸς Tb: μηδένα τῶν ἐχθρῶν 

» κατισχῦσαι αὐτῆς, » — ἐπιθεὶς ἐν τῷ τέλει καὶ 

σφραγῖδας 4' γράμμασιν ἑβραϊκαῖς σημανθείσας 

5 ἑπτά “2, αἵτινες μεθερμηνευόμεναι τοῦτο *? δη- 

Aoücif?: « Θεοῦ θεαθὲν Δ΄ θεῖον θαῦμα.» Ὁ δὲ 

Αὔγαρος δεξάμενος περιχαρῶς τὸν Ἀνανίαν καὶ 

πεσὼν ἐδ προσκυνήσας "τὴν ἁγίαν καὶ ἄχραντον 

εἰκόνα τοῦ Κυρίου πίστει καὶ πόθῳ πολλῷ, ἰάθη 

jo παραχρῆμα ἀπὸ τῆς νόσου αὐτοῦ, μικροῦ τινος 

λειψάνου ἐν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ τῆς λέπρας ὑπο- 

λειφθέντος. Μετὰ δὲ τὸ σωτήριον τοῦ Χριστοῦ 

πάθος 55 καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς αὐτοῦ ἄνοδον κατα- 

λαβὼν ὁ ἀπόστολος Θαδδαῖος τὴν Ἔδεσαν προσή- 

16 vare τῇ κολυμβήθρᾳ τὸν Αὔγαρον καὶ πάντας τοὺς 

αὐτοῦ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ΠΠατρὸς καὶ τοῦ Ὑἱοῦ καὶ 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐξῆλθε τοῦ ὕδατος 

καθαρισθεὶς i7 καὶ τοῦ μικροῦ ἐκείνου λειψάνου ᾿ 

τῆς λέπρας. Ἐντεῦθεν παντοίως 8 τιμῶν καὶ σεβό- 

20 μένος ὁ Αὔγαρος τὸ τοιοῦτον θεῖον ὁμοίωμα 45 τῆς 

τοῦ Κυρίου μορφῆς καὶ τοῦτο παρὰ πᾶσιν ὁμοίως 

τιμᾶσθαι βουλόμενος, τοῖς αὐτοῦ καλοῖς δῦ καὶ τοῦτο 

προσέθηκενϑ!, Ἐκ τῶν παλαιῶν τῆς Ἐδέσης πολι- 

στῶν 2 τῶν ἐπισήμων τινὸς ἑλληνικὸν 9. ἄγαλμα 

?5 πρὸ τῆς δημοσίας πύλης τῆς πόλεως ἀναστηλύ;- 

σαντος, ᾧ 5 πάντα τὸν ἐντὸς τοῦ ἄστεος τενέσθαι 

βουλόμενον ἀνάγκη 99 ἦν δ6 προσκυνῆσαι ὅδ. καὶ 

εὐχὰς ἀποδοῦναι καὶ οὕτως εἰσελθεῖν ἐν τῇ 

πόλει 9", Τοῦτο οὖν | τὸ ἀκάθαρτον ἄγαλμα ὁ 

80 Αὔγαρος καθελὼν καὶ τελείῳ ἀφανισμῷ παραδοὺς, 

εἰς τὸν ἐκείνου. τόπον τὴν ἀχειροποίητον ταύτην 

εἰκόνα 58 τοῦ: σωτῆρος ἡμῶν καὶ Θεοῦ 99 ἐπὶ σανί- 

δος κολλήσας καὶ καλλωπίσας ἀνεστήλωσεν ἐπι- 

γράψας ἐν αὐτῇ ταῦτα" « Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ εἰς σὲ 

85.» ἐλπίζων οὐκ ἀποτυγχάνει ποτέ. » Καὶ λοιπὸν 

— € παράσχει S, παράσχοι Me, — “1 ἑπτὰ add. Me, — 5? om. 

ἐθέσπισε πάντα τὸν διὰ τῆς πύλης. ἐκείνης διέρ- 

χεσθαι μέλλοντα 59 τὸ προσῆκον σέβας τῇ θαυμα- 

τουργῷ καὶ τιμίᾳ τοῦ Χριστοῦ εἰκόνι ἀπονέμειν καὶ 

οὕτως εἰς τὴν πόλιν εἰσέρχεσθαι 53" καὶ διετηρήθη 

τὸ τοιοῦτον τοῦ ἀνδρὸς εὐσεβὲς θέσπιόσμα μέχρι 

τῆς ἐν τῷ βίῳ αὐτοῦ τε τοῦ Αὐγάρου παροικίας 

καὶ rfjg? τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Ὁ δὲ τούτου ἔκγονος 

τῆς πατρικῆς ἀρχῆς διάδοχος γεγονὼς ἀπελάκτι-. 

σεν 9 τὴν εὐσέβειαν καὶ πρὸς τὰ εἴδωλα ηὐτομό- 

λησε, καὶ ἐβουλήθη “ὁ πάλιν ἀναστηλῶσαι botpovt- 

κὴν στήλην καὶ τὴν τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα καθελεῖν. 

Τοῦτο γνοὺς ὃ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως ἐκ θείας 

ἀποκαλύψεως τὴν ἐνδεχομένην ἔθετο πρόνοιαν. 

Ἐπειδὴ γὰρ ὁ τόπος ὑπῆρχε κυλινδροειδής, 

θρυαλλίδα πρὸ τῆς θείας εἰκόνος ἀνάψας 5 καὶ 

κέραμον ἐπιθείς, εἶτα ἔξωθεν τιτάνῳ καὶ πλίνθοις 

ἀποφράξας δ᾽ τὸ ἐμβαδὸν εἰς ὁμαλὴν ἐπιφάνειαν τὸ 

τεῖχος ἀπηύθυνε᾽ καὶ ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ἀπέστη ** 

τῆς ἐγχειρήσεως ó δυσσεβής 9. Ἔρρει διὰ μέσου 

χρόνος πολὺς 59. καὶ τῆς ἐξ ἀνθρώπων μνήμης 

ἀπερρύη τὸ θεῖον εἰκόνισμα ὅποι κέκρυπται. Ὁ δὲ 

τῶν Περσῶν βασιλεὺς Χοσρόης τὰς τῆς ᾿Ασίας 

πόλεις πορθήσας, κατέλαβε καὶ τὴν Ἔδεσαν καὶ 

πᾶσαν μηχανὴν κατ᾽ αὐτῆς κινήσας εἰς φόβον καὶ 

ἀτωνίαν τοὺς τῆς πόλεως ἐνέβαλεν, ot"? πρὸς τὸν 

Θεὸν καταφυγόντες καὶ μετὰ δακρύων αὐτὸν 

παρακαλέσαντες 1: ταχεῖαν εὕραντο τὴν σωτηρίαν. 

Διὰ γὰρ τῆς μιᾶς 12 τῶν νυκτῶν φαίνεταί τις γυνὴ 

ἐνδοξοτάτη τῷ ἐπισκόπῳ Εὐλαλίῳ" « Τὴν ἐπάνω 

» τῆσδε τῆς πύλης 15 τῆς πόλεως » λέγουσα ?* 

« κατακεκρυμμένην, » — τὸν τόπον σημάνασα 75 — 

« θείαν τοῦ σωτῆρος μορφὴν ἀχειροποίητον Τὸ 

» λαβὼν πάντα αἰσίως πράξεις.» Ὃ δὲ ἐπίσκο- 

πος τὸν τόπον καταλαβὼν καὶ τοῦτον ἀνορύξας 7, 

ὦ τοῦ θαύματος, εὗρε 3 τὴν θείαν εἰκόνα ἀδιαλώ- 

Mc. — 43 ἐδήλουν Me. — ** θεῶν Me. — 15 καὶ add. Mc. — 

48 πάθος t. X. Mc. — “7 καθαρεὶς Mc. — “ὁ ἣν add. Me. — 39 ἐκτύπωμα Mc. — 99 (τιμᾶσθαι - καλοῖς) βουλόμενος 

τιμᾶσθαι πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς ἔργοις αὐτοῦ Mc, — 9! θεοσεβῶς διαπράξασθαι add. Me, — 52 πολιτῶν. Me. — 5? ἑνὸς 

τινὸς ἕλληνος Me. — "Ὁ ἔθος ἣν Me. — 95 om. Me. — ὅδ πρότερον τῶ ἀγάλματι add. Mc. — "7 Me, πύλει 8. — 9* εἰκόνα 

40 ταύτην Mc, — 5? τοῦ κυρίου ἡμῶν "L.X. Mc, — 9? εἰσερχόμενον Me. — 9! εἰσιέναι Me. — 88 (τοιοῦτον - τῆς) εὐσεβὲς τοῦτο 

τοῦ ἀνδρὸς θέσπισμα μέχρι τῆς αὐτοῦ τέ που A. ἐν τῷ Blu παροικίας καὶ Me. — 95 ἀπεβάλετο Mc. --- 9* ἠβουλήθη Me. — 
95 ἅψας Me. — 99 ἐπιφράξας Me. — δ᾽ καὶ add. Me. — 99 ὃ δυσσεβὴς τῆς ἐγχειρήσεως Me. — 83 πολὺς τὸ μεταξὺ wape- 
pin χρόνος Mo. — 1? καὶ add. Mc. — Τὸ καθικετεύσαντες Me. — 7? ἐν μιᾶ γὰρ Mo. — ἴ8 εἰποῦσα add. Mc. — "* λέγουσαν. 
S, om. Me. — 15 v. 1. o. om. Me. — 16 ἂχ, μ. τοῦ o. Mc. — ΤΊ ebpe add. Mc. — "8 om. Mc. 

45 μιαρῶν Ἀγαρηνῶν καταπεσεῖν ποιήσασα τὴν ἑαυτῆς πόλιν κραταιᾷ παλάμῃ διεσώσατο. — ᾧ 1: 

Συνέφθασε δὲ πάλιν καὶ fj ἀνάμνησις τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ τῆς Ἐδεσηνῶν πόλεως εἰς ταύτην τὴν θεοφύλακτον καὶ βασιλίδα πόλιν. Δεῖ δὲ καὶ 

περὶ τούτου μικρὰ διαλαβεῖν, Τῆς αὐτοαγαθότητος ὁ τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ πολλὰ θαύματα θεοπρεπῶς κατεργασαμένου καὶ ἐν τοῖς ἁπάντων στόμασιν ἀδομένου, φθάνει 

$0 fi φήμη μέχρι καὶ αὐτοῦ τοπάρχου τῆς Ἐδεσηνῶν πόλεως, ὀνόματι Αὐγάρου δ᾽ ὃς ὑπὸ μελαίνης λέπρας 

καὶ ἀρθρίτου πόνηροτάτου κατεδαπανᾶτο καὶ ἐπεθύμει αὐταῖς ὄψεσι τὸν τοιούτων θαυμάτων αὐτουρ- 

vOv θεάσασθαι. Καὶ μὴ δυνάμενος γράφει πρὸς αὐτὸν ἐπιστολὴν δεητικήν, καὶ br "Avavíou, ὃς καὶ τῆς 

ζωγραφικῆς ἐπιστήμης μετεῖχεν, ἐκπέμπει, ἐντειλάμενος καὶ τὴν μορφὴν αὐτοῦ ἱστορήσαντα ἀγαγεῖν. 

φθάνει τὰ Ἱεροσόλυμα ὁ ᾿Ανανίας, ἀποδίδωσι τὴν ἐπιστολὴν τῷ Χριστῷ, ἀγωνίζεται καὶ τὴν θείαν 

35 αὐτοῦ μορφὴν δι᾽ ὑλικῶν χρωμάτων χάρτῃ ἐγγράψαι, ἀπορεῖ" οὐδαμῶς γὰρ ἠδύνατο τοῦ ἀκαταλήπτου, 

κατὰ τὸν τῆς θεότητος λόγον, καταλαβεῖν τὴν μορφήν. Ὁ τῶν κρυπτῶν γνώστης τὸ λάθρα γινόμενον 

φανεροῖ: πῶς δὴ τοῦτο; Ὕδωρ αἰτεῖ, νίπτει τὸ ἄχραντον αὐτοῦ. καὶ θεῖον πρόσωπον ὕδατι, σινδόνι 

τοῦτο ἐναπομάττει, ὦ τοῦ θαύματος, καὶ τὸ ἁπλῶς ὕδωρ εἰς χρωμάτων καταπήγνυται θέσιν καὶ βαφικὰ 

λέμματα! τὴν σινδόνα ἔχουσαν τῷ Ἀνανίᾳ ὁ Χριστὸς ἀποδίδωσιν, « Ἀπόδος τῷ ἀποστείλοντί σε,» 

40 — ’ αὐτοῦ ἀγαθότητος D. — 5 corr., prius «oi D. — 9 (ἀδομένων φθάνει ... - Αὐγάρω) ifa corr. vec. in marg. D, prius 

7... Ἐδέσσης. --- ἴ ita forte legendum, βάθει xal λάμματα D. 
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Bnrov καὶ τὴν θρυαλλίδα ἐν τοσούτῳ χρόνῳ μὴ 

ἀποσβεσθεῖσαν, ἀλλὰ καὶ τὸν πρὸς φυλακὴν ἐπιτε- 

θέντα πρὸ τοῦ λύχνου κέραμον ἕτερον ὁμοίωμα 

ἀπαράλλακτον τοῦ πρωτοτύπου Ü? ἐκτυπωθέντα᾽" 

σας. Ἐπεὶ δὲ συνεχώρει τε γενέσθαι καὶ παρεχώύ!- 

ρῆσεν ὁ ἀμηρᾶς 8, λαβόντες οἱ ἐπίσκοποι ὅ τε τῶν 

Σαμοσάτων καὶ «ὁ 99» τῆς Ἐδέσης καὶ ἕτεροί τινες 

τῶν εὐλαβῶν τὸ ἅγιον ἐκεῖνο ἀπεικόνισμα καὶ τὸ 

καὶ τούτων τοῖς πᾶσι δειχθέντων 55, ἀφάτου χαρᾶς χριστόγραφον ἐπιστολίδιον 195 εἴχοντο τῆς ὁδοῦ" 5 

καὶ εὐχαριστίας ὅπαντα 81. ἐπληρώθησαν. Τοῦτο΄ καὶ πάλιν ἄπειρα ἐτελεῖτο θαύματα, 'Qc δὲ κατήν- 

λαβὼν ὁ ἐπίσκοπος καὶ λιτανεύσας καὶ εὐχαριστή- τησαν ἐν τῷ τῶν ᾿Οπτιμάτων 151 θέματι, ἐν τῷ τῆς 
σας κατέλαβε 9? τὸν τόπον, καθ᾽ ὃν οἱ Πέρσαι Θεοτόκου ναῷ τοῦ "92 Εὐσεβίου λεγομένῳ, πολλοὶ 

διώρυττον καὶ ἀπὸ 55 τοῦ τῶν χαλκωμότων ἤχου προσελθόντες μετὰ πίστεως ἀπὸ ποικίλων νόσων 

κατάφωροι καθεστήκεσαν. Ὡς 665€ ἀλλήλων ἐγγὺς ἰάθησαν. Ἔνθα καί τις προσῆλθεν ὑπὸ δαίμονος 10 

ἐγένοντο, ἀπὸ τῆς λυχνίας ἐκείνης ἔλαιον ἐπιστάξας ἐνοχλούμενος καὶ τάδε οἱονεὶ ἀπεφοίβαζεν᾽ « Ἀπό- 

εἰς τὸ ηὐτρεπισμένον πῦρ, πάντας ἀπώλεσεν » λαβε, λέγων, Κωνσταντινούπολις δόξαν καὶ τιμὴν 

ἄρδην 35, ᾿Αλλὰ καὶ τὴν ἔξωθεν ἀναφθεῖσαν πυρὰν » καὶ χαράν᾽ καὶ σύ, Πορφυρογέννητε, τὴν βασι- 

κατὰ τῶν ἔνδον, ἣν ἄπειρος ὕλη ὑπέτρεφε, τῶν » λείαν σου, » | καὶ παραυτὰ 198 ἰάθῃ ὁ ἄνθρωπος. 

συχνῶν. κατακοπέντων δένδρων 86, ὡς πλησίον Τῇ δὲ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ αὐγούστου μηνὸς κατὰ 15 

ἐγένετο ὁ ἐπίσκοπος μετὰ 37 τοῦ θείου ἐκτυπώ- τὸ ἑξακισχιλιοστὸν τετρακοσιοστὸν πεντηκοστὸν 

ματος, ἐξαίφνης βίαιος ἄνεμος ἐγερθεὶς κατὰ τῶν δεύτερον ἔτος τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, κατέ- 

ἀναφλεγόντων 38 τὴν πυρκαϊὰν τὴν φλόγα ὑπέ- λαβὸν τὸν ἐν Βλαχέρναις ναὸν τῆς ὑπεραγίας 

στρεφεϑϑ καὶ ἐδίωκε τούτους καὶ ἐνεπύριζε. Ταῦτα Θεοτόκου οἱ τὸ ἅγιον 195 διακομιζόμενοι, ὃ καὶ 

παθόντες «μᾶλλον 30» ἢ δράσαντες οἱ ἸΤέρσαι ὑπε: σεβασμίως καὶ περιχαρῶς ἀπεδέχθη καὶ προσεκυ- 20 

χώῴώρησαν ἄπρακτοι. Ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν βασιλεύου- νήθη παρὰ τῶν βασιλέων καὶ τῶν ἐν τέλει καὶ τῶν 

σαν τῶν᾽ πόλεων τὰ παντοχόθεν συνερρύη ?! λοιπῶν. Τῇ δὲ ἐπαύριον μετὰ τὸν ἀσπασμὸν καὶ 

κάλλιστα, ἦν δὲ ἄρα "5 θεῖον βούλημα καὶ τὴν τὴν προσκύνησιν ἀράμενοι τὴν τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα 

ἱερὰν ταύτην καὶ ἄχραντον εἰκόνα 33 μετὰ τῶν ἐπὶ τῶν ὦμων ὅ Te 195 ἀρχιερεὺς Θεοφύλακτος καὶ 

ἄλλων ἀποθησαυρισθῆναι καλῶν, ὁ τῆς Ῥωμαίων οἱ νεάζοντες βασιλεῖς, --- ὁ γὰρ τέρων δι’ ἀσθέ- 25 

κυριεύων ἀρχῆς Ῥωμανὸς σπούδασμα ποιεῖται καὶ νεῖαν ἀπελείπετο "95 --- ἀλλὰ καὶ οἱ τῆς γερουσίας 

ταύτην καταπλουτίσαι τὴν βασιλεύουσαν. Καὶ δὴ ἅπαντες μετὰ παντὸς τοῦ τῆς ἐκκλησίας πληρώμα- 

κατὰ διαφόρους καιροὺς ἀποστείλας πρὸς ** τὴν Tog τῇ προσηκούσῃ δορυφορίᾳ παρέπεμπον μέχρι 

Ἔδεσαν καὶ αἰτήσας τὸ θεανδρικὸν ἐκτύπωμα καὶ τῆς Χρυσῆς πόρτης. Εἶτα ἐκεῖθεν πάλιν ἀναλαβό- 

ἀνταιτηθεὶς 9 ἀργύρου ἐπισήμου χιλιάδας δύο μενοι, ὁμοίως μετὰ ψαλμῶν καὶ ὕμνων καὶ ἀπείρων 80 

πρὸς μυριάδι μιᾷ καὶ διακοσίους Σαρακηνούς, οὖς λαμπάδων καὶ φώτων κατέλαβον τὸν περιώνυμον 

ἔτυχε τότε κατέχων, καὶ τῇ ἐφέσει τοῦ τοιούτου καὶ μέγιστον ναὸν τῆς ἁτίας Σοφίας 101, κἀκεῖσε 

καλοῦ πρὸς πάντα ὑπείξας "5 καὶ ἀσφολισάμενος τὴν ἁρμόζουσαν τάξιν πεποιηκότες, ἀνῆλθον εἰς 

τοῦ μὴ πολεμίως τὰ τῶν Ῥωμαίων στρατεύματα τὰ βασίλεια καὶ εἰσελθόντες ἐν τῷ ναῷ τῆς Θεοτό- 

30 κατὰ τῶν τεσσάρων πόλεων ἐπέρχεσθαι 1, ἐπέ- 

τυχε τῆς αἰτήσεως τὰ αἰτηθέντα πάντα ἐκπληρώ- 

κου, τῷ ἐπιλεγομένῳ τοῦ Φάρου, ἐκεῖσε κατέθεντο 

τὸ τίμιον καὶ ἅγιον ἐκτύπωμα τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ 

— 19 τῷ πρωτοτύπω Me. — 99 (τοῖς - δειχθέντων) ἀναδειχθέντων καὶ θεαθέντιυν Me. — 9! ἅπαντες Me, — 88 Me, κατέ- 
λαβον S, --- 88 καὶ γὰρ ἐκ Mc. — 8: καὶ ὡς Mc. — 85 ἄρδην ἀπ. Mc, --- 88 (τὴν - δένδρων) ἔξωθεν ἀπὸ τῶν ΤΤερσῶν ἄνα- 

φθείσης πυρᾶς κατὰ τῶν ἔνδον ἣν ἡ ἄπειρος ὕχη τῶν k. συχνῶν b. ὑπέτρεφεν Me, — 9' xal add. Me. --- 8 ἀναπτόντων 

Me. — 89 ὑπέστρεψε Mc. — 89 Me, om. S. — 9! πόλεων πάντα c. τὰ Mc, — 38 om, Me. — 38 ἐν ταύτη add. Me. — 9* εἰς 40 

Mc. — 85 ἀνατιθεὶς Mc, ἀνταίτηθὲν S. — 99 συγκαταθέμενος Me. — 57 ἐκείνων sr. εἰσιέναι Me. — 88 (τὰ - ἀμηρᾶς) καὶ ἐπεὶ 
παρεχωρήθη παρὰ τοῦ ἀμηρᾶ Me. — 99 Me, oi. S. — 100 ἐπιστόλιον Mc. — 12: Οπτημάτων S, Me. — 105 c) Me. — 
198 παραυτίκα Me. — 19: τῆς O. v. οἱ v. d, ἐκτύπωμα Me, — 199 ὁ add, S. — 199 ἀπολέλειπτο Mc, — 19? τῆς τοῦ O. c. vaóv Mc. 

εἰπών, καὶ πρὸς τούτοις τὴν πανταχόσε περιφερομένην ἐπιστολὴν ὅ xoi ἐν τοῖς ἁπάντων κειμένην 

στόμασιν. "Anep ὁ Αὔγαρος ? δεξάμενος καὶ τὴν μὲν ἐπιστολὴν ἀναγνοὺς τὴν θείαν δὲ ἐκείνην σινδόνα, 45 

καθ᾽ ἣν τὸ ἐκτύπωμα τῆς μορφῆς τοῦ Χριστοῦ, σχετικῶς προσκυνήσας καὶ ὅλῳ τῷ σώματι προσαψά- 

μενος, τῶν ἀνιάτων παθῶν ἐκείνων ἐλευθεροῦτο. Διὸ καὶ Θαδδαίου τοῦ ἀποστόλου μετὰ τὸ σωτήριον 

πάθος πρὸς αὐτὸν παραγενομένου, οὐκ ἀνεβάλετο ὁ Αὔγαρος 19 ἀλλὰ πανοικὶ προσῆλθε τῷ θείῳ βαπτί- 

σματι" ἐντεῦθεν παντοίως τιμᾶσθαι καὶ παρὰ πάντων ὁ Αὔγαρος " βουλόμενος τὸ θεῖον ἐκεῖνο τοῦ 

Χριστοῦ ἀφόμοίωμα, τὸ πρὸ τῆς δημοσίας πύλης τῆς πόλεως ἑλληνικὸν ἄγαλμα ἱστάμενον καθελὼν 50 

τὴν ἀχειρότευκτον ταύτην εἰκόνα ἀντ᾽ αὐτοῦ ἀντεστήλωσε, δόγμα ἐκθέμενος πάντα τὸν ἢ ἐξερχόμενον ἢ 

εἰσερχόμενον πρότερον τῇ θείᾳ εἰκόνι προσκυνεῖν καὶ οὕτω πρόσω βαίνειν, ἐπιγράψας καὶ ταῦτα 

« Χριστέ, ὁ Θεός, ὁ εἰς σὲ ἐλπίζων οὐκ ἀποτυγχάνει ποτέ. » Χρόνος ἔρρει πολὺς καί τις τὴν ἀρχὴν τῆς 

πόλεως εἰδωλολάτρης παραλαβών, τὴν μὲν θείαν τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα καθελεῖν ἠβουλήθη, δαιμονικὴν δὲ 

στήλην ἀντ᾽ ἐκείνης ἐνιδρῦσαι τῷ τόπῳ. Τοῦτο γνοὺς ὁ ἐπίσκοπος τῆς πόλεως τὴν ἐνδεχομένην ἔθετο $5 

πρόνοιαν. Ἐπειδὴ γὰρ κυλινδροειδὴς ὑπῆρχεν ὁ τόπος, θρυαλλίδα πρὸς τῇ θείᾳ εἰκόνι ἀνάψας καὶ 

« κέραμον ἐπιθεὶς τιτάνῳ.τε καὶ πλίνθοις ἔξω τὸ ἐμβαδὸν 11 ἀποφράξας εἰς ὁμαλὴν ἐπιφάνειαν τὸ τεῖχος 

ἀπηύθυνε᾽ καὶ ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ἀπέστη τῆς ἐγχειρήσεως ὁ δυσσεβής. Τί τὸ ἐντεῦθεν; ἠγνοήθη τῷ 

χρόνῳ ὁ θησαυρός oi Πέρσαι τὴν πόλιν Ἔδεσαν 13 ἑλεῖν παρεγένοντο, εἰς ἀμηχανίαν "8 κατέστη τοῖς 

— ὃ αὶ ἐν τοῖς ἁπάντων κειμένην ἐπιστολὴν add, D, sed corr, del. — ϑΆγβαρος D. — 19 corr., prius"AvBapoc. — 11 ita D, eo 
rescriptum cv oübürv, — 15 Ἔδεσσαν D. — 18 corr, rec. prius μηχανίαν, 
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xoi σωτῆρος "9 ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν 

πιστῶν, εἰς φυλακὴν βασιλέων, εἰς ἀσφάλειαν 

ὅλης τῆς πόλεως καὶ τῆς τῶν χριστιανῶν κατὰ- 

στάσεως 193, 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Διομήδους. Οὗτος ἦν ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας, 

φὺς μὲν ἐκ γένους ἐπισήμου καὶ ἀγαθοῦ" ἀγαθώ- 

τερος δὲ κατὰ τοὺς τρόπους γενόμενος, μετήρ- 

χετο τὴν ἰατρικὴν τέχνην θεραπεύων, παρ᾽ οἷς 

γένοιτο, τὰς μὲν" ψυχὰς ὃ θεοσεβείᾳ τῇ δὲ. τέχνῃ 

τὰ σώματα. Κατὰ δὲ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας 

Διοκλητιανοῦ καταλείψας τὴν Ταρσὸν παρεγένετο 

ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας, κἀκεῖ διὰ τῆς θεοσεβείας 

ἅμα καὶ τῆς κατὰ τὴν ἰατρικὴν μεθοδείας παντοίως 

εὐεργετῶν τοὺς προσιόντας ἑαυτῷ ὁ, διεβλήθη 

πρὸς τὸν βασιλέα. Ἐπεὶ δὲ οἱ πρὸς τὸ συλλα- 

βέσθαι αὐτὸν παραγενόμενοι εὗρον αὐτὸν πρὸς 

Κύριον μεταθέμενον, ἀποτεμόντες αὐτοῦ τὴν κεφα- 

λὴν πρὸς τὸν βασιλέα ἀπήγαγον" ἣν θεασάμενος 

ἐκέλευσεν αὖθις ἀπενεχθῆναι καὶ προστεθῆναι τῷ 

σώματι. "Anevey8etong δὲ αὐτῆς καὶ συναρμοσθεί- 

σης τῷ σώματι, | λέτεται παραυτίκα τοὺς ἀπάγον- 

τας" αὐτὴν στρατιώτας ἀπολαβεῖν τῶν 5 οἰκείων 

ὀφθαλμῶν τὴν ἐνέργειαν, ἣν ἀπέβαλον ἐν τῷ τοῦ 

ἁγίου τεμεῖν τὴν ὃ κεφαλήν. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ 

σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ, τῷ 

ὄντι ἔνδον τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς παναγίας 

ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἴ, πλησίον 

τῆς Χρυσῆς πόρτης. 
8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς 

περὶ ἡμᾶς μεγίστης koi! ἀνυπερβλήτου ! τοῦ Θεοῦ 

φιλανθρωπίας ?, ἧς ἐνεδείξατο τότε ἀποστρέψας ? 

μετ᾽ αἰσχύνης τοὺς ἀθέους ᾿Αγαρηνούς t." Ἐν ἀρχῇ 

γὰρϑ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, «τοῦ 9» 

ρώῴματος Mc. 

καὶ Κόνωνος, ἀνῆλθε πλῆθος Σαρακηνῶν διὰ πολ- 

λῶν πλοίων τὸν ἀριθμὸν χιλίων ἐννακοσίων ἴ κατὰ 

τῆς μεγίστης ταύτης καὶ θεοφυλάκτου Κωνσταντι- 

νουπόλεως 8 βουλομένων 3 πολιορκῆσαι αὐτήν. 

Οὗτοι προκαταλαβόντες τὴν τῶν ὅ Περσῶν βασι- 

λείαν, ἥτις ἐπὶ χρόνοις πολλοῖς τῇ ῬΡωμαϊκῇ Baci- 

λείᾳ ἀντεπαρετάξατο 19, εἶθ᾽ οὕτως πρὸς τὴν 

Αἴτυπτον καὶ Λιβύην, διδόντες λόγον τοῖς xpi- 

στιανοῖς 1:, ὡς οὐ βιάσονται αὐτοὺς παραβῆναι 

τὴν ὀρθόδοξον πίστιν 13, οὐκ ἐφύλαξαν 18: διὸ καὶ 

πολλοὺς μάρτυρας ἀπέδειξαν διὰ τὸ μὴ πατῆσαι 1Ζ 

αὐτοὺς τὸν τίμιον τοῦ Χριστοῦ σταυρόν 15: ὅμως 

πᾶσαν τὴν τῆν ληϊσάμενοι, Ἰνδοὺς 16 καὶ Αἰθίοπας 

καὶ τὰ Μαυρούσια ἔθνη, Λίβυάς re xol Ἱσπανούς, 

ἔρχονται καὶ ἐπὶ τὴν 5 Κωνσταντινούπολιν βουλό- 

μένοι καὶ ταύτην ἑλεῖν 17, Τοῦ δὲ βασιλέως Λέοντος 

προθεμένου δοῦναι αὐτοῖς πάκτα, αὐτοὶ καὶ φύλα- 

κας τῇ πόλει ἐγκαταστῆσαι ἀπήτουν, Διατρέχοντες 

δὲ οἱ πολέμιοι 18 ἔξω τοῦ τείχους, εἷς τις 15 ἐξ 

αὐτῶν βλασφήμοις ῥήμασι Κωνσταντίαν καλῶν 

τὴν πόλιν καὶ τὴν ἁτίαν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν ψιλῷ 

ὀνόματι Σοφίαν προσατορεύων, εἰς βάραθρον σὺν 

τῷ ἵππῳ ἐμπεσὼν 35 κατερράγη. Καὶ ὁ κῆρυξ δὲ 

αὐτῶν ἐπί τινος ὑψηλοῦ ξύλου ἀνελθὼν τοῦ 

κηρῦξαι τὴν μιαρὰν αὐτῶν προσευχήν ?*, αὐτίκα 

καὶ αὐτὸς καταπεσὼν διεσκορπίσθη. Ἰροσβα- 

λόντες 33 δὲ καὶ τοῖς Βουλγάροις, ἔπεσον ὑπ᾽ 

αὐτῶν Σαρακηνοὶ τὸν 13 ἀριθμὸν 15 δισμύριοι" καὶ 

τῶν πλοίων αὐτῶν καταλαβόντων τὴν ᾿Ακρόπο- 

λιν 33, τῆς ἁλύσεως ἐκταθείσης ἀπὸ τοῦ περάμα- 

τὸς ἕως τῶν | Γαλάτου, οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν 

εἰς τὸν λάκκον. Διὸ εἴς τε τὸ Στενὸν καὶ εἰς τὸ 

λεγόμενον Σωσθένειον 5: καὶ εἰς ἑτέρους βραχυτά- 

τους 35. λιμένας ὁρμησάντων, τὰ πλείω τούτων 

5 — 198 καὶ σωτῆρος om. Mc. — 105 ἀσφάλειαν τῆς βασιλίδος πόλεως ταύτης καὶ καύχημα παντὸς τοῦ χριστωνύμου πλη- 

2. — ! bé add. D. — 5 om. D. — 3 αὐτιῶν add. D. — * αὐτῷ D. — 5 ἀπαγαγόντας D. — 9 τὴν τοῦ ἁγίου τεμεῖν D. — 

* καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας add. D. H 

8. — ! om. Me. —? καὶ συμπαθείας add. Mc. — 3 ἡνίκα ἀπέστρεψε Me. — * παμπληθεὶ ἐπιστρατεύσαντας καθ᾽ ἡμῶν 

καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶς τῇ μεσιτεία τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν δεσποίνης καὶ θεομήτορος add. Me. — * om. Me. — $ Me, om. S. — 
* διακοσίων Me. — 8 πόλεως Mc. — βουλόμενοι Me. — 0 ἀντιπαρετάξατο Me, — !1AóTov δόντες X. Me. — 1? τὴν 

οἰκείαν πίστιν ἀρνήσασθαι Mc. — 13 τὰ ὑπεσχημένα add. Me. — 1* xaramafjoai Me. — 1? gr. τοῦ X, Mc, — 16 τε add. 
Me. — 11 ἑλεῖν καὶ v. 8. Mc. —- 15 διατρεχόντων δὲ vv πολεμίων Me, — 1? om. Me. — 59 πεσὼν Mc, — ?* αἵρεσιν Mc, — 

38 προσβαλλόντες S. — 38 xal add, Mc. — ** Σαισθένιον Mc. — 35 βραχυτέρους Me. 

πολίταις τὰ πράγματα, πρὸς Θεὸν λοιπὸν καταφεύγουσιν καὶ λύσιν ταχεῖαν τῶν περιστάσεων εὕραντο, 

Μιᾶς γὰρ τῶν νυκτῶν Εὐλαλίῳ τῷ ἐπισκόπῳ τῆσδε τῆς πόλεως γυνή τις ἐνδοξοτάτη ὄναρ ἐπιστᾶσα" 

« Τὴν ἐπάνω, φησί, τῆσδε τῆς πύλης τῆς πόλεως κατακεκρυμμένην θείαν τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ 

» μορφὴν ἀχειροποίητον λαβών, πάντα αἰσίως πράξεις.» Ὃς τὸν δειχθέντα τόπον αὐτῷ καταλαβὼν καὶ 

ἀνορύξας, εὗρε μέν, ὦ τοῦ θαύματος, τὴν θείαν εἰκόνα ἀδιαλώβητον καὶ τὴν θρυαλλίδα ἐν τοσούτῳ 

χρόνῳ μὴ ἀποσβεσθεῖσαν, τὸν πρὸς. φυλακὴν δὲ ἐπιτεθέντα κέραμον ἕτερον ὁμοίωμα ἀπαράλλοκτον τοῦ 

πρωτοτύπου ἐκτυπωθέντα. Τὴν ὀπτασίαν οὖν κατακολουθῶν ὁ ἐπίσκοπος ἣν ἐθεάσατο καὶ ἐν διαφόροις 

τόποις κατάφοβος τοῖς TTépootc, κρατῶν τὴν θείαν εἰκόνα, γεγονώς, ὡς ἀπὸ προσώπου πυρὸς ἐδιώκοντο" 

καὶ λοιπὸν πλείω ὧν ἤλπισαν δρᾶσαι παθόντες oi ΤΤέρσαι ἄπρακτοι ὑπεχώρησαν. Ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν 

βασιλεύουσαν τῶν πόλεων τὰ πανταχόθεν συνερρύη κάλλιστα, ἦν δὲ ἄρα θεῖον βούλημα καὶ τὴν ἱερὰν 

ταύτην καὶ ἄχραντον εἰκόνα μετὰ τῶν ἄλλων ἀποθησαὐυρισθῆναι καλῶν, ὁ τῆς "Pupafuv κυριεύων 

ἀρχῆς, Ῥωμανὸς δὲ οὗτος ἦν, δύο χιλιάδας ἀργύρου ἐπισήμου πρὸς μυριάδι μιᾷ καὶ διακοσίους Σαρα- 

κηνούς, οὗς ἔτυχε τότε κατέχων, παρὰ τοῦ τὴν Ἔδεσαν !! τότε κρατοῦντος αἰτηθεὶς ἀμηρᾶ δέδωκεν καὶ 

ταύτης καταπλουτεῖται. Ἐπεὶ δὲ ταύτην καὶ τὸ χριστόγραφον ἐπιστολίδιον οἱ συνεληλυθότες ἐπίσκοποι 

ἀνελάβοντο καὶ τῇ ρωμαίων γῇ προσεπέλασαν, παντοῖα ἐξ ἀνθρώπων ἐδραπέτευον 16 πάθη" ἀλλὰ καὶ 

δαίμονες ὧδέ πως ἐλαυνόμενοι ἀπεφοίβαζον, « ᾿Απόλαβε, λέγοντες, Κωνσταντινούπολις, δόξαν καὶ 

» χαράν' καὶ σύ, Tloppuporévvnre, τὴν βασιλείαν σου.» Τῇ πεντεκαιδεκάτῃ δὲ τοῦ αὐγούστου μηνὸς 

— M corr, D, prius ἐδραπεύετευον. 

Auc. 16. 

Auc. 16. 



Auc. 16. 

Aus. 17. 

Ave. 16, 

Avus. 17. 

συνετρίβησαν ὑπὸ τοῦ χειμῶνος" τὰ δὲ μείζονα oi 

Ῥωμαῖοι πυρπολοῦσι. Χρονοτριβήσαντες "5 δὲ καὶ 

πάντα ἀφειδῶς τὰ προστυχόντα ἀφανίσαντες καὶ 

μηδὲν πρὸς φυλακὴν “ἴ τὴν ἑαυτῶν καταλελοι- 

,mórec, fj μὲν πόλις Mov ἐστενοχωρεῖτο τροφὰς 

μηδ᾽ 38 αὐτὴ ἔχουσα, αὐτοὶ δὲ εἰς μεγάλην ἀνάγκην 

ἑαυτοὺς περιέστησαν. Εἰς τοιαύτην τὰρ ἦλθον 

ἀπόγνωσιν 38 λιμοῦ, ὡς σαρκῶν ἀνθρωπίνων καὶ 

ἑρπετῶν, καὶ μυῶν καὶ Zipuv τεθνηκότων γεύσα- 

σθαι 99, ὕστερον δὲ καὶ τὴν ἀνθρωπίνην κόπρον 

μετὰ βραχυτάτου φυράματος προσμάττοντες 

ἤσθιον. “Ὅθεν πλεῖστοι τῶν μεγιστάνων αὐτῶν τῇ 

πόλει προσερρύησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀπαίρουσιν 

ἐκ τοῦ χερσαίου τείχους 51 καὶ ἔρχονται ἐν Συκαῖς 

καὶ ἐν ταῖς ΤΤηγαῖς“ καὶ εὑρηκότες ἄνδρα ἐπὶ ἐγκλή- — 

μασι 9? κατεγνωσμένον καὶ προσφυγόντα εἰς ?* 

αὐτούς, ἀναγορεύουσιν αὐτὸν βασιλέα Ῥωμαίων, 

περιστήσαντες αὐτῷ καὶ δορυφόρους καὶ σπον- 

δὰς θέμενοι πρὸς αὐτόν, περιῆγτον τὸ τεῖχος εὐφη- 

μίας ἐγκωμίων αὐτῷ περιάπτοντες καὶ τὴν πίστιν 

τῶν χριστιανῶν δῆθεν μεγαλύνοντες. Ἀλλ᾽ εἰς 

μάτην αὐτῶν τὸ ἐγχείρημα. Kol Συλλειμὰν 3: ὁ 

πρῶτος αὐτῶν μετὰ ταῦτα εἰσελθεῖν ἐν τῇ πόλει 

αἰτήσας ἱστορίας χάριν, καὶ λαβὼν λόγον ἔρχεται 

ἔφιππος εἰς τὸ Boomópiov: καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ 

εἰσελθόντων ἀβλαβῶς τὴν πόρταν, αὐτὸς οὐκ ἠδύ- 

vato εἰσελθεῖν, τοῦ ἵππου ὀρθοβολοῦντος καὶ τοὺς 

πόδας ὑψοῦντος. 'O δὲ τὸ συμβὰν διὰ θαύματος 

ποιούμενος, ἀναβλέψας ὁρᾷ ὕπερθεν τῆς πόρτης 35 

ἱστορημένην 35 διὰ ψηφίδων ὅ7 τὴν δέσποιναν 

ἡμῶν τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον καθεζομένην ἐπὶ 

θρόνου καὶ βαστάζουσαν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς 38 

MHNI T9 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μύρωνος. 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως καὶ 

Ἀντιπάτρου ἄρχοντος Ἀχαΐας, πρεσβύτερος τῆς 

ἐκκλησίας, τὸν τρόπον χρηστός, ἐκ γένους " ἐντί- 
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τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν" καὶ αὐτίκα τοῦ 

ἵππου ἀποβὰς πεζὸς εἰς τὴν πόλιν εἰσῆλθε 85, 

καταγνοὺς τῆς ἑαυτοῦ βλασφημίας, ἧς ἐβλασφή- 

μησς, Καὶ λοιπὸν ὑπέστρεψαν oi. Σαρακηνοὶ ἄπρα: 

κτοι, πολεμηθέντες ὑπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὑπεραγίας 5 

Θεοτόκου *? διὰ λιμοῦ re?9 καὶ θανατικοῦ ἀποβα- 

λόντες πολλὰ πλήθη “΄. Τὰ δὲ περιλειφθέντα αὐτῶν 

πλοῖα | ἐξερχόμενα κατὰ τὰ πελάγη καὶ τοὺς λιμέ.ς. f. 988". 

vac καὶ τὰς ἀκτὰς καὶ τὰς ὑφάλους πέτρας διερρά- 

γησαν, Τὸ δὲ μέγιστον καὶ παραδοξότατον γέγονεν 10 

ἐν τῷ Αἰγαίῳ πελάγει" χαλάζης γὰρ πλῆθος ἐπὶ τὸν 

τόπον ἔπεσε πυρώδους, ἥτις ἐν τῷ ὕδατι βαπτιζο- 

μένη βρασμὸν ἐποίει καθάπερ f πεπυρωμένος 

σίδηρος ἐφ᾽ ὕδατος ἐμβαλλόμενος “3, “Ὅθεν καὶ τῆς 

περὶ τὰ πλοῖα πίσσης λχυθείσης, αὔτανδρα τῷ 15 

βυθῷ τῆς θαλάσσης “ὁ παρεπέμποντο᾽ ἐξ ὧν δέκα 

μόνα τὸν ἀριθμὸν διασωθέντα ὃ ἐν τῇ Συρίᾳ 

ἀπήγγειλαν. Τῇ οὖν πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ αὐγού- 

στοῦ μηνὸς κατέλαβον τὴν βασιλεύουσαν" καὶ τοῦ 

ἐνιαυτοῦ παρῳχηκότος, πάλιν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ 30 

τοῦ αὐγούστου μηνὸς ὑπέστρεψαν μετ᾽ αἰσχύνης 

πολλῆς “δ: εὔκαιρον οὖν αὐτὸ ὡς ἀληθῶς “7 ἐκβοῆ- . 

σαι Kol εἰπεῖν 48" « Τίς Θεὸς μέγας ὡς 4? ὁ Θεὸς Ῥε, 16, 14,15. ' 

» ἡμῶν; Σὺ εἶ ὃ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος, 

» ὃ λύτρωσιν τῷ λαῷ cou? καὶ τῇ πόλει σου 95 

» διὰ τῆς παναχράντου 9! σου μητρὸς καὶ θεοτόκου 

» Μαρίας παρέχων ἀεὶ καὶ μέχρις αἰῶνος ὅ3,.» 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέφθασε καὶ fj μνήμη τῆς μετ᾽ ! 

οἰκτιρμῶν ἐπενεχθείσης ἡμῖν ἐν τοῖς πάλαι χρόνοις 

φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ, ἧς παρ᾽ ἐλπίδα 30 

πᾶσαν ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς 

διὰ πρεσβειῶν τῆς αὐτὸν τεκούσης θεομήτορος 2. 

AYTQ ΙΖ΄. 

μου 8, πλούτῳ κομῶν, πρός τε Θεοῦ καὶ πρὸς 

ἀνθρώπων * φιλούμενος. Κατὰ οὖν τὴν ἡμέραν 85 

τῶν ὃ Χριστοῦ τενεθλίων, τοῦ Ἀντιπάτρου εἰς τὴν 

ἐκκλησίαν εἰσιόντος ἐφ᾽ ᾧ τοὺς χριστιανοὺς συλ- 

- 38 χρονοτριβήσαντος S. — ΓΤ τροφὴν Moe. — 38 μὴ δὲ Me, — 58 ἀνάγκην Me. — 99 γεύεσθαι Mc. — 5) ἐκ τοῦ x. τεί- 
χους ἀπαίρουσι Mc. — 85 ἐπ' ἐγκλήματι Me, — 38 πρὸς Me. — 9* Σολυμὰν δὲ Me, — 35 πύλης Me. — 99 om. Me, — 8 elko- 
vicuévnv add. Mc. — ὅ8 ἐν κόλποις Mc, — 9? εἰσῆλθεν εἰς v. m. Me. — 49 (ὑπ. Θεοτόκου) αὐτοῦ ἀειπαρθένου μητρὸς τῆς 40 

ὑπερμάχου ἡμῶν Mc, — 41 πλ. πολλὰ Me, — 1? ὥσπερ Me. — 49 (ἐφ᾽ ὅ, éf.) om. Me. — ** v. 0. om. Me; -- “δ μόνα δέκα 

διασωθέντα τὰ Me. — 48 (μηνὸς - πολλῆς) μετ᾽ αἰσχύνης τὴν ὑποστροφὴν ἐποιήσαντο Mc. — *' ὡς dA. om. Me, — 

48 ἡμᾶς add. Me. — 49 bis scriptum in S. — 99 om. Mc. — 9! ἀχράντου καὶ ἁτίας Mc. — 9? (θεοτόκου - αἰῶνος) σωτηρίαν 

ὑπερθαύμαστον χαριζόμενος Me. 
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τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἀπελάβομεν, ὃν ὅ τε βασιλεὺς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ ἁπλῶς ἅπαντες μετὰ πλείστης 

ὅσης καὶ χαρᾶς δεξάμενοι καὶ πιστῶς προσκυνήσαντες καὶ κατασπασάμενοι, ἔκτοτε πανήγυριν φαιδρὰν 

τὴν ἔλευσιν τοῦ θείου ἐκτυπώματος τῆς θεανδρικῆς μορφῆς Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν ποιού- 
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λαβεῖν καὶ τιμωρήσασθαι, ὁ ἅγιος Μύρων ζήλου 

πλησθεὶς ἐξύβρισεν εἰς αὐτόν΄ διὸ koi? κρεμασθεὶς 

ξέεται" καὶ ἐκκαυθείσης καμίνου ὡς διηχεῖσθαι τὴν 

φλόγα ἐπὶ πολύ *, ἐν αὐτῇ ἐβλήθη. Ἡ δὲ κάμινος 

5 τὸν μὲν ἅγιον δεξαμένη διεφύλαξεν ἀβλαβῆ τὸ δὲ 

πῦρ ἐξελθὸν 8 κατέφλεξεν ἄνδρας τῶν παρεστώ- 

τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα. 'O δὲ ἅτιος πάλιν ? dvaq- 

κασθεὶς ἐπιθῦσαι 15 καὶ μὴ ὑπείξας, λωροτομεῖται 

Ε 386. ἀπὸ τῶν ὥμων ἕως τῶν ποδῶν" ! ἐξ ὧν ἀναλαβὼν 

τὸ ἕνα ὁ μακάριος 1" εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθυπάτου 

ἠκόντισε P, καὶ πρὸς τούτοις ἀναξέεται 1? τὰς ἐκδα- 

ρείσας σάρκας. Καὶ μετὰ τοῦτο θηρίοις ἀφίεται " 

ὃν ἐξ αὐτῶν σῶον καὶ ἀπήμαντον διαφυλαχθέντο 

ἰδὼν ὁ Ἀντίπατρος καὶ αἰσχύνης πλησθεὶς ἀνεῖλεν 

15 ἑαυτὸν οἰκείαις χερσί, Ὃ δὲ ἅγιος "' ἐκεῖθεν 1 ἐν 

Κυζίκῳ 19 ἀχθεὶς καὶ παρὰ τοῦ ἀνθυπάτου ἀπόφα- 

σιν τὴν διὰ τοῦ ξίφους λαβιὺν τὸν αὐχένα ἐτμήθη, 

καὶ οὕτως τὸν στέφανον τῆς μαρτυρίας ἐκομί- 

coro, 

30. 9. Tfj αὐτῇ ἡμέρᾳ dOAncig! τῶν ἁγίων τοῦ 

Χριστοῦ μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Kopu- 

várou καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. Τελεῖται δὲ f 

σύνοξις αὐτῶν 3 πλησίον ᾿Ελενιανῶν. 

8. Καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Αἴγλω- 

28 voc τοῦ ἀναχωρητοῦ. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων ToO! 

Χριστοῦ ! μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου 3 

καὶ Εὐτυχιανοῦ. Οὗτοι ἐν Νικομηδείᾳ διατρί- 

βοντες ἐπίτηδες ἀνίασιν 3 εἰς τὸ θέατρον, ὥστε τὸν 

80 συναθροιζόμενον λαὸν κατηχεῖν καὶ τῆς εἰδωλολα- 

τρείας ἀφιστᾶν καὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ πίστει προσά- 

etv. Καί ποτε κενὸν ὁ ἀνθρώπων ὁ ἄρχων τὸ θέα- 

Tpov? ἰδὼν καὶ τὴν αἰτίαν μαθών, ὅτι ὑπὸ τῶν 

ἁγίων μαρτύρων οἱ ὄχλοι διδασκόμενοι τὰς ἐν 

85. τοῖς θεάμασι κατέλιπον ἡδονὰς καὶ καινόν τινα 

μετέρχονται βίον τῶν πατρῴων ὑπεριδόντες ἐθῶν, 

σὺν τάχει τοὺς ἁγίους παραστῆναι ἐκέλευσεν" καὶ 

᾿δὴ παραστάντες καὶ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν αὐτοί 

τε ἔχειν ὁμολογήσαντες καὶ τοὺς ἄλλους διδά- 

40 σκειν, ἀχθέντες εἰς τὸ θέατρον θηρίοις ἐκδίδον- 

ται δ, Διαφυλαχθέντες δὲ ἐξ αὐτῶν ἀβλαβεῖς καὶ 

τρόποις διαφόροις δοκιμασθέντες κολάσεων, τὸ 

τελευταῖον ἐμβληθέντες πυρὶ τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ 

διηγωνίσαντο στάδιον καὶ νικήσαντες τὸν στέφα- 

45 vov ἔλαβον. 

5. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις. τῶν ἁγίων τοῦ 

Χριστοῦ μαρτύρων Παύλου καὶ Ἰονλιανῆς 

τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, καὶ Στρατονίκου ἐν Τπτο- 

λεμαΐδι, Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Αὐρηλιανοῦ " τοῦ βασι- 

50 λέως ἐν Πτολεμαΐδι, ἐτύγχανον δὲ ἀδελφοὶ κατὰ 

σάρκα 3, φύντες εὐγενῶς καὶ τραφέντες καλῶς 

εὐσεβείᾳ μᾶλλον ἢ γάλακτι. Ὃ δὲ ἸΙαῦλος ὁ τὰς 

θεοπνεύστους γραφὰς μετῆλθεν ἐπιμελῶς καὶ τὸν 

νοῦν αὐτῶν ἐκμελετήσας ἔτι νέος ὧν προχειρότατα 

τοὺς ἀντιλέγοντας ἐπεστόμιζε καὶ κήρυξ ἔνθεος 

τῆς τοῦ Θεαῦ λόγου οἰκονομίας | τῆς περὶ ἡμᾶς 

ὑπῆρχε. Ἐπιδημήσαντα οὖν τῇ πόλει τὸν βασιλέα 

ἰδών, θαρρεῖν τῇ ἀδελφῇ παρεκελεύσατο καὶ στῆ- 

voi προθύμως, ὡς μεγάλου μέλλοντος τὴν πόλιν 

καταλαμβάνειν ὃ πειρασμοῦ " καὶ αὐτὸς 7 ἑαυτὸν 

ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως ὃ τῷ τύπῳ καθώπλισε τοῦ 

σταυροῦ. Ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔλαθε' σφραγισάμενος, προ- 

σήχθη τῷ βασιλεῖ καὶ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογήσας ὃ 

πίστιν ᾽ τὴν τῶν εἰδώλων διήλεγξε ματαιότητα 

ὅθεν κρεμασθεὶς ξέεται. "Ov ἰδοῦσα ἡ ἀδελφὴ 

κατεβόα τοῦ τυράννου, ὡς ἀδίκως αἰκιζομένου 

τὸν ἀδελφόν: συλλαμβάνεται οὖν καὶ αὐτὴ καὶ 

κρεμασθεῖσα ξέεται, καὶ ἐν λέβητι, ἔνθα πίσσα βρά- 

ζουσα ἦν, ἀμφότεροι 1: βάλλονται" καὶ ἔτι ἐπιμέ- 

vovréc τῇ τοῦ Χριστοῦ πίστει, ἐπὶ κλίνης σιδηρᾶς 

πεπυρωμένης ἁπλοῦνται καὶ τοὺς νώτους ἄνωθεν 

τύπτονται. Ἔνθα Κοδράτος καὶ Ἀκάκιος οἱ δήμιοι 

ἀνθρώπινόν τι παθόντες καὶ τῶν ἁγίων φεισάμενοι 

τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται᾽ εἶτα ἐν εἱρκτῇ οἱ ἅγιοι 

τίθενται διαληφθέντες δεσμοῖς σιδηροῖς" οὗς 

ἐλθὼν διέλυσεν ἄγγελος καὶ ἄρτον αὐτοῖς παρέ- 

θηκεν, ἐξ οὗ τὴν τοῦ σώματος πληρώσαντες 

χρείαν τῷ Θεῷ ηὐχαρίστησαν 13" καὶ αὖθις παρα- 

στάντες τῷ βασιλεῖ καὶ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις μὴ 

βουληθέντες 12 τύπτονται. Στρατονίκου δέ τινος 

ἑνὸς τῶν δημίων τὴν ἁγίαν Ἰουλιανὴν κατοικτεί- 

ραντος καὶ πρὸς τὸ εὐώνυμον μετακλιθέντος καὶ 

τῷ Χριστῷ πιστεύσαντος, ὅτι δὴ αὕτη fj ἁγία 

προετρέπετο abróv μὴ φείδεσθαι ἀλλὰ ποιεῖν τὸ 

τοῦ βασιλέως πρόσταγμα, μανεὶς ὁ τύραννος 

αὐτοῦ μὲν τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμε, τοὺς δὲ ἁγίους 

ἐκέλευσεν ἰοβόλοις ἑρπετοῖς συναποκλεισθῆναι᾽ ἐξ 

ὧν διαμείναντες 1 ἀβλαβεῖς, τὸν μὲν ἅγιον ἸΤαῦλον 

τύπτεσθαι μολιβίσι, τὰς σιαγόνας προσδεθέντα 

πάλῳ σιδηρῷ, προστάσσει καὶ ἑκατέρωθεν ὑπὸ 

τεσσάρων ῥάβδων πεπυρωμένων τύπτεσθαι" τὴν 

δὲ ἁγίαν Ἰουλιανὴν εἰς πορνεῖον ἀπενεχθῆναι καὶ 

ὑπὸ ἀσώτων ἀνδρῶν ὑβρισθῆναι" οὺς προσιόντας 

ἄγγελος Κυρίου παραστὰς τῷ κονιορτῷ τῶν ποδῶν 

αὐτοῦ ἀπετύφλου. Ἀλλὰ τούτους μὲν ἡ ἁγία, εὐξα- 

μένη καὶ ὕδωρ αὐτοῖς ἐπιχέασα, κατέστησεν 

ὑγιεῖς: αὕτη δὲ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς ἸΤαύλου 

ἐμβάλλεται βόθρῳ πυρός. Κελεύσαντος δὲ τοῦ 

τυράγνου ἐν αὐτῷ τῷ πυρὶ λιθοβοληθῆναι αὐτούς, | 

ὥφθη ἄνωθεν νεφέλη πεπληρωμένη φλοτός" ἥτις 

πλησίον Αὐρηλιανοῦ 15 πυρὸς κατέχεεν ὄμβρον "1. 

Ὁ δὲ φοβηθεὶς ἀνένεγκεν 18 ἐκ τοῦ βόθρου τοὺς 

— 5 om. D. — * πήχεις πεντήκοντα Ὁ. — 5 (τὸ - ἐξελθὲν ifa S) ἐξελθοῦσα D. — 9 (ὃ - πάλιν) εἶτα D. — 19 θῦσαι D. — 
τ ἕνα λαβὼν λῶρον ὁ ἅτιος D, — 13 ἀπέρριψεν D, — 18 ξέεται D, — 15 (οἰκείαις - ἅγιος) om. D. — 9 δὲ add. D. — 
16 Κυζήκω ὃ ἅγιος μάρτυς om. D. — 11 (καὶ - ἐκομίσατο) om, D. 

δῦ 5. -- μνήμη D ad d. Augusti 16. — ὃ αὐτῶν σύναξις D. 
4. — ! omn. D. — " Φιλλίππου D, — ? ἀνίεσαν D. — 4 καὶ νῦν S, καινὸν Ὁ, -- 50,6 ἄρχων D. — 8 ἀφίενται D. 
5. — 3 om. D, — ? Αὐριλιανοῦ D. — 5 Ἰουλιανὴ καὶ ὁ ΤΙαθλος add. D. — ὁ καὶ add. D. — 5 λόγου m. fii. οἰκονομίας 

D. — δ καταλαβεῖν D. — ? om. D. — 5 éur. v. f. om. D. — 9ὡμολάγησε D. — 19 καὶ add. D, — τῇ corr., prius ἀμφότερα 
S. — V εὐχαρίστησαν D. — 1? ἀναρτιθέντες add. D. — !! αὐτῶν D. — 3 διαμείναντας D. — 16 Αὐριλιανοῦ D, — 1 ὄμβρους 

60 D — 15 ἀνήγαγεν D. 

Ἠλιοῦ τοῦ νέου, — 'H ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἀτάθης (in marg). — Ge: 
9$.— 68:5. 4, — R: 1, ὃ. ἃ - — Ra:1.— Rb:1.4.6. — Re:1. — Οὐρσικίνου (Aug. 145). — 

Ave, 17. 

f, 289", 

E. 29). 

Aus. 17. 



Avo. 17. 

Ασα. 18. 

f£ 290". 

Aue. 19, 

Ava. 17, 

Ασα, 18. 

Ave. 19. 
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ἁγίους" xoi ἐκέλευσε ξύλῳ 1? προσδεθῆναι αὐτοὺς 

καὶ λαμπάσι τὰς ὄψεις αὐτῶν καὶ ὅλον τὸ σῶμα 

καταφλεχθῆναι καὶ μετὰ τοῦτο τὰς κεφαλὰς αὐτῶν 

ἀπρτμηθῆναι 39, Τούτου δὲ γενομένου εὐκλεῶς οἱ 

καλλίνικοι τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ τῆς 3: μαρτυρίας στέ- 

φανον ἀνεδήσαντο. ΄ 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ fj σύναξις ! τῆς ὑπεραγίας " 

ΘεοτόκουΞϑ ἐν τοῖς Ἁρματίου. 

MHNI ΤΩ AYTQ ΙΗ΄. : 5 

1, Ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 1 Χριστοῦ 1 μαρ- 

τύρων Φλώρου καὶ Λαύρου 3. Οὗτοι oí! ἅγιοι 1 

ἀδελφοὶ ὑπῆρχον δίδυμοι, λιϑοξόοι τὴν τέχνην, ἣν 

ἐπαιδεύθησαν ὑπὸ ΤΤρόκλου καὶ Μαξίμου. Μετὰ δὲ 

τὴν τῶν διδασκάλων ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρίαν, 

καταλιπόντες τὰς ἐν Βυζαντίῳ διατριβάς, παρεγέ- 

vovro ἐν -τῷ Ἰλλυρικῷ ἐν χώρᾳ τῆς Δαρδανίας ἐν 

πόλει Οὐλπιανῶν, ἔνθα παρὰ Λυκίωνι ὃ τῷ ἡγεμόνι 

μέταλλά τινα διερευνῶντες τὴν οἰκείαν τέχνην εἰρ- 

γάζοντο. Εἶτα παρ᾽ αὐτοῦ ἀποστέλλονται πρὸς 

Aikiviov*, τὸν υἱὸν Ἐλπιδίας τῆς βασιλίσσης. Οἷς 

6 Λικίνιος παρέσχετο χρήματα καὶ τὴν διὰ χειρῶν 

βοήθειαν, καὶ ἐκέλευσεν αὐτοῖς 5 ἀνεγεῖραι τοῖς 

εἰδώλοις ναόν, τυπώσας αὐτὸν καὶ διαγράψας 

ἐν σχήματι 5. Οἱ δὲ ἅγιοι τὰ μὲν χρήματα τοῖς 

ἐνδεέσι διένειμαν, καὶ νυκτὸς τῇ πρὸς Θεὸν ἐσχό- 

λαζον προσευχῇ. Μεθ᾿ ἡμέραν δὲ τῶν ἔργων ἅπτό- 

μένοι, θᾶττον τὸν ναὸν. ἐκαλλιέργουν καὶ ἐξεπό- 

vov. Ὡς δὲ δι’ ὀλίγων 8 ἡμερῶν συνετελέσθη καὶ 

τὸν ἀπαρτισμὸν ἔλαβεν, ἀγγέλου συναντιλαμβανο- 

μένου καὶ τοὺς ἁγίους συνεπισχύοντος, εὐθὺς 

Μερεντῖνος ὃ ἱερεὺς ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστόν, 

ἤδη προπιστεύσαντος καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Avo- 

στασίου διὰ τὸ ἀνοιχθῆναι τὸν τυφλὸν αὐτοῦ 

ὀφθαλμὸν παρὰ τῶν ἁγίων" καὶ τοὺς πτωχοὺς 

συναγαγόντες oi τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες 19, οἷς 

παρέσχον τὰ χρήματα, σχοινίοις τοὺς τραχήλους 

τῶν ξοάνων διέλαβον καὶ πρὸς τὴν γῆν ταῦτα 

καθείλκυσαν. Εἶτα ἀνάψαντες φῶτα πολλὰ τὸν 

ναὸν καθιέρωσαν ἐπιλέγοντες" « Δόξα σοι, Χριστὲ 

» ὁ Θεός, ἀποστόλων καύχημα, μαρτύρων ἀγαλ- 

» Mopa. » ΤΤροηγεῖτο δὲ αὐτῶν ὁ τύπος τοῦ τιμίου 

σταυροῦ. “Ὅλον δὲ τοῦτο γνοὺς ὅ Λικίνιος καὶ 

κελεύσας ἐξα[φθῆναι κάμινον, προσέταξε τοὺς 

πτωχοὺς ἐμβληθῆναι᾽ ἐν fj ῥιφέντες 15 τῷ Θεῷ τὰ 

ἑαυτῶν παρέδωκαν '2 πνεύματα. Οἱ δὲ ἅγιοι Λαῦρος 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. ᾿Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος "Av- 

δρέου τοῦ στρατηλάτου καὶ τῶν μετ᾽ αὐτοῦ 

— 19 ξόλοις D. — 39 ámor. αὐτῶν D, — 21 τὸν τῆς X. p. 

καὶ Φλῶρος ἐν ἄξωνι ἁμάξης προσδεθέντες ἐτύ- 

φθησαν - εἶτα ἐξαπεστάλησαν Λύκωνι 19; Uc ὁ 

Λύκων δεξάμενος ἐν βαθεῖ συνέκλεισε φρέατι" ἐν 

(j κατελθόντες καὶ δεήσεις τῷ Θεῷ ὑπέρ τε τῶν 

μνησθησομένων αὐτῶν καὶ τῆς κοσμικῆς εὖστα- I0 

θείας καὶ τοῦ παύσασθαι τὸν διωγμὸν ἀνενεγκόντες 

τὰς ἑαυτῶν ἀφῆκαν ψυχάς. Χρόνοις δὲ ὕστερον 

ἀνηνέχθη 15 τὰ τίμια αὐτῶν λείψανα καὶ ἐν γχωσ- 

σοκόμοις κατετέθη 15 ἐντίμως, μύρα καὶ πηγὰς 

ἰάσεων τοῖς προσπελάζουσι βρύοντα. Τελεῖται δὲ f. 15 

αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτῶν μαρτυρείῳ, 

τῷ ὄντι πλησίον τοῦ πανσέπτου ναοῦ τοῦ ἁγίου 15 

ἀποστόλου Φιλίππου, καὶ ἐν τῇ εὐαγεστάτῃ μονῇ 

τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Tlavrokpdropoc, διὰ 

τὸ ἐκεῖσε μετατεθῆναι !! τὰ ἅγια αὐτῶν λείψανα 18, 90 

2. Tj! αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ 2 

Χριστοῦ 3 μαρτύρων Ἑρμοῦ, Σαραπίωνος καὶ 

TloAvaívou τῶν ἐν Ῥώμῃ. Οὗτοι διαβληθέντες 

ὑπὸ τῶν ἀπίστων, ὅτι τὸν μὲν Χριστὸν σέβονται 

τὰ δὲ εἴδωλα βδελύσσονται καὶ ἀποστρέφονται, τῷ o5 

ὑπάρχῳ παρέστησαν Ῥώμης, καὶ ὁμολογήσαντες 

παρρησίᾳ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, πρῶτον μὲν ἐν 

σκοτεινοτάτῃ καὶ δυσώδει καθείργνυνται φυλακῇ 

εἶτα ἐξαχθέντες ἐκεῖθεν καὶ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις μὴ 

καταδεξάμενοι διὰ στενοτάτων ὃ καὶ δυσπορεύτων 30 

καθέλκονται χωρίων *. Καὶ ἐν τῷ σύρεσθαι καὶ 

ταῖς πέτραις προσρήγνυσθαι τῷ Θεῷ τὰς ψυχὰς 

παρέθεντοϑ, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Ἰουλιανῆς πλησίον τοῦ Στροβίλου 1. 35 

4. Καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λέοντος, ὃς ἤθλη- 

σεν παρὰ θάλασσαν πλησίον Μύρων τῆς Λυκίας. 

δ. Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν καὶ 

ἀρχιεπισκόπων γενόμένων Κωνσταντινουπόλεως 

Ἰωάννου καὶ Γεωργίου. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτῶν 40 

σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

AYTQ ΙΘ΄. 

τελειωθέντων δισχιλίων πεντακοσίων ἐνενήκοντα 

τριῶν. Οὗτος ὑπῆρχε κατὰ τοὺς καιροὺς τοῦ ἀσε- 

4 
6. — ' (ἡ o.) μνήμη D. — ? ἁγίας ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν ἀειπαρθένου καὶ D. — ὃ Μαρίας add. D. 
1. — ! om. D. —? A. καὶ Φλόρου D. — 5 Λύκωνι D, — € Λικίννιον corr. S et D hic tantum. — ὃ αὐτοὺς D. — 9 χήματι 

D. — Ἰ τὸν add. D. — 5 διὰ τριῶν Ὁ. — ? (ἀγγέλου - καὶ) om. D. — 19 x. o. οἱ τ᾿ X. p. τοὺς πτωχοὺς ἢ, ---  βληθέντες D.— 

15 ἀπέδωκαν D. — 18 (εἶτα - Λύκων!) καὶ πρὸς Λύκωνα τὸν ἡγεμόνα ὅθεν ἐπέμφθησαν αὖθις ἐξαπεστάλησαν D. — 16 corr. 
Tec. , ἀνέχθη D. — 1δ corr, rec., κατέθη D. — 16 καὶ πανευφήμου add. D. — 1? μετατεθέντα S. — !9 (καὶ ἐν - λείψανα) om. D. 50 

9. — ! kai τῇ D. — ? om. D. — ὃ στενοπόρων D. — ὁ τόπων D. — 5 αὐτῷ add. D. — 9 s. τὰς ψυχὰς D. 
8. — 1! qi. τοῦ Στ. om. D. . 

Aouxíou (Aug. 144). — Me: 1. 4 — Κυπριανὸς m. t. — 5.2. -— Mv: 1. 4, 5.9.6. — Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA, H :1.9.3.5. —P:1.9.5. —p:1.2.8.5.— Da:1.2.5.8.— Κὶ : 1. 

2.5. —8 :1.2.5. — Bb: 1.2. — Be: 1.2, — C: 1. 9 ('Epuíhou..). — Cg:1.2. — R:1.— Ra: 55 

1.— Rb:1.— Ro:1. — Me: 1. 2. 5, — Mv:1: — Ἡ ἁγία τῶν πενήτων πληθύς, ἣ rà εἴδωλα 
συντρίψασα m. . — 2. 3. 4, — Ἐν τῇ ἐρήμῳ δ΄ ἀσκηταὶ ἐν εἰρήνῃ v. — 5. — Mr : 1. : 

SYNAXARIA SELECTA. H:1.9.3. — P :1.9. — Τοῦ óyíou ἀποστόλου Θαδδαίου ἐν τῇ μονῇ 

τῶν Πρόβης (Aug. 315). — 3 : Διομήδους εἰς τὸν Λευκὸν ποταμόν. --- D : 1.2. 3. — Da : 1,2. 8. — 

f. 291. 
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βεστάτου Μαξιμιανοῦ, στρατευόμενος ἐν τῇ áva- 

τολικῇ χώρᾳ ὑπὸ Ἀντίοχον ' τῆς ὅλης τάξεως στρα- 

τητοῦντα 2, Ἀποσταλεὶς δὲ παρ᾽ αὐτοῦ μεθ᾽ ἑτέρων 

συστρατηλατῶν κατὰ τῆς Περσικῆς δυνάμεως, 

5 παρελθούσης ἤδη τοὺς Ῥωμαίων ὅρους καὶ τὴν 

ὑποκειμένην | χώραν λυμαινομένης, ἐπικαλεσάμε- 

νος τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς σὺν 8 αὐτῷ πείσας ém- 

καλεῖσθαι, τοὺς ἸΤέρσας ἐτρέψατο καὶ καταδιύξας 

διέφθειρε καὶ ἐπὶ τῇ ἀνελπίστῳ νίκῃ τοὺς σὺν 

10 αὐτῷ πρὸς τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν, δι᾿ ἧς ὁ τῶν 

πολεμίων περιεγένοντο, ἐπεσπάσατο. Διαβληθεὶς 

δὲ αὐτὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρὸς Ἀντίοχον, παρέστη 

αὐτῷ ὡς κατάδικος ὅ, Καὶ αὐτὸς μὲν ἐπὶ κλίνης 

σιδηρᾶς πυρωθείσης ἁπλοῦται" οἱ δὲ σὺν αὐτῷ 

15 στρατιῶται ἐν τετραγώνοις ξύλοις καθηλοῦνται 

τὰς χεῖρας" εἶτα ὑπὸ χιλίων ἑτέρων στρατιωτῶν 

τοῦ Ἀντιόχου προστάξαντος τῶν ὁρίων τῆς χώρας 

ἀπελαύνονται, οὖς νουθετήσας ó ἅγιος μάρτυς πρὸς 

τὴν εἰς Χριστὸν μετήγαγε πίστιν δ, Τοῦτο γνοὺς ὁ 

80 Ἀντίοχος καὶ καταδιώξας αὐτούς τε καὶ τοὺς συνόν- 

τας τῷ ἁγίῳ ἐξ ἀρχῆς στρατιώτας καὶ αὐτὸν τὸν 

πανένδοξον μάρτυρα ξίφει ἀναιρεθῆναι προσέταξεν. 

ΜΗΝΙ TQ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου προφήτου 

35 Σαμουήλ '. Ὃς ὑπῆρχεν ἐξ "ApuaGoiu? Σιφᾶ ἐξ 

ὄρους Ἐφροΐμ, ἐκ φυλῆς Λευΐ, υἱὸς Ἑλκανᾷ καὶ 

Ἄγνης. 'O δὲ Ἑλκανὰ δύο γυναῖκας ἔσχεν, ὄνομα 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Τιμοθέου τοῦ ἐν Γάζῃᾳ καὶ τῶν ἁγίων Ἀγα- 

πίου καὶ Θέκλας ὅ, Ὁ ἔνδοξος μάρτυς Τιμόθεος 

εἶλκε τὸ γένος ὃ ἐκ ΤΤαλαιστίνης ἐ" βίῳ δὲ καὶ λόγῳ 

κατηρτισμένος 5 διδάσκαλος τῆς εὐσεβείας ἐγέ- 

vero ὅ. Συσχεθεὶς δὲ καὶ παραστὰς ἐν Γάζῃ τῷ 

ἄρχοντι Οὐρβανῷ καὶ ἐρωτηθεὶς καὶ τῆς τῶν χρι- 

στιανῶν μερίδος ἑαυτὸν εἶναι εἰπὼν καὶ τὴν τοῦ 

Χριστοῦ θεολογήσας οἰκονομίαν καὶ τὴν δι᾽ ἡμᾶς 

ἐπιδημίαν. καὶ σάρκωσιν, τύπτεται σφοδρῶς καὶ 

παντοίων βασάνων. ἰδέαις προσομιλεῖ" καὶ μηδ᾽ 

ὅλως καμφθεὶς πυρὶ παραδοθεὶς τελειοῦται. Ἐν 

αὐτῇ δὲ τῇ πόλει Ἀγάπιος. καὶ Θέκλα οἱ μάρτυρες 

βασάνοις σφοδρῶς ἐτασθέντες καὶ ἔτι τῆς τοῦ Χρι- 

στοῦ πίστεως ἀντεχόμενοι, προσριφέντες θηρίοις 

τὸν τῆς μαρτυρίας ἐκομίσαντο στέφανον. 

8. Τῇ!" αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου Μαξίμου 

τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Διομή- 

δους. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἔνδον τοῦ 

σεβασμίου οἴκου τῆς ἁγίας Θεοτόκου τοῦ 3 ἐπι- 

λεγομένου Ἱερουσαλὴμ ? καὶ εἰς τὸν Λευκὸν 

ἸΠοταμόν. 

AYTQ K'. 

τῇ μιᾷ Ἄννα καὶ τῇ δευτέρᾳ Devávva?: καὶ ἦν τῇ 

μὲν Φενάννῃ ὃ παιδίον, τῇ δὲ Ἄννῃ οὐκ ἦν παιδίον. 

Καὶ ἀνέβη ἙλΙκανὰ προσκυνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν 

Σιλὼμ μετὰ Ἄννης, καὶ ἦν ἐκεῖ Ἠλεὶ καὶ οἱ δύο 

1. — τ' Ἀντιόχου S, D. — 3 ὅλης στρ. τάξεως D. — 3 ἐν 8. — * ὧν Ὁ, --- 5 (παρέστη - κατάδικος) σχηματίσαντος ἑαυτὸν 
τοῦ διαβόλου καὶ τούτων κατηγορήσαντος ἄγεται πρὸς τὸν στρατηγὸν D. — καὶ add. D. 

80  2.—'! om. D. --- ? «ai αὐτῶν ἐν Γάζῃ τελειωθέντωιν add. D. — * εἶλκε v. Ὑ, om. D. — 4 ἣν add. D. — 5 ἣν add. S. 
8 ὑπῆρχεν D. 

8. — ! καὶ τῇ D. — ? D, τῆς S. — 5 Ἱεροσαλὴμ D. 
1. — ! Σαμοὴλ D. — ? Ἀρμαθὲμ D. — ὃ Φαιννάνα D. 

E:1.2.— N: 1.2. — ToO ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου. — Ἰουλιανῆς (Aug. 189). — Λέοντος 

85. (Aug. 189. — Bb: 1.2, — Be: 1.9. €:2. 1 (in marg. et add. : ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου). -- 

ToO ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βαρθολομαίου ἀρχιμανδρίτου τῆς εὐατοῦς μονῆς τῆς Νέας Ὁδητγητρίας Oco- 

τόκου τοῦ “Ῥηχινιάτου (in marg. et add. : ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου). --- Cg : 3 : Τιμοθέον. καὶ 

τῶν σὺν αὐτῷ Ἀγαπίου καὶ Θέκλης ἐν Γάζῃ μαρτυρησάντων. Οὗτος ὁ ἔνδοξος μάρτυς Τιμόθεος 
ὑπῆρχεν ἐκ Παλαιστίνης ἐκ πόλεως Γάζης" βίῳ δὲ καὶ λόγῳ κατηρτισμένος ὧν διδάσκαλος τῆς εὐσε- 

40 βείας ἐγένετο" κρατηθεὶς δὲ καὶ παραστὰς ἐν Γάζῃ τῷ ἄρχοντι Οὐρβανῷ καὶ ἐρωτηθεὶς καὶ χριστιανὸν 
ἑαυτὸν ὁμολογήσας καὶ τὴν τοῦ Χριστοῦ θεολογήσας οἰκονομίαν καὶ τὴν δι᾿ ἡμᾶς ἐπιδημίας σάρκωσιν, 
τύπτεται σφοδρῶς" καὶ παντοίων βασάνων ἰδέαις προσομιλεῖ καὶ μηδ᾽ 
τελειοῦται. Τὸ τηνικαῦτα δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει Ἀγάπιος καὶ Θέκλα οἱ μάρτυρες βασάνοις σφοδρῶς 
ἐτασθέντες καὶ ἔτι τῆς τοῦ Χριστοῦ πίστεως ἀντεχόμενοι, προσριφέντες θηρίοις τὸν τῆς μαρτυρίας 

45 ἐκομίσαντο στέφανον. --- Β ; 1. 9. — Ra: 1. — Μακαρίου ἡγουμένου τῆς εὐαγεστάτης μονῆς τῆς 
Tiehexnrfic. — Rb : 1. — Re: 1. — Me : 1. 9, Εὐτυχιανοῦ καὶ Στρατηγίου διὰ πυρὸς . — Mv : 1. 
2, — Εὐτυχιανοῦ τοῦ στρατιώτου καὶ Στρατηγίου. -- Mr : 1. 
SYNAXARIA SELECTA. H : 1. 3, 8. — Θαδδαίου (Aug. 917). — P : 1. 8. 2: Παύλου τοῦ νέου καὶ 

Γεωργίου ἐπισκόπων τῆς βασιλίδος πόλεως. --- D: 1. — Θαδδαίου. — Θεοκλητοῦς (Aug. 915). — Τῶν 
50 ἁγίων τριάκοντα ἑπτὰ μαρτύρων τῶν ἐν Βιζύῃ τῆς Θράκης παθόντων καὶ ἑτέρων τῶν ἐν Φιλιππου- 

πόλει. Σευῆρος ? δέ τις Σίδης τῆς ἸΤαμφυλίας ὑπάρχων, υἱὸς ΤΠΤετρωνίου τινὸς Θρᾳκὸς καὶ μητρὸς 
Μυτδονίας, "Optuva 3, Ἀντυλῖνον *, Μολίαν ὅ, Εὐδαίμονα, Σιλουανόν, Σαβῖνον, Εὐστάθιον, Στράτωνα 
καὶ Βόσβαν ἐκ τοῦ Βυζαντίου ὁρμωμένους; ἐκ δὲ Φιλιππουπόλεως Τιμόθεον, Ταλμάτον 5, Μέστον ὅ, 
Νίκωνα, Δίφιλον, Δομετιανόν, Μάξιμον, Νεόφυτον, Βίκτωρα, 'Pt *, Σατορνῖνον δ, Ἐπαφρόδιτον, 'Ἱερκάν, 

55. Γάϊον 8, Ζωτικόν, Κρονίονα 9, Ἄνθανα 19,*Qoov, Ζώϊλον 13, Τύραννον, Ἀγαθόν 13, Πανσθένην 12, Ἀχιλλέα, 
Πανθήριον, Χρύσανθον, Ἀθηνόδωρον, ΤΙαντολέοντα, Θεοσέβην, Γενέθλιον καὶ Μέμνονα καταλαβὼν ὑπὲρ 

ὦ Φιλιπποπόλει Cg. — ? Σευῆρως D, Βεβῆρος Cg. — * 'Qpeluva D. — * Ἀντιλῖνον Cg. — * Βουλίαν Cg. — 9 om. Cg, — 
7 "Pivov Cg. — 5 Γάϊων D, Γαῖνόν Cg. — ? Κορνίωνα Cg. — 190 Ἄνθωνα Cg. — 11 Ζώηλον D, — 15᾿Αγαθών Og. — 19 Tlov- 
σθενῆ Cg. 

ὅλως καμφθεὶς πυρὶ παραδοθεὶς, 

Ave. 19. 

Ave. 20. 

f. 291". 

Ave. 19. 

Auc. 90. 
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υἱοὶ αὐτοῦ 'Ogvel καὶ Φινεὲς ἱερεῖς * τοῦ Κυρίου, 

Ὁ δὲ Κύριος ἀπέκλεισε τὴν μήτραν Ἄννης, καὶ 

ἐλύπει αὐτὴν ὅ ἡ ἀντίζηλος αὐτῆς. Ἢ δὲ προσ- 

ηύξατο πρὸς Κύριον, καὶ ἐμνήσθη αὐτῆς ὁ Θεός, 

καὶ ἐγέννησε υἱὸν τὸν Σαμουὴλ καὶ παρέθετο 

αὐτὸν τῷ Oed. Καὶ αὐξηθεὶς καὶ προκόψας ἐν" 

τῇ ἡλικίᾳ ἦν λειτουργῶν τῷ Θεῷ καὶ ἐγένετο 

εἰς προφήτην ΄ μέγαν. Ὁ δὲ Ἠλεὶ καὶ οἱ υἱοὶ 

αὐτοῦ ὀργῇ καὶ θυμῷ Κυρίου συντριβέντες ἦφα- 

νίσθησάαν, διότι παρρώγιζον τὸν Θεόν. Καὶ ἐδί- 

κασε Σαμουὴλ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ 

MHNI TQ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θαδδαΐου 

τοῦ καὶ Λεββαίου, ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα. Ὃς 

ὑπῆρχεν Ἐδέσης ' τῆς πόλεως, Ἑβραῖος τῷ γένει, 

ἐξησκημένος εἰς ἄκρον 2 τὰς θείας γραφάς. Οὗτος 

ἀνῆλθεν εἰς Ἱερουσαλὴμ προσκυνήσιων ἐν ταῖς 

ἡμέραις Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. Καὶ ἀκούσας τοῦ 

κηρύγματος αὐτοῦ καὶ τὸν ἀγγελικὸν βίον αὐτοῦ ὃ 

ὑπερθαυμάσας, βαπτίζεται παρ᾽ αὐτοῦ. Μετὰ ταῦτα 

ἰδὼν τὸν Χριστὸν καὶ * ἄπειρα θαύματα ἃ ἐτελεῖτο 

ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τὴν διδασκαλίαν ἀκούσας αὐτοῦ ὃ 

ἠκολούθει αὐτῷ μέχρι τοῦ σωτηρίου πάθους, Καὶ 

μετὰ τὴν ἀνάληψιν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἰδίαν πόλιν 

ὑπέστρεψεν καὶ τὸν τοπάρχην Αὔγαρον ὃ βαπτίσας 

καὶ τὸ περίλοιπον τῆς μελαίνης λέπρας αὐτοῦ 

ἰασάμενος 7 καὶ πολλοὺς ἄλλους διδάξας, ἐν Μεσο- 

ποταμίᾳ παρεγένετο, κἀκεῖσε πολλοὺς διδάξας καὶ 

φωτίσας καὶ ἐκκλησίας δειμάμενος ὃ διήρχετο τὰς 

πόλεις Συρίας ὃ καὶ ἐλθὼν εἰς Βηρυτὸν "5 πόλιν 

τῆς Φοινίκης κἀκεῖσε κηρύξας καὶ βαπτίσας πολ- 

λοὺς ἐν Κυρίῳ ἀνεπαύσατο. Τελεῖται δὲ f] αὐτοῦ 

καὶ δόματα οὐκ ἔλαβεν, καὶ χρίσας τὸν Σαοὺλ 

εἰς βασιλέα, εἶτα τὸν Δαβίδ, καὶ εἰς βαθὺ γῆρας 

ἐλθὼν καὶ πλήρης ὧν ἐτῶν. ἐτελεύτησε. Προέ- 

λαβε δὲ. τὴν σάρκωσιν τοῦ Χριστοῦ ἔτη χίλια 

τριάκοντα πέντε, καὶ προεφήτευσε χρόνους τεσ- 

σαράκοντα *. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν! ἀρχιεπισκόπου Κωνστὰντινουπόλεως ΤΠ αύ- 

λου τοῦ νέου. 

8. Καὶ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος Φωτεινῆς 

ἔξω τῆς πόρτης τῶν Βλαχερνωῶν !. 

AYTQ ΚΑ΄. 

σύναξις ἐν τῷ σεπτῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου καὶ 

πανευφήμου ἀποστόλου Πέτρου, τῷ συγκειμένῳ 

τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, καὶ ἐν τῇ μονῇ τῶν 

Πρόβου. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῆς ἁγίας μάρτυρος 

Βάσσης καὶ τῶν τέκνων: αὐτῆς Θεογνίου, 

Ἀτγαπίου καὶ Πιστοῦ, Αὕτη ἡ μάρτυς ὑπῆρχεν 

ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἐν Ἐδέσῃ“ τῇ πόλει 

τῆς Ἑλλάδος. Συνοικήσασα δὲ Οὐαλερίῳ τινὶ ἱερεῖ 

τῶν εἰδώλων τρεῖς ἐξ αὐτοῦ παῖδας ἀπέτεκε ὅ, 

Θεόγνιον, Ἀγάπιον καὶ ΤΤιστόν, Οὗς τῇ κατὰ Xpi- ᾿ 

στὸν ἀνέτρεφεν εὐσεβείᾳ᾽ καὶ γὰρ αὕτη πιστὴ καὶ 

χριστιανὴ ἐτύγχανεν ἐκ προγόνων. Διαβληθεῖσα 

οὖν παρὰ ὃ τοῦ ἰδίου ἀνδρός, παρέστη μετὰ τῶν 

παίδων αὐτῆς τῷ 1 ἀνθυπάτῳ Βικαρίῳ ?* καὶ χρι- 

στιανὴν ἑαυτὴν ἀνατορεύσασα, αὐτὴ μὲν καὶ oi 

δύο ταύτης υἱοὶ ἐβλήθησαν ἐν τῇ φυλακῇ *. Ὁ δὲ 

Θεόγνιος ὁ πρῶτος τῶν παίδων 19 κρεμασθεὶς 

“ξέεται. Μετὰ δὲ τοῦτον 1: ἄγεται ὁ δεύτερος καὶ 

μαστίζεται, παρεστώσης τῆς μητρὸς καὶ ἐπιθαρρυ- 

* οἱ ἐρεῖς S. — ὅ αὐτῇ 8. --- 9 om. D. — Τ (καὶ - τεσσαράκοντα) om. D. 

5. — ! xaiadd. D. 
8. — ! τῶν Βλαχερνῶν om. D. 

1.— ἰ Ἐδέσσης D «d d. Augusti 20. — 3 ἄκραν D. — ὃ αὐτοῦ βίον D. — * τὰ add. D. — 5 αὑτοῦ ἀκούσας p. — 

S"AxBapov παινοικὶ κατηχήσας xol D. — 1 (kai τὸ - ἰασάμενος} om. D. — om. D. — ? Συρίας corr. S. — 1? Bipputóv D. 

2. — 1 τριῶν υἱῶν D. — ?* om. D. — 8 ἡ ἁγία μ, B. fjv D. ^ Ἐδέσση D. — δ ἔτεκεν D. — * πρὸς D. — ? τῆς Ἑλλάδος 

add. D. — 8 καὶ βηκαρίω D. — * φρουρᾶ D. — 19 αὐτῆς add. D. — "1 τὸν πρῶτον Ἀγάπιος D. 

Χριστοῦ ἐναθλοῦντας ἐν Φιλιππουπόλει, ᾿Απελλιανοῦ τοῦ καταράτου τηνικαῦτα ἡγεμονεύοντος, ξέεται 

σφοδρῶς, τὴν εὐσέβειαν παρρησιασάμενος᾽ καὶ δακτυλίδας πυρακτωθείσας ἐδέξατο τοῖς δακτύλοις καὶ 

ἐν τετράσι ξύλοις τανυσθείς, πρίζεται πεπυρακτωμένῳ ζωστῆρι ζωσθείς. Εἶθ᾽ οὕτως τὴν κεφαλὴν 

ἀποτέμνεται. Μέμνων 1} δὲ ὁ κεντυρίων ἐπὶ δύο κίοσι τανυσθεὶς ἀπεδάρη τρεῖς λώρους ἀπὸ κεφαλῆς 

μέχρι ποδῶν καὶ καμίνου ὑπὸ γῆν “ἐκκαυθείσης μεγίστης, ἅπαντες χερσὶ καὶ ποσὶν ἀκρωτηριασθέντες 
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νούσης αὐτὸν καὶ πρὸς τὸν ἀγῶνα παροκαλούσης. 

Μετὰ ταῦτα 15 τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεῖται 

μέχρι τοῦ στήθους, λέγων“ « Οὐδὲν οὕτως ἡδὺ 

» ὡς τὸ πάσχειν ὑπὲρ Χριστοῦ.» Μετὰ δὲ τοῦτον 18 

ἢ ὁ τρίτος ἀχθείς, ἸΤιστὸς καλούμενος, καὶ τὴν εἰς 

Χριστὸν πίστιν ὁμολογήσας 15 καὶ παντοίαις 15 

βασάνοις δοκιμασθεὶς τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν 

σὺν τοῖς ἀδελφοῖς ἔλαβε. Καὶ εὐθέως "5 οἱ τρεῖς 

ὅμα τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν. Ἡ δὲ μήτηρ αὐτῶν 

10 Βάσσα τότε μὲν ἐβλήθη ἐν τῇ φυλακῇ, ἔνθα ὑπὸ 

χειρὸς ἀγγέλου τροφὴν δεξαμένη ἐνίσχυσεν. Εἶτα 

ἐξαχθεῖσα ἀπαίροντι τῷ Βικαρίῳψ ἐν Μακεδονίᾳ 

ἐκελεύσθη ἀκολουθεῖν κἀκεῖ ἀναγκασθεῖσα θύειν 17 

καὶ μὴ ὑπείξασα, πρῶτον μὲν ἐν ὕδατι, εἶτα ἐν 

15 πυρὶ βάλλεται, καὶ μετὰ ταῦτα λιθοβολεῖται. Δια- 

μείνασα δὲ ἐκ πάντων ἀβλαβὴς ἄγεται εἰς τὸν τῶν 

εἰδώλων ναόν. Καὶ τὸ τοῦ Διὸς εἴδωλον κατα- 

σχοῦσα κατέσεισεν αὐτό, καὶ εἰς γῆν κατέρραξε καὶ 

ἐλέπτυνεν. "Eni τούτοις θηρίοις ἐκδίδοται καὶ ἐν τῇ 

?0 θαλάσσῃ ὡς ἀπὸ σταδίων τεσσαράκοντα τῆς 

χέρσου ἀπορρίπτεται. Καὶ τότε μὲν ὥφθη τοῖς 

ὁρῶσι πόρρωθεν ἐπὶ θρόνου εὐπρεπῶς καθημένη, 

καὶ σὺν αὐτῇ τρεῖς ἄνδρες ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἐξα- 

στράπτοντες 15, ob καὶ ἔδοξαν αὐτὴν 15. ἅμα τῷ 

35 θρόνῳ ἐν πλοίῳ ἐπιβιβάσαι. Μεθ᾿ ἡμέρας δὲ ὀκτὼ 

ἐφάνη ἐν Ἅλωνι τῇ νήσῳ 39 τῇ καθ᾽ Ἑλ]λήσπον- 

τον “ καὶ τοῦτο τνοὺς ἐν Μακεδονίᾳ ὁ ἀνθύ- 

πατος, Φιλίππου τινὸς καταμηνύσαντος, γράφει 

τῷ κουνσουλαρίῳ 35 Κυζίκου τῆς Ἑλλησποντίων 

30 ἐπαρχίας κατασχεῖν αὐτήν. "Oc ἀναζητήσας αὐτὴν 

καὶ εὑρὼν 38. μὴ πειθομένην θυσίαν τοῖς εἰδώ-- 

λοις προσενεγκεῖν, προσέταξεν εἰς τοὐπίσω συν- 

δεθῆναι τὰς χεῖρας αὐτῆς “ εἶτα θλασθῆναι τὰ 

μέλη, καὶ οὕτω 39 τμηθῆναι τὴν κεφαλήν τούτου 

ΜΗΝΙ Τῷ 

85 41. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀγαθονίκου 

καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ Ζωτικοῦ, Ζήνωνος, 

Θεοπρεποῦς, Ἀκινδύνου καὶ Σευηριανοῦ. 

Ὁ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἀγαθόνικος ἦν! κατὰ τοὺς 

χρόνους ΜΜαξιμιανοῦ. Συνελήφθη δὲ ὑπὸ κόμητός 

40 τινος ὀνόματι Ἐὐτολμίου, ὃς ἐκ Νικομηδείας ἐπὶ 

τὴν ποντικὴν χώραν παρὰ τοῦ βασιλέως ἐπὶ ἀναι- 

ρέσει ἀποσταλεὶς τιὸν χριστιανῶν ἐν τῷ διαβαίνειν 

ἐν πλοίῳ κατέλαβε τὸ ἐμπόριον τὸ λεγόμενον Káp- 

πιν 2, κἀκεῖ τὸν ἅγιον Ζωτικὸν σὺν τοῖς μαθηταῖς 

45 αὐτοῦ εὑρὼν τὸν Χριστὸν ὁμολογοῦντας ἀπέκτει- 

δὲ γενομένου, τὸ πνεῦμα αὐτῆς εἰς χεῖρας Θεοῦ 

ἐναπέθετο “5, 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας Θεοκλη- 

τοῦς τῆς θαυματουργοῦ. Ἥτις ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς 

βασιλείας Θεοφίλου τοῦ μισοχρίστου, πατρίδα καὶ 

γένος ἕλκουσα ἐκ προγόνων θέματος τῶν Ὄπτι- 

μάτων 1 γεννήτορες δὲ αὐτῇ Κωνσταντῖνος καὶ 

Ἀναστασία. Αὕτη ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων ϑεαρέστως 

ἐκτραφεῖσα προσεῖχεν ἑαυτῇ, εἶτα βιασθεῖσα 

ζεύγνυται ἀνδρὶ κατὰ πάντα ὁμοιοτρόπῳ, Ζαχαρίᾳ 

προσαγορευομένῳ, πολλὰς καὶ ἀμετρήτους ἐλεημο- 

σύνας ἔκτοτε ποιοῦσα. Τῇ μελέτῃ δὲ τῶν θείων 

λογίων ἐκδοῦσα ἑξαυτὴν πᾶν εἴ τι καλὸν εὐκόλως 

μετήρχετο, τὰς παραινέσεις τῶν γραφῶν ἐκπλη- 

ροῦσα" εἰρτάζετο δὲ bi ὅλης τῆς ἡμέρας καὶ διη- 

κόνει ἐν χρείαις τοῖς τε προσερχομένοις πτωχοῖς 

καὶ τοῖς ἐν τῷ οἴκῳ πᾶσιν 3. Ἐπεὶ δὲ τῆς μεταστά- 

Gewc αὐτῆς ὁ καιρὸς ἔφθασε, τοὺς τνωστοὺς 

αὐτῇ προσκαλεσαμένη, ἐξεῖπε τὴν ἡμέραν τῆς 

κοιμήσεως αὐτῆς καὶ τὰ ἐν αὐτῇ μέλλοντα τελε- 

σθῆναι. Τὰ δὲ μετὰ τὴν κοίμησιν αὐτῆς γινόμενα ὃ 

θαύματα ἀδύνατόν ἐστιν ἡμῖν * γραφῇ παραδοῦναι 

τῇ συντομίᾳ χρωμένοις ὅ" ἕν δέ, ὃ μηδὲ βουλομέ- 

νοις ἡμῖν δυνατὸν παράλιπεῖν, χρεὼν τῇ διηγήσει 

προσθεῖναι, τοῦ πράγματος τοῦ μεγέθους μὴ 

ἐῶντος ἡμᾶς τοῦτο παραδραμεῖν. Καθ᾿ ἕκαστον 

ἐνιαυτὸν οἱ προσήκοντες τῇ μακαρίᾳ τὸ τρισόσιον 

ἐκεῖνο  ἀνακουφίζοντες σῶμα, τὰ ἐπικείμενα αὐτῷ 

ἱμάτια ἐξαλλάσσουσιν ἕτερα ἐπιβάλλοντες καὶ τὰς 

τῆς κεφαλῆς τρίχας διευθετίζουσι λευκὰς ὑπαρ- 

χούσας καὶ τοὺς ὄνυχας τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν 

περικόπτουσιν᾽ ἔπειτα τὸ τρισάγιον λέγοντες κατα- 

τιθέασιν τῆς τιμίας μητρὸς ἡμῶν τὸ σῶμα“ ἄφθαρ- 

TOv γὰρ ὑπάρχει 8, 

AYTQ KB'. 

ὅτι ὃ πρίγκιψ ὃ διά τινος Ἀγαθονίκου ἀφιστῶντος 

τοὺς ἕλληνας τῶν εἰδώλων καὶ προσάγοντος “τῷ 

Χριστῷ ἐπίστευσεν *, ἀποστείλας ^ ἀμφοτέρους 

συνέλαβε καὶ τὸν μὲν ἅγιον Ἀγαθόνικον τύπτει 

σφοὺρῶς, τὸν δὲ πρίγκιπα μετὰ 5 ἑτέρων δεσμίων 

χριστιανῶν ἅμα δὲ ἴ καὶ τῷ ἁγίῳ Ἀγαθονίκῳ 8 ἐπὶ 

τὴν Θράκην dra, ἔνθα διῆγεν ὁ βασιλεύς, τοῦ 

παρ᾽ αὐτοῦ γενέσθαι τὴν τούτωνϑ ἐξέτασιν. Ἐλθὼν 

δὲ ἐν χωρίῳ λετομένῳ ἸΤοταμῷ 19 ἀνεῖλε τὸν ἅγιον 

Ζήνωνα καὶ Θεοπρεπὴν κοὶ ᾿Ακίνδυνον καταπέλ- 

ταῖς μὴ δυναμένους ἤδη βαδίζειν διὰ τὰς 11 προγε- 
νεν. Εἶτα ὑποστρέψας εἰς Νικομήδειαν καὶ μαθὼν τενημένας πληγὰς 15 τῶν αἰκισμῶν᾽ εἶτα γενόμενος 

ἐν αὐτῇ ἀπορρίπτονται, κἀκεῖσε τὰ πνεύματα αὐτῶν τῷ Θεῷ παρατίθενται (Aug. 34). --- 2.3. — Da: 46 : 

1. — Θαδδαίου. — Θεοκλητοῦς. — Τῶν ἁτίων λζ' μαρτύρων. --- ἘΟ 1. --- Θαδδαίου. --- Θεοκλητοῦς. --- 

Τῶν ἁγίων M' μαρτύρων. — N : 1..--- Θαδδαίου. --- Θεοκλητοῦς. --- Bb: 1. — Τῶν ἁγίων λζ' μαρτύ- 

ρων. — Θεοκλητοῦς. --- Be : 1. — Τῶν ἁγίων λζ' μαρτύρων. --- Θεοκλητοῦς. — G: 1. -- Τῶν ἁγίων 

MZ μαρτύρων. — Θαδδαίου ἑνὸς τῶν ο΄. --- 9. 8 (in marg. add. : ζήτει τὸ συναξάριον τῆς ἁγίας Φωτινῆς μα, τῶν πραφῶν ἐσχόλαζεν. καὶ τλείστας ἀρετὰς μετήρχετο D, ad d. Augusti 20. --- ὃ γενόμενα Ὁ. --- ὁ πάντα add. D. — 

εἰς x' τοῦ μαρτίου μηνός). --- Cg : 1. --- Τῶν ἁγίων AZ' μαρτύρων... Des.: ὅπαντες χειροκοπηθέντες ἐν 50 ἀρ ιύπηρχαν D. ταν ἐν ὕματα Ἐν πγι ἐκ ταῦ ἀπάρχε κατατίθενται unc αὐτὸ ἄφθαρτον ὑπάρχων D. 

αὐτῇ ἐνεβλήθησαν καὶ οὕτως ἐτελειώθησαν. --- 9, ---- Θαδδαίου ἑνὸς τῶν ιβ΄ I5. — & : 1.2.8, — Ra: 85 Tta καὶ D. — * om. D. — 9 &ve add, D. --- ὃ τι τ, γενέσθαι Ὁ. — 15 ποταμῶν D. — 1 τῆς Ὁ. — 13 ἐκ add. ὃ. 

f£ — Eb: 1. 2. 3. — Τῶν ἁγίων M μαρτύρων. -- Re:1. — Me: 1. — Τῶν ἁγίων λζ' μαρτύρων. --- 

Σευήρου xoi Μέμνονος (Aug. 243). — Λουκίου τοῦ βουλευτοῦ (Aug. 295). — Mv : 1. — Τῶν ἁγίων 

λζ' μαρτύρων. --- Σεβήρου καὶ Μέμνονος. --- 8. — Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἡλιοδώρου καὶ Δοσαῖ. — 2, — 

Mr:1. 

Ava. 21. SYNAXARIA SELECTA. H :9. — Aouxíou (Aug. 295). — P : 2. — Λουκίου. --- D : 2. — Λουκίου. --- 

Da : . — Λουκίου. --- X : 2. — Aoukíou. — ΚΕ : 1. — Λουκίου. --- Bb:9. — Aouxíov, —.Be : 2. — 

— X (p. v.) εἶτα D. — 13 αὐτὸν D. — 1. áp, πίστιν D, — 15 ταῖς add. D. — 15 om. D. — 1τ θῦσαι D. — !5 ἄνδρας ... ἐξαστμάπε, 
τοντας S. — 19 D, αὐτὴ S. — 80 ἄλλη νήσω corr. D, prius ἄλλω νήσω. — ?! Ἑλλίσποντον D. — ?? D, κοβησουλαρίω S. — 
38 καὶ add. D. — 3: οὕτως D. — ?5 (τούτου - ἐναπέθετο) om. D. 

50  8.— !Ontnudruv S, — ? (πατρίδα - πᾶσιν) γεννητόρων K. καὶ Ἀναστασίας“ ξεύγνυται δὲ ἀνδρὶ ἀβουλήτως Z. 
προσαγ. x. v. ὁμοιοτρόπω μηδὲν ἐκ τῆς συνουσίας παραβλαβεῖσα πολλοὺς τὰρ καὶ ἀμετρτήτους ἐλ. εἰργάζετο καὶ τῇ 

Λουκίου, — € : 2. — Λουκίου. — Cg : 3. --- Λουκίου. --- R : 1. —— Λουκίου, — καὶ: 1. -- ΒΒ: 1.8. το Ασα, 21, 
Re:2. — Me:1.2.3. — Mv:1.2,3. — Mr : 1. 9. 

SYNAXARIA SELECTA. H : 1.2. 3. 4. — P : 1. 2 (Εἰρηναίου solius). — 3 (᾿Ανθούσης Solus). — Ασα, 92. 
4..- D:1.2: Εἰρηναίου. Οὗτος κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ ἐπίσκοπος ἦν Σιρμίου " διὰ δὲ 

60 τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν κατασχεθεὶς ἤχθη εἰς ἸΤαννονίαν καὶ παρέστη Πρόβῳ τῷ ἡγεμόνι" ὁμολογήσας 
SYNAXARIUM. 58 
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— H corr. D, prius Μένων, — ? corr. Cg. 
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πλησίον Χαλκηδόνος ἀναιρεῖ τὸν ἅγιον Zeunpio- 

vóv, παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν κηῤύττοντα 3" ἐν δὲ 

τῷ Βυζαντίῳ παρίσταται αὖθις αὐτῷ ὁ ἅγιος 

᾿Αταθόνικος μετὰ τῶν λοιπῶν συνδεσμίων καὶ 

τοῦ πρίγκιπος W^ καὶ ἐξαχθεὶς ἔξω τῆς πόλεως, 

τύπτεται σφοδρῶς, καὶ φθάσας τὴν Σηλυβρίαν !5, 

εἰς τόπον λεγόμενον Ἄμμους, ἔνθα ὁ Μαξιμιανὸς 

διῆγεν, ἐτμήθη τὴν κεφαλὴν μετὰ τοῦ πρίγκιπος 

καὶ τῶν ἄλλων χριστιανῶν, ὅσους 1* ὁ κόμης ἐκ 

Νικομηδείας ἤγαγε, καὶ σὺν αὐτοῖς τῷ τῆς μαρτυ- 

ρίας στεφάνῳ κατεκοσμήθη. Τελεῖται δὲ fj αὐτοῦ 17 

σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ μαρτυρείῳ, τῷ 

ὄντι ἐν Καινουπόλει, καὶ ἐν τῷ μαρτυρείῳ τῆς 

ἁγίας Θεοδώρας ἐν τῇ Ξηροκέρκῳ 35. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ" ἄθλησις τῶν ἁγίων τοῦ Χρι- 

στοῦ μαρτύρων Εἰρηναίου, Ὧρ καὶ Ὠρόψεως. 

Ὁ μακάριος Εἰρηναῖος λευΐτης ὑπῆρχε τῆς ἐκκλη- 

σίας, καὶ ἐκήρυσσε παρρησίᾳ τὸν Χριστὸν Θεὸν 

εἶναι ἀληθινόν. Διὸ συσχεθεὶς ὑπὸ τῶν ἑλλήνων, 

παρίσταται τῷ ἄρχοντι καὶ εὐθέως ὃ ἐν πυρὶ ἀπορ- 

ρίπτεται μετὰ τῶν συνάθλων αὐτοῦ Ωρ καὶ 'Opó- 

ψεωώς , Παραυτὰ 825 ὑετοῦ ὃ καταρραγέντος ἄνω- 

θεν καὶ τοῦ πυρὸς σβεσθέντος, ἐξῆλθον ἀβλαβεῖς, 

εἶθ᾽ οὕτως θηρίοις ἐϊβλήθησαν βρῶμα" ἀλλὰ κἀκεῖ- 

θεν ἀπήμαντοι θείᾳ μείναντες προνοίᾳ, ἐπὶ ξύλου 

ἀναρτῶνται καὶ ξέονται σφοδρῶς καὶ πάλιν οἷ αὐτοὶ 

διέμειναν ἀσινεῖς. Μανίᾳ δὲ κατασχεθέντες oi τοῖς 

δαίμοσι προσκείμενοι ξίφει αὐτοὺς ἀποτέμνουσιν 5. 

. 8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας Ἀνθούσης 

καὶ ᾿Αθανασίου ἐπισκόπου τοῦ βαπτίσαντος 

αὐτήν, καὶ Χαρησίμου καὶ Νεοφύτου τῶν οἶκε- 

τῶν αὐτῆς 1, Αὕτη ὑπῆρχεν 5 ἐπὶ Οὐαλλεριανοῦ ? 

βασιλέως ἐκ πόλεως Σελευκείας 5, "Avruvivou ES 

Μαρτυρίας " θυγάτηρ, πλουσίων πάνυ καὶ τῇ τῶν 

εἰδώλων προσκειμένων θρησκείᾳ. Ποθοῦσα δὲ τὸ 

εἰς Χριστὸν ἅγιον βάπτισμα καὶ ἐπιθυμοῦσα τὸν 

ἐπίσκοπον ἰδεῖν ᾿Αθανάσιον ἐν 5 Ταρσῷ τῆς Κιλι- 

κίας τὸν τοῦ Θεοῦ λότον διδάσκοντα, πείθει τὴν 

μητέρα αὐτῆς παρασχεῖν Τ ζεῦγος ἡμιόνων, ἐν ᾧ 

ἐπιβᾶσα ὡς πρὸς τὴν τροφὸν δῆθεν πορεύεται. 

ΠΙαραλαβοῦσα δὲ Χαρήσιμον καὶ Νεόφυτον εἴχετο 

τῆς ὁδοῦ, Koi δὴ ὁ ἐπίσκοπος ᾿Αθανάσιος ὑπ᾽ 

ἀγγέλων ἀρθεὶς πορέστη αὐτῇ" ὃν κατιδοῦσα καὶ 

μαθοῦσα ὅστις ἐστί, καθικέτευε τοῖς ποσὶν αὐτοῦ 

προσκλιθεῖσα τῷ ἁγίῳ αὐτὴν σφραγίσαι βαπτί- 

σματι. Καὶ 8 μὴ παρόντος ὕδατος, ὁ ἐπίσκοπος 

ηὔξατοϑ, καὶ εὐθέως 15 κάτωθεν ἀνεδόθη πητή. Καὶ 

δύο ἐν αὐτῇ ὥφθησαν ἄττγελοι ἐν εἴδει στρατιω- 

τῶν, λευκὰς ἐσθῆτας τῇ ἁτίᾳ προτείνοντες. Βαπτί- 

ζεται οὖν αὐτὴ καὶ οἱ σὺν αὐτῇ δύο οἰκέται καὶ 

παρασχοῦσα τὴν πολυτελῆ καὶ χρυσόπαστον αὐτῆς 

ἐσθῆτα τῷ ἐπισκόπῳ καὶ αἰτήσασα ταύτην δοθῆ- 

ναι πτωχοῖς καὶ ἀμφιασαμένη μετρίαν καὶ ταπεινὴν 

πρὸς τὴν τροφὸν παρεγένετο. Ἡ δὲ ταύτην ἀπώ- 

σατο, τὸ τῆς ἐσθῆτος εὐτελὲς καὶ τὴν πίστιν τὴν 

εἰς Χριστὸν ὀνειδίσασα. Ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν μητέρα 

ἀνακάμψασα ἀνιωμένην εὗρεν αὐτήν, ἐξελθοῦσα 

λάθρᾳ πρὸς τὸν ἐπίσκοπον ἔδραμεν ᾿Αθανάσιον, 

καὶ τὸν μονήρη βίον ὑποδύεται, καὶ στολὴν περι- 

βάλλεται τρύχινον, καὶ σταυρὸν ἀραμένη ἐξῆλθεν 

ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἐπὶ χρόνοις τρισὶ καὶ εἴκοσι 

θηρίοις συναυλισθεῖσα καὶ παρ᾽ αὐτῶν δεχομένη 

τροφήν, καὶ πολλοὺς πειρασμοὺς ὑπὸ τῶν δαιμό- 

νῶν ὑπομείνασα, ἐν εἰρήνῃ τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 

παρέδωκε, σχηματίσασα ἑαυτὴν ἐν τῇ πέτρᾳ ἐν 1j 

καθεύδειν εἰώθει, Ὃ δὲ ἐπίσκοπος ᾿Αθανάσιος 

κατεσχέθη 11 | καὶ ἀχθεὶς πρὸς τὸν βασιλέα Οὐαλλε- 

ριανὸν 15 καὶ πλείσταις αἰκίαις ὑπὸ 13 μαστίγων καὶ 

ῥάβδων ἐξετασθεὶς ἐκτέμνεται ξίφει τὴν κεφαλήν. 

“Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἅγιοι Χαρήσιμος καὶ Νεόφυτος, 

θεολογικοῖς τε δόγμασι τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 5 

κηρύξαντες καὶ ἠθικοῖς λόγοις τὸν βασιλέα ἐκπλή- 

ἔαντες, τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν ἔλαβον. Τελεῖται 

δὲ ἡ τῆς ἁγίας !* σύνοξις ἐν Ἱπποΐχνοις. 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς βασιλίσσης 

᾿Αριάδνης. 

5. Koi! ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λουκίουξ, 

Ὃς ὃ ἀπὸ Κυρήνης ὁ τῆς κατὰ Λιβύην ὑπῆρχε, 

15 

20 

80 

πρῶτος μὲν ὅ τῆς * ἐν τῇ πόλει βουλῆς 9, ὄγκῳ καὶ 

μεγέθει σώματος ὑπερέχων τῶν " κατ᾽ αὐτόν, πρό- 

τερον μὲν τῇ θρησκείᾳ καὶ τῇ πλάνῃ τῶν εἰδώλων 

προσκείμενος S. Μετὰ δὲ τὸ ἀμεταπτώτως καὶ 

σὶϊερρῶς ἀγωνίσασθαι τὸν μέγαν iepouápruv? Ocó- 

δωρον, τὸν τῆς πόλεως ταύτης ἐπίσκοπον 1), καὶ 

τὸν στέφανον ἀπενέγκασθαι κατανυγεὶς ὑπὸ τῆς 

χάριτος τοῦ Χριστοῦ, τὸ θεῖον δέχεται 11 βάπτισμα. 

Πείθει δὲ καὶ τὸν ἡγεμόνα Διγνιανὸν 15 πιστεῦσαι 

εἰς τὸν Χριστόν" ὃν καὶ" παραλαβὼν κατέπλευσεν 

εἰς Κύπρον. Εὑρὼν δὲ ἐν αὐτῇ συλλαμβανομένους͵ 

τοὺς χριστιανοὺς καὶ ἀναιρουμένους; λαθὼν τὸν 

Διγνιανὸν 18 τοῖς βασανισταῖς παρέδωκεν ἑαυτόν " 

καὶ λακτίσας τὸν βωμὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ κείμενα 

ἀνατρέψας, προστάξαντος τοῦ τυράννου, τὴν 

κεφαλὴν ἀπετμήθη ?*. 

— 18 , το X, D. — 16 corr. prius πρίγκυπος S, πρίγγιπος D. — 35 Σιλαμβρίαν D. — 19 ὅσος S. — τ om, D, — 18 Ξηρο- 

xipku D, cf. S ad diem Mai 9*. 

2. — 1«. a. f oin; D. — 2 Ὀρόψεως D. — ὃ μετὰ "Op καὶ 'Opóweuc add. D. — * (μετὰ - D.) om. D.— 5«r, δὲ del. D.— 

ὃ δὲ add. corr. D. — Ἰ διαμεῖναν S. — ὃ (ἐβλήθησαν - ἀποτέμνουσιν) ἐκδίδονται καὶ ξύλω ἀναρτηθέντες σφοδρῶς ξέον- 

ται καὶ ἐκ πάντων τούτων ἀσινεῖς διαμείναντα ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται Ὦ. . 
8, — μαρτυρησάντων add. D. — 3 ἣν D. — 8. τοῦ add. D. — * ἐκ Σελευκίας D. — ὅ Μαρτυρείας S. — ὁ ἐπὶ D. — 

τ αὐτὴ add. D. — 3 om. D. — * Ἀθανάσιος add. D. — 10 εὐθὺς D. — 11 κατασχεθεὶς D. — 1? Οὐαλεριανὸν D.-—- 8 «c add , 

D. — 1*'Av8otonc add. D. 

δ. — 1 τὴ αὐτῆ ἡμέρα D ad d. Augusti 21. — Λευκίου S, Aovktov D et ceteri, cf. Synaxaria selecta, add. Áug. 21. — 

3 οὗτος D, ὃς ἣν S. — ὁ Κυρίνης D. — 5 om. D. — ὃ xal συνεδρὸς τοῦ ἡγεμόνος add. D. — * τοὺς D, —8 προκείμενος. 

S. — 9 μέτα ἱερομάρτυν S, μέγαν ἱερομάρτυρα D. — 19 τῆς αὐτῆς ἐπ. πόλεως D. — Ὁ ἐδέξατο D. — 15 D, Διογνιανὸν 

5. — 18 Διογνιανὸν S, Διογνιὰν D. — τε (τὴν x, &) διὰ ξίφους τὸν αὐχένα τμηθεὶς τὸ τέλος ἐδέξατο D. 

οὖν τὴν εἰς Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν πίστιν, κατακλείεται ἐν φρουρᾷ καὶ ἐξαχθεὶς μαστίζεται" εἶτα δεξά- 

μενος τὴν ἀπόφασιν, ἐτμήθη τὴν κεφαλὴν καὶ ἐρρίφη εἰς τὸν Σάον οὕτω λεγόμενον ποταμόν 

(Aug. 3955). — 3. 4. — Da. : 1. 3. 4. 9. ἘΠ:1. 8. 9, N:1.3.2, ΒΡ: 1. 8. -- Be:1.89. — €: d. 

3.— 0g:1.3. — &:1.3. 2 — Ra: 1. — Rb: 1. Re: l. — Me:1.3.2. — μὲν : 1. 8. 3. --- Mr τ 1, 
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917 MENSIS AUGUSTUS 918 

MHNI TQ 

1 Τοῦ ἁγίου Λούππου. 

2. Kai ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Εἰρη- 

vaíou ἐπισκόπου Σιρμίου. Οὗτος ὁ ἅτιος fv. ἐπὶ 

ὅ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ " καὶ κρατηθεὶς ἀπὸ 

ΑΥΤΩ ΚΓ΄. 

πόλεως 1, Οὗτος πρότερον μὲν ἦν πρεσβύτερος καὶ 

σκευοφύλαξ τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 

τῶν Βλαχερνῶν 5: διὰ δὲ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ 

ἀρετὴν προεβλήθη ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινου- 

τοῦ Σιρμίου ἤχθη εἰς ΤΤαννονίαν καὶ παρέστη 

Tipógu τῷ ἡγεμόνι, ὁμολογῶν καὶ κηρύττων τὴν 

εἰς Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν πίστιν. Διὸ κατα- 

πόλεως κατὰ τοὺς χρόνους Ἰουστινιανοῦ τοῦ νέου, 

τοῦ ἕκτου ἀπεγγόνου Ἡρακλείου " ὃς αὐτῷ πολλὰς 

ἐπινοῶν θλίψεις ἐμήνυσέ ποτε δοῦναι εὐχὴν ἐπὶ τῇ 

κλείεται φρουρᾷ" καὶ ἐξαχθεὶς μαστίζεται, καὶ μετὰ καθαιρέσει τοῦ ναοῦ τῆς ἁγίας Θεοτόκου τῶν 

10 ταῦτα λαβὼν τὴν ἀπόφασιν ξίφει τὴν κεφαλὴν Μητροπολίτου, Ὃ δὲ ἅγιος ἀπεκρίνατο μὴ εἶναι 

εὐχὴν ἐπὶ καταστροφῇ, ἀλλὰ μάλλον ἐπὶ οἰκοδομῇ" 

« Ἐπὶ συστάσει γάρ, φησίν, ὁ Θεὸς τὸν κόσμον 

» ἐποίησενϑ, οὐκ ἐπὶ καταλύσει. » Τῶν δὲ ἀπο- 

τμηθεὶς ἐν τῷ ποταμῷ ῥίπτεται Xáur xoi οὕτως 

ἐτελειώθη αὐτοῦ f| μαρτυρία. . 

3. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 

τυρος Εἰρηναίου ἐπισκόπου γενομένου Λου- σταλέντων προσκειμένων * αὐτῷ καὶ διενοχλούν- 

X5 γδούνων, Οὗτος ὑπῆρχεν ἐν τοῖς χρόνοις Μάρκου τῶν καὶ ἐκβιαζομένων ὅ τὸ τοῦ βασιλέως ποιῆσαι 

᾿Αντωνίνου τοῦ βασιλέως, ἀρχαῖος ἀνήρ, διάδοχος πρόσταγμα, προσεφώνησεν ὁ μακάριος" « Δόξα 

χρηματίσας τῶν μακαρίων τοῦ Κυρίου ἀποστό- » Χριστῷ τῷ Θεῷ τῷ ἀνεχομένῳ, » καὶ εὐθέως 6 

λων, ἐπισκοπήσας ἐν πόλει Λουγδούνων τῆς Γαλ- ναὸς καθηρέθη. Τοῦ οὖν βασιλέως διὰ τὴν ἄμετρον 

λίας. “Ὅστις, φησί, πλεῖστα βιβλία μνήμης ἄξια 

80 τῇ ἐκκλησίᾳ καταλέλοιπεν τὴν καθ᾽ ἡμᾶς πίστιν 

ἀταξίαν καὶ πλημμέλειαν ἐκπεσόντος τῆς βασιλείας 

καὶ τὴν ῥῖνα καὶ τὴν γλῶτταν τμηθέντος καὶ ἐν 

Χερσῶνι καθ᾽ ὑπερορίαν σταλέντος ἐκεῖθέν τε 9 

ἀποδράντος καὶ τὴν τῶν Βουλγάρων ὑποδυσαμέ- 

βεβαιοῦντα" ἐξ οὗ | oi μεταγενέστεροι τὰς ἀφορ- 

μὰς τῆς ἑρμηνείας τῶν θείων γραφῶν ἔλαβον. 

Οὗτος μετὰ Ποθεινὸν ἐπίσκοπον τῆς εἰρημένης νου ἰσχὺν καὶ τοῖς τείχεσι Κωνσταντινουπόλεως 

πόλεως, ὑπὲρ Χριστοῦ ᾿ἀθλήσαντα, τῆς ἐκκλησίας προσβαλόντος " καὶ δόλῳ πείσαντος τόν τε πατρι- 

?5 τοὺς οἴακας δεξάμενος καὶ πολλοὺς λόγοις καὶ  ápynv καὶ τὴν σύγκλητον ἐλθεῖν 8 καὶ ὑποδέξασθαι 

παραινέσεσιν ἐκ τῆς πλάνης τῶν δαιμόνων ἀφαρ- αὐτόν, εἶτα καταψευσαμένου * τῶν ὅρκων οὗς 

πάσας καὶ τῷ Χριστῷ μάρτυρος προσαγαγών, προέτεινε προτεθέντος τοῦ τιμίου σταυροῦ καὶ 

τελευταῖον καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῶν διωκτῶν ξίφει τῶν πανσέπτων 19 εὐαγγελίων καὶ τοῦ δεσποτικοῦ 

τελεμυθεὶς στεφανοῦται παρὰ τῆς θείας χειρὸς 

80 Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

τ 4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Καλλινίκου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- 

σώματός τε καὶ οἵματος. Καὶ εὐθὺς "1 μετὰ τὴν 

κάθοδον πάσης τῆς πόλεως 15 φόνων ἐμπλησθεί- 

σης 18, ἀνηρπάγη ὑπὸ τῶν δορυφόρων αὐτοῦ ó 

μακάριος Καλλίνικος, καὶ ὑπερωρίσθη ἐν Ῥώμῃ, 

4. — 1 πατριάρχου ἡμῶν καὶ ἀρχ. Kr. K. D. — ἁγίας Θ. τῶν Βραχερνῶν D. — ὃ ἐπ. 6 O. v. x. φησιν D. — 4 προκει- 
μένων S. -- ὅ βιαζομένων D. — ὃ δὲ D. — ἴ προσβαλλόντος S. — ὃ ἐξελθεῖν D. — 9 καταψευσάμενος S. — 1? σεπτῶν 

85. D.— 11 eó0éuc D. — 13 πᾶσαν τὴν πόλιν D. — 15 ἐμπλήσαντος D. . 

SYNAXARIA SELECTA. H : Εὐσταθίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας (Feb. 315). ---- Μελετίου ἀρχιε- 

πισκόπου ᾿Αντιοχείας (Feb. 192), — 4, — P : Εὐσταθίου., --- Μελετίου. --- 4. — D : Εὐσταθίου dpyie- 

πισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Οὗτος ἦν ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ πρώτου ἐν βασιλεῦσιν xpiortovo0... 

διὰ οὖν τὴν ἔνθεον αὐτοῦ παρρησίαν. Ζήτει τὴν αὐτὴν διήγησιν ὁλόγραφον εἰς τὴν κα΄ φεβρουαρίου. --- 

40 Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης πόλεως, — 4 --- Εἰρηνάρχου, "Qp καὶ Ὀρόψεως 

(Aug. 295, add. : αὕτη fj διήγησις εἰς τὴν εἰκοστὴν δευτέραν τελεῖται τοῦ αὐτοῦ μηνός" ἐπελαθόμεθα 

γὰρ τοῦ γράψαι αὐτὴν ἐκεῖ). --- Ὅδ : 4. 2. 8. --- πὶ : 4. 9,8. ---ἶν : 9, 8, 4,1: Λούπου. Οὗτος ὅμολο- 

γῶν τὸν Χριστὸν καὶ τὸ αὐτοῦ σεβόμενος ὄνομα παρρησίᾳ, προσήχθη παρὰ τῶν εἰδωλομανούντων τῷ 

κατὰ τὸν τόπον ἄρχοντι. Ὁ δὲ θωπείαις τοῦτον οἰόμενος ὑφελεῖν, πολλὰ προσῆξε τὰ δελεάσματα᾽ ἀλλὰ 

45 μηδὲν ἀνύων, κατὰ μέλος αὐτὸν τμηθῆναι διεκελεύσατο. Καὶ παραλαβόντες οἱ τιμωρήσασθαι προστα- 

χθέντες ἑαυτοὺς μᾶλλον ἐκείνου κατέτεμον εἶτα πάλιν τοξεύειν πειραθέντες, ἀλλήλους ἐτόξευον καὶ 

πρίονι διελεῖν βουληθέντες, φυτόν τι πλησίον τοῦ ἁγίου ἑστὸς εἰς δύο διέτεμον᾽ καὶ οὕτως ἀποκαμόν- 
τῶν τῶν τιμωρούντων καὶ τοῦ ἄρχοντος, ἐπεὶ καὶ ὕδωρ οὐρανόθεν ἐπ᾽ αὐτὸν κατεχέθη καὶ πρὸς πλείονα 
τὴν ἔνστασιν καὶ τὸ ἀνένδοτον παρεθάρρυνε, διὰ ξίφους τὴν καρὰν τμηθεὶς τῆς παρούσης ἀπανέστη 

$0 ζωῆς. --- ̓ Αριάδνης (Aug. 994). — ΒΡ : Εἰρηναίου, Ὦρ xai 'Opeudou (Aug. 925). — Σιλουανοῦ 

ἐπισκόπου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (Aug. 945). — Εὐσταθίου. --- Meheríov. — 4. 2. 3. — Be : Εἰρηναίου, 
Ὦρ xoi Ὀῤέψεως. — Σιλουανοῦ. — Εὐσταθίου. --- Μελετίου. --- 4. 2. 3. — α : mutil. — Μελετίου. 

4, 2, 8. — Gg : Εἰρηναίου, Ωρ koi "Opgóyeuc. -— Εὐσταθίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. 

Οὗτος ὁ μακάριος Εὐστάθιος ὑπῆρχεν ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου βασιλέως, πρόεδρος τῆς 
$5 Ἀντιοχέων ἐκκλησίας “ ὅστις καὶ ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ τῇ ἐν Νικαίᾳ... Des. : ὑπὸ γάρ τινος Εὐσταθίου 

συμφθαρέντος αὐτῇ γεννηθῆναι τὸ παιδίον, "Hv δὲ κοτὰ τὸν τύπον τοῦ σώματος μακρός, λεπτός, 

ἐπιμήκης τὸ πρόσωπον, ἀναφαλαντίας, ὀφρῦς λεπτάς τε καὶ εὐθυτενεῖς ἔχων, μακροτράχηλος, μετρίᾳ 

ὑπήνῃ καὶ μελαίνῃ τὰς παρειὰς ἐξανθῶν ἐπὶ πολιαῖς ὀλίγαις. — Μελετίου ἀρχιεπισκόπου τῆς αὐτῆς 

μεγάλης πόλεως Ἀντιοχείας, Οὗτος ὑπῆρχεν ἐν τοῖς χρόνοις Κωνσταντίνου ἀρειανίζοντος " ὅστις εὐκαι- 

Auc. 23. 

Auc. 23. 



Auc. 93. 

f. 995. 

Ave. 94. 

Auc. 28. 

Aug. 94. 

ὑποδείξαντος αὐτῷ τοῦ Ἰουστινιανοῦ τὴν ἐκτμη- 

θεῖσαν ῥῖνα καὶ γλῶτταν καὶ συνωμοσίας κατηγο- 

ρήσαντος 15, dv 5 οὐδὲν μετεῖχεν ὁ τοῦ Θεοῦ | 

μέτας ἀρχιερεύς. Ἀπαχθεὶς δὲ ἐν ἹΡώμῃ ἐν στοᾷ τινι 

θεμελίων τοίχου ἐμβάλλεται καὶ ἐπιχρίεται ἔξωθεν" 

τοῦτο γὰρ ὁ τύραννος ἐκέλευσεν 156. Μετὰ οὖν τεσ- 

σαράκοντα ΤΠ ἡμέρας περιαιρεθέντος τοῦ χρίσματος, 

ΜΗΝΙ TQ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Βαρθολο- 

μαίου ἤτοι fj κατάθεσις τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Aenpóvov. 

2. Καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τατιανοῦ, 

οἱ δὲ Τατίωνα ! αὐτὸν λέγουσιν. Οὗτος ἦν ἐκ τοῦ T! 

Μαντινέου ? τοῦ ὑπὸ Κλαυδιούπολιν τὴν μητρόπο- 

λιν, ἐπαρχίας τῆς “ονωριάδος. Συλληφθεὶς δὲ ὑπὸ 

τῶν ἑλλήνων διὰ τὸ τὸν Χριστὸν σέβεσθαι ?, 

παρέστη ἐν Κλαυδιουπόλει Οὐρβανῷ τῷ ἡγεμόνι. 

Ἐρωτηθεὶς δὲ καὶ χριστιανὸν ἑαυτὸν ὁμολογήσας, 

τίθεται ἐν φρουρᾷ καὶ αὖθις ἐρωτηθείς, ἐπεὶ τῇ 

τοῦ Χριστοῦ ἐπέμεινε“ πίστει, τύπτεται ξύλοις καὶ 

ξέεται σιδήροις " εἶτα αὖθις τύπτεται καὶ διὰ μέσης 

τῆς πόλεως σύρετοι, καὶ φθάσας τὴν πύλην τῆς 

πόλειις καὶ σφραγισάμενος καὶ φωνῆς ἄνωθεν 

ἐπακούσας εὐαγγελιζομένης αὐτῷ τὰ ἀποκείμενα 

ἀγαθά, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέθετο ὅ. 

8. Τῇ ! αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τῶν ἁγίων" Σευή- 

ρου καὶ Μέμνονος τῶν ἐν Θράκη μαρτυρησάν- 

τῶν σὺν ἑτέροις τριάκοντα ὀκτώ 3. Οὗτοι ἐκ Θράκης 

ὑπῆρχον κατὰ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ καὶ 

Μαξιμιανοῦ, Καὶ οἵ μὲν τριάκοντα ὀκτὼ ὅτιοι ἐν 

Φιλιππουπόλει ὑπὸ Ἀπελλιανοῦ ἀνθυπάτου ὁμολο- 

γήσαντες παρρησίᾳ τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα, τὰς 

1* om. D. 35 ἧς D. — 16 ὥρισεν D. 
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ἔτι ζῶν καὶ ἐμπνέων εὑρέθη" καὶ μετὰ τέσσαρας 

ἡμέρας πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε. Καὶ κατετέθη ἐν 

τῷ ναῷ τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου xoi ἸΤαύ- 

λου, καθὼς τῷ τηνικαῦτα πάπᾳ τῆς πόλεως Ρώμης 

καθ᾽ ὕπνους οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι ἐνεφάνισαν. Τελεῖ- 

ται δὲ fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁτιωτάτῃ 15 μετάλῃ 

ἐκκλησίᾳ. 

AYTQ ΚΔ΄. 

κεφαλὰς ἀπετμήθησαν, μηνὶ μαΐῳ τεσσαρεσκαιδε- 

κάτῃ. Σευῆρος δὲ ὁ ἅγιος πρὸς μὲν πατρὸς ἦν 

Θρᾷξ, πρὸς δὲ μητρὸς Σιδήτης ἐκ Παμφυλίας. 

Ἐκαλεῖτο δὲ “ὁ μὲν πατὴρ αὐτοῦ Πετρώνιος, fj δὲ 

μήτηρ Μυγδονία 5, οἵ πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν ἐχει- 

ραγωγήθησαν πίστιν ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου Ξενο- 

φῶντος, μαθητοῦ Ἰωάννου εὐαγγελιστοῦ * ἠγαπη- 

μένου ὃ τοῦ θεολόγου. Καὶ οὗτοι μὲν εἰσοικισθέντες 

ἐν Φιλιππουπόλει αὖθις ἐξῳκίσθησον Τ διὰ τὴν 

ἐπικρατοῦσαν ἐν αὐτῇ εἰδωλολατρείαν. Ὃ δὲ μάρ-- 

Tug Σευῆρος, | ὁ τούτων υἱός, κατέμενεν ἐν τῇ 

πόλει: ὧν δὲ διὰ σώματος καὶ μέγεθος καὶ δύνα- 

piv ἀνυπέρβλητον περίβλεπτος καὶ μεταλυνόμενος 

παρὰ πάντων, ὅμως μικρὰ ταῦτα ἡγεῖτο εἰδιὼς 

παρερχόμενα καὶ φθειρόμενα. Ἕν δὲ μόνον ἐθαύ- 

μαζε καὶ λίαν τούτων 19 ἐπόθει τυχεῖν, τὸ παθεῖν 

ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ τῷ τῆς μαρτυρίας κοσμηθῆναι 

στεφάνῳ ὅθεν καὶ θεοφανείας ὄναρ ἠξιώθη καὶ 

προετράπη ἅμα mpuit ἐπὶ τὴν κατὰ ἀνατολὰς πύλην 

ἐλθεῖν κἀκεῖ τεύξεσθαι 1: τοῦ σκοποῦ. Καὶ δὴ γενό - 

μενος ἐν αὐτῇ, συναντᾷ τινι κεντυρίωνι, ὃς éxa- 

λεῖτο Μέμνων. Τοῦτον οὖν κατ᾽ ἰδίαν λαβὼν καὶ ἐν 

βραχεῖ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς 1? αὐτῷ τὴν οἰκονομίαν ἐκθέ- 

τ σαράκοντα D. — 18 τοῦ Θεοῦ add. D. 
2. — 1 Τατίων D. — ? Mavnwatou S, — διὰ τὸ g. v. X. D. — ὁ καὶ τῆ τοῦ X, ἐπιμένων D.— 5 παρέδωκεν D. 
8. — 1 καὶ τῇ D. — ? μαρτύρων add. D. — 9 (σὺν - ὀκτώ) καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν τριάκοντα ὀκτὼ ἁγίων μαρτύρων 

D.— 4 Σιδίτης S, Ὁ. — 5 Μυγδωνία S. — 9 om. D. — Ἰ ἐξοικίζονται D. --- 5. διά μέγεθος σώματος D. — ? ὑπό D. — 

10 τοῦτο λείαν D. — 1" τεύξασθαι D. — 12 πίστεως add. D. 

ρῶν ἐκ τοῦ πολέμου καὶ ἐν Ἀντιοχείᾳ διατρίβων ἐπισκόπους συνήθροισεν ἀρνηθῆναι τὸ ὁμοούσιον καὶ 

ἀντεισαχθῆναι τὸ ἑτεροούσιον... Des. : εἶτα καὶ τὸν θεολόγον Γρηγόριον τῷ θρόνῳ ἐτκαθιδρύσας ἐν αὐτῇ 

τὴ βασιλευούσῃ τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέδωκε καὶ μεταλοπρεπῶς κηδευθεὶς ἐντίμως προεπέμφθη εἰς 

Ἀντιόχειαν καὶ κατετέθη πλησίον τοῦ ἐνδόξου μάρτυρος Βαβύλα. --- 4. 9.8. — R:1.2.3.4 — Ra: 

1. 4, — Rb: 1. — Τατιανοῦ (Aug. 94). --- 9, -- -Β6 :Ἴ, 4. 2.3. — απο : 1. 8, 4. --- πᾶν : 1. 2. 8, ἀ, --- 

Οἱ ἅγιοι τριάκοντα ὀκτὼ μάρτυρες οἱ ἐν Θράκῃ E. v. (Aug. 245). — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H:2.3.4. — P:2.3. — Μηνᾶ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. ---- 

4, — Ὁ: 9. 8, — Εὐτυχοῦς (Mai 30!). — 4. — Da : Eüruyoüc. — 2. 4, — X : Εὐτυχοῦς. — 2. 4. — 

N : Μελετίου (Feb. 192). — Εὐτυχοῦς. --- 9, 8. 4. — Σισιννίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 

Οὗτος ἐν πολλαῖς διατρίψας ἀρχαῖς καὶ τῷ τῶν μαγίστρων ἀξιώματι τιμηθεὶς. οἰκονομεῖν δὲ τὰ τῆς 

ἐκκλησίας προτραπεὶς καὶ τῷ ὀγδοηκοστῷ αὐτοῦ πέμπτῳ χρόνῳ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 

ψήφῳ συνοδικῇ προχειρισθείς, θεοπρεπῆ καὶ ἀξιέταινα κατειργάσατο ἔργα. Ἐν πολλοῖς γὰρ ἔτεσι 

σχεδὸν τῶν ἑκατὸν τῆς ἐκκλησίας κυμαινομένης καὶ διαρρηγνυμένης τῆς τετραγομίας ἕνεκεν καὶ ἄλλο 

ἄλλως τῶν μονοχῶν καὶ ἱερέων δοξαζόντων, σοφαῖς ὑποθήκαις καὶ παραινέσεσιν ἥνωσε πάντας τῷ τῆς 

ἐκκλησίας κοινῷ σώματι. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ μνήμη ἐν τῷ σεπτῷ ναῷ τοῦ ἀρχιστρατήγου τῶν 

"Abba. — Bb:9.— Εὐτυχίου. --- Μηνᾶ, --- 4. --- Be: 9. — Εὐτυχίου. --- Μηνᾶ. — 4, — 6:2. 

Εὐτυχοῦς. --- Μηνᾶ. --- 4. 1 (in marg. : τὸ συναξάριον τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Βαρθολομοίου ζήτει εἰς 

τὴν i τοῦ ἰουνίου μηνός). --- Cg : 9. — Εὐτυχοῦς μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου καὶ 

θεολόγου. Οὗτος πατρίδα μὲν ἔσχε τὴν Σεβαστούπολιν" καταλιπὼν δὲ γονεῖς καὶ συγγενεῖς... Des. : 

πλήρης δὲ ἡμεριῦν τενόμενος ἐτελειώθη. — Μηνᾶ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Οὗτος 

ὑπῆρχεν ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ πάλαι πρεσβύτερος τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκκλησίας. Διὰ δὲ τὴν 

αὐτοῦ πολιτείαν τίνεται πατριάρχης τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας, ἐνάτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας χειροτο- 

νηθεὶς ὑπὸ ᾿Αγαπητοῦ πάπα Ῥώμης, ἀνελθόντος ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ διορθώσει τῆς ἐκκλησίας 
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μένος πίστεως 18 καὶ ἀποστῆναι παραινέσας τῆς 

ματαιότητος τῶν εἰδώλων πείθει καὶ τῇ τοῦ 

Χριστοῦ πίστει προσάγει. Διαβληθεὶς δὲ καὶ 

προσαχθεὶς ᾿Απελλιανῷ τῷ ἀνθυπάτῳ καὶ τὴν εἰς 

Χριστὸν πίστιν ὁμολογήσας, παραδίδοται Μέμνονι 

τῷ κεντυρίωνι͵ τὴν τῆς πίστεως ἀγνοουμένῳ μετα- 

βολήν, οἰηθέντος τοῦ ἀνθυπάτου δυνηθῆναι τὸν 

Μέμνονα "ὁ τοῦ Χριστοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἅγιον. Οἱ 

δὲ καθ᾽ ἑαυτοὺς γενόμενοι παρέθηξαν ἀλλήλους καὶ 

πρὸς τὴν ὑπὲρ Χριστοῦ συνεστόμωσαν ἄθλησιν. 

Τῇ δὲ ἑξῆς παραστάντες τῷ ἀνθυπάτῳ χριστια- 

γοὺς ἑαυτοὺς ἀμφότεροι ἀνηγόρευσαν, Τύπτεται 

οὖν ó Μέμνων ἀνηλεῶς καὶ ὁ Σευῆρος τὰς σιαγό- 

vag τιτρῴσκεται, Εἶτα ἐκ Φιλιππουπόλεως  ἀπαί- 

ροντι i5 τῷ ἀνθυπάτῳ εἰς ᾿Αδριανούπολιν κἀκεῖθεν 

εἰς Βιζύην ᾿σιδήρων βάρει πεφορτωμένοι ἀκολου- 

θεῖν ἀναγκάζονται" ἔνθα προσαχθέντες καὶ ἐρωτη- 

θέντες 15, ἀμετάθετον ἔχειν τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν 

ὁμολογήσαντες, ὡς τὸ στερρὸν αὐτῶν καὶ ἀνένδο- 

τὸν κατεῖδεν 17 ὁ τύραννος, προσέταξε τὸν ἅγιον 

Μέμνονα ταθῆναι δυσὶ κίοσι προσδεθέντα καὶ 

σιδηροῖς ὀγκίνοις τρεῖς λώρους ἐκδαρῆναι. ἀπὸ 

τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, διὰ τῆς ψύας διήκοντας μέχρι 

τῶν ποδῶν. Οὖς ἰδὼν ὁ μακάριος Μέμνων ἡδὺν 18 

εἶπεν εἶναι τὸν πόνον ὃς προξενεῖ αἰωνίαν ἀπό- 

λαυσιν" « Ἔσται δὲ τοῦτο πάντως ἐμοί" καὶ τὰρ 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου xoi! ἐνδόξου ἀποστόλου 

Τίτου ἐπισκόπου γενομένου πόλεως Γορτύνης 

τῆς κατὰ Κρήτην, μαθητοῦ ἸΤαύλου τοῦ ἀποστό-. 

λου. Τῖτος ὁ μακάριος 5 ἐκ Μήνωνος τοῦ βασιλέως 

Κρήτης κατῆγε τὸ γένος, ὡς φησι Ζηνᾶς ὁ νομι- 

κός, ὁ τὸν βίον αὐτοῦ συγγραψάμενος 8, οὗ 

μέμνηται ὃ ἀπόστολος ἸΤαῦλος. Οὗτος οὖν ὁ μακά- 
ptoc Τῖτος ἐν ἀρχῇ τοῦ βίου πολλὴν ἐπιδειξάμενος 

σπουδὴν εἰς τὴν παρὰ τοῖς ἕλλησι θαυμαζομένην 

» τῇ τριτμήτῳ δορᾷ τῆς σαρκός μου 13 τὴν ἁγίαν. 

» δεξιοῦμαι Τριάδα.» Μετὰ δὲ τοῦτο τμηθεὶς 

χεῖρας καὶ πόδας εἰς κάμινον | πυρὸς ἐνεβλήθη; ἐν 
fj καὶ τὸ πνεῦμα παρέδιωκε τῷ Θεῷ, Ὁ δὲ ἅγιος 
Σευῆρος ἐξέσθη σιδηραῖς χερσίν 39, εἶτα δακτυ- 

λήθρας πεπυρωμένας τοῖς δακτύλοις περιβάλλεται, 

καὶ ὑπὸ τεσσάρων στρατιωτῶν τανυσθεὶς 31 πρίζε- 

ται. Τῆς δὲ τοιαύτης βασάνου παραδόξως ῥυσθείς, 

τῶν στρατιωτῶν ἀτονησάντων καὶ ἐκλυθέντων, 

σιδηρᾶν ζώνην 13 περιζώννυται 32 πυρωθεῖσαν, καὶ 

οὕτως "8 τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. | 

4. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ὁσιομάρ- 

Tupog Γεωργίου τοῦ Λιμναιώτου 1, Οὗτος ó 

μακάριος 5 ἐκ νέας τῆς ἡλικίας τὴν ἀσκητικὴν 
ἀτωτὴν ὃ ἐν τοῖς. κατ᾽ Ὄλυμπον ὄρεσιν ποιησάμε- 

νος καὶ πολλοὺς ἀγῶνος ἐνδειξάμενος ὁ ἐπὶ Λέον- 

τος τοῦ Ἰσαύρου, τὰς ἱερὰς εἰκόνας κατακλῶντος ὃ 

καὶ τὰ τῶν ἁγίων λείψανα κατακαίοντος ", παρρη- 

σιασάμενος Tijv? εὐσέβειανϑ καὶ τὴν τοῦ τυράννου 

διελέγξας δυσσέβειαν " kai ἀθεότητα ὃ καὶ τὴν 

ἀληθῆ πίστιν ἀνακηρύξας, ἐν βαθυτάτῳ τήρᾳ — 
καὶ γὰρ ἦν ὥς φασιν ἐτῶν ἐνενήκοντα πέντε {9 --- 
πολλὰς καὶ πολυτρόπους βασάνων ἰδέας 1: ὑπέμει- 
vev* ἔσχατον δὲ τὴν ῥῖνα τμηθεὶς καὶ τὴν κεφαλὴν 
καταφλεχθεὶς εὐχαριστῶν καὶ προσευχόμενος τῷ 

Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέδωκεν. 

AYTQ ΚΕ΄. 

παιδείαν, ἤδη εἰκοσαέτης γεγονὼς ἀκούει φωνῆς 

ἄνωθεν ἐνεχθείσης « Tire, δεῖ σὲ ἐντεῦθεν ἐκδη- 

» μῆσαι καὶ τὴν ψυχήν σου σῶσαι" οὐ γὰρ ὀνήσει 

» σε ἡ παιδεία αὕτη. » Ἔτι τε βουλόμενος τῆς 

αὐτῆς ἀκοῦσαι φωνῆς, ἤδει γὰρ τὰς ἐκ τῶν ὁ 

ἀγαλμάτων διὰ φωνῆς διδομένας πλάνας, ém- 

σχὼν ἔτι ἐνναετῆ χρόνον, προσετάχθη δι᾽ ὁράμα- 

τὸς τὴν τῶν Ἑβραίων βίβλον ἀναγνῶναι. Καὶ λαβὼν 

τὴν τοῦ Ἡσαΐου βίβλον, εὗρε ταύτην τὴν ὃ περικο- 

7 "ἢ om. Ὁ, — 4 Μέμνωνα S. -- 16 D, ἀπαίρωνται S. — 16 καὶ add. Ὁ, — 11 καθεῖδεν Ὁ. --- 18 ἡδὺ D. — ?9 τῆς c. μι δωρᾶ 
D. — 50 χερσὶ σιδηραῖς D. — ?! τανυθεὶς D. — 85 ζῴννυται D, — 38 οὕτω D. 

4. — ! Λιμναιότου D. — 5 εὐθὺς D. — διαγωγὴν D. — 4 ὑποστὰς D. — 5 ἀρξαμένου τὰς τοῦ Θεοῦ ἁγίας ἐκκλησίας 
καθαιρεῖν καὶ add. D. --- ὁ ἀνατρέπειν D. — T A. τῶν ἅγ. πυρὶ κατακαίειν D. — 8 om. D. —9 ἀσέβειαν D. — 1 πέντε καὶ 
ἐνενήκοντα D. — 1! ἰδ, βασάνων D. : 

1. -- τ om. D. — 5 ἁγίῴτατος D. — " συγγράψας D. — 4 (ἐκ τῶν) ἐξ Ὁ. --- 5 ἐννέα ἔτη D. — 9 om. D. 

καὶ καθελόντος ἼΑνθιμον 1 τὸν Τρὰπεζούντιον αἱρετικὸν ὄντα. Οὗτινος ᾿Αταπητοῦ τελευτήσαντος ἐν 
Κωνσταντινουπόλει, χειροτονεῖται πάπας ὁ Βιργίλιος" ὅστις μετά τινα χρόνον ἀνελθὼν ἐν Κωνσταντι- 

5. γουπόλει καὶ φιλοφρονηθεὶς καὶ τιμηθεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς αὐγούστης καὶ διὰ τοῦτο΄ ὑπεραρ- 
θεὶς 5, δέδωκεν ἐπιτίμιον τῷ ἁγίῳ Μηνᾷ ἐφ᾽ ᾧ ὠργίσθησαν ὅ τε 8 βασιλεὺς καὶ ἡ σύγκλητος. “Ὅθεν 
φοβηθεὶς ὁ Βιργίλιος ἔφυγεν ὑπὸ τὸ θυσιαστήριον τῶν ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου ἀλλὰ τοῦ βασιλέως 
προστάξαντος ἑλκυσθῆναι ἔξω καὶ εἰς ρώμην ἀπελθεῖν, καὶ τοὺς κίονας ἀνέστρεψεν τοῦ θυσιαστηρίου. 
᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ᾧχετο εἰς ρώμην ó δὲ ἅγιος Μηνᾶς καλῶς ἰθύνας τὸ ποίμνιον πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε" καὶ 
τοῦ λειψάνου προκειμένου, προεχειρίσθη Εὐτύχιος ἀποκρισιάριος Ἀμασείας “. --- 4, — R: Εὐτυχοῦς. --- 
2.4, — Ra: 1. - Rb: Εὐτυχοῦς. --- Re : Εὐτυχοῦς. --- 9. 4. 1 (ἡ κάθοδος τοῦ λειψάνου ...). --- Me: 
1: ἣ κατάθεσις τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Βαρθολομαίου. Ὁ μέγιστος τοῦ 
Χριστοῦ ἀπόστολος Βαρθολομαῖος ἐν διαφόροις τόποις καὶ ἔθνεσι... Des. : ὃν καὶ ἐν τῇ πόλει Βενιβέν- 
δου ἀγαγὼν ἐν σεβασμίῳ τόπῳ κατέθετο: ἔνθα καὶ αὖθις τὰς θαυματουργίας καὶ τὰς ἰάσεις συχνὰς 

5 ἐπιτελῶν οὐ διέλιπε. — 2. — Mv : Εὐτυχοῦς. --- 2. 4, — Mr : Εὐτυχοῦς. 
SYNAXARIA SELECTA. Η: 1. 9. --- P:1— Βαρθολομαίου ἡ κάθοδος (Aug. 241). — 9. - D:1, 

mutil — Da:1.2. .&:1.2. — N : 1. 9, 'H κάθοδος τοῦ τιμίου Aeupávou τοῦ ἁγίου ἀποστόλου 

1 Ἄνθημον Cg. — ? ὑπεραρθέντος Cg. — ? 5 add. Cg. — * Ἀμασίας Cg. 

Auc. 94. 

Ava. 25. 

Ave. 24. 

Aue. 95. 



Ασα. 25. 

15. 45, 16, 17. 

f£. 296". 

Auc. 26. 

Aue. 95. 

Ava. 26. 

923 : SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM ἡ : 994. 

mv: « ᾿Εγκαινίζεσθε πρὸς μὲ νῆσοι πολλαί, Ἰσραὴλ 

» σώζεται ὑπὸ Κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον, » καὶ τὰ 

ἑξῆς. 'O οὖν ἀνθύπατος Κρήτης, ὃ καὶ θεῖος τοῦ 

ἁγίου Τίτου, ἀκούσας τὴν τοῦ δεσπότου | Χριστοῦ 

σωτήριον γέννησιν καὶ τὰς θαυματουρτίας, ἃς ἐν 

Ἱεροσολύμοις καὶ ἐν ἑτέροις τόποις ἐποίει, συμ- 

βούλους τοὺς πρώτους τῆς Κρήτης ἴ λαβὼν ἀπέ- 

στειλε Τῖτον ἐν Ἱεροσολύμοις, ὡς ἱκανὸν ἀκοῦσαί 

τε καὶ εἰπεῖν καὶ ἐξαγγεῖλαι τὰ ἀκουσθέντα. 'O δὲ 

παραγενόμενος καὶ ᾿θεασάμενος καὶ προσκυνήσας 

τὸν δεσπότην Χριστόν, διέμεινεν ἐν Ἱεροσολύμοις 

καὶ τῶν θαυμάτων τοῦ Χριστοῦ γέγονε θεατής. 

Εἶδε δὲ καὶ τὰ σωτήρια αὐτοῦ πάθη καὶ τὴν ταφὴν 

καὶ τὴν ἀνάστασιν καὶ τὴν θείαν ἀνάληψιν καὶ τὴν 

τοῦ παναγίου Πνεύματος εἰς τοὺς ἀποστόλους 

ἐπιδημίαν καὶ κάθοδον. Καὶ πιστεύσας συνη- 

ριθμήθη τοῖς ἑκατὸν εἴκοσι καὶ τοῖς τρισχιλίοις, 

τοῖς πιστεύσασι τῷ Κυρίῳ διὰ τῆς τοῦ κορυφαίου 

ΤΙέτρου διδασκαλίας. Εἶτα χειροτογεῖται καὶ ἀπο- 

στέλλεται μετὰ Παύλου διδάσκειν καὶ χειροτονεῖν, 

οὗς ἂν ὁ Παῦλος δοκιμάσῃ. Καὶ παραγίνεται μετ᾽ 

αὐτοῦ εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Thoibíag καὶ εἰς τὸ "Ixó- 

viov καὶ εἰς τὸν οἶκον Ὀνησιφόρου εἶτα εἰς 

Λύστραν καὶ Δέρβην, πανταχοῦ ἐν ἑκάστῳ τόπῳ 

σὺν τῷ ἀποστόλῳ ἸΤαύλῳ τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον 

κηρύττων. Ῥουστίλλου τοίνυν, τοῦ ἐπ᾽ ἀδελφῇ 

γαμβροῦ ὑπάρχοντος Τίτον, δεύτερον διανύοντος 

χρόνον εἰς τὴν τῆς Κρήτης ἐπαρχίαν, παρεγένετο 

ἐν αὐτῇ Παῦλος καὶ Τῖτος. Ἐλθόντες δὲ ἐκ τῆς 

Κρήτης, ἦλθον εἰς τὴν Ἀσίαν κἀκεῖθεν συμπεριήει 

ΜΗΝΙ ΤΩ 

1. Ἄθλησις τῶν ἁγίων roO! Χριστοῦ ' μαρτύ- 

puv ᾿Αδριανοῦ καὶ Ναταλίας", ᾿Αττικοῦ ἴ xoi! 

Σισιννίου 1 καὶ τῆς συνοδίας αὐτῶν. 'O μάρτυς 

Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία fj αὐτοῦ γαμετὴ ? ὑπῆρχον 

ἐκ πόλεως Νικομηδείας. Ἐν τῇ δευτέρᾳ οὖν 

περιόδῳ τοῦ Μαξιμιανοῦ συνελήφθησαν ἄνδρες 

χριστιανοὶ τὸν ἀριθμὸν εἴκοσι τρεῖς, oi^ σπηλαίοις 

ἐκρύπτοντο, καὶ πλείστοις αἰκισμοῖς ὑπεβλήθησαν. 

Οὗς ἠρώτησε πρὸ τοῦ μαρτυρῆσαι ὁ Ἀδριανός᾽ 

« Ἀντὶ τίνος τὰς δεινὰς καὶ ἀνυποίστους ὑφί- 

τῷ ᾿ἁγίῳ ἸΤαύλῳψ μέχρι τῆς ἐν Ῥώμῃ αὐτοῦ ὑπὸ 

Νέῤιωνος ἀναιρέσεως. Τὸ ἐντεῦθεν δὲ ὑπέστρεψεν 

εἰς Κρήτην, καὶ ἐν αὐτῇ ἐπισκόπους καταστήσας 

καὶ πρεσβυτέρους, καὶ ἐκκλησίας κοσμήσας ἀνε- 

παύσατο ἐν Κυρίῳ. Ὁ δὲ σύμπας τῆς ζωῆς αὐτοῦ 5 

χρόνος γέγονεν ἔτη τέσσαρα καὶ ἐννενήκοντα. Ἦν 

yàp ἐτῶν εἴκοσιν, ὅτε ἐκ Κρήτης maperévero εἰς 

Ἱεροσόλυμα᾽ καὶ ἕως τῆς ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐποίησεν ἐνιαυτὸν ἕνα καὶ 

διέτριψεν ἑτέρους χρόνους δέκα, Καὶ χειροτονηθεὶς 10^ 

ἀπόστολος καὶ ἀρχιερεὺς ὑπὸ τῶν κορυφαίων 

μαθητῶν τοῦ Κυρίου, διήνυσε κηρύττων καὶ εὐαγ- 

γελιζόμενος ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ἐν τῇ Κρήτῃ καὶ 

ταῖς λοϊπαῖς νήσοις ἔτη ἕξ καὶ ἐν τῇ πατρίδι ἔτη 

τριάκοντα ἐγνέα᾽ ἐκ δὲ τούτων ὁ τῶν. εἰρημένων 15 

ἐτῶν ἀριθμὸς συγκεφαλαιοῦται. Τελεῖται δὲ f 

αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων 

ἡμῶν Γενναδίου, Ἰωάννου, Ἐπιφανίου καὶ 

Μηνᾶ ἀρχιεπισκόπων γενομένων ταύτης τῆς θέο- 80 

φυλάκτου καὶ βασιλίδος τῶν πόλεων. Ὃ μακάριος 

Μηνᾶς ἦν κατὰ τοὺς χρόνους Ἰουστινιανοῦ τοῦ 

πάλαι βασιλέως, πρεσβύτερος τῆς ἐν Κωνσταντι- 

νουπόλει: ἁγίας ἐκκλησίας " προεβλήθη δὲ ἀρχιεπί- 

σκοπος ὑπὸ Ἀγαπητοῦ πάπα Ῥώμης ἀνελθόντος ἐν 25 

Κωνστοντινουπόλει. Ὃς Ἄνθιμον τὸν αἱρετικὸν κα- 

θηρηκιὼς τὸν μακάριον κεχειροτόνηκε Μηνᾶν. Καλῶς 

οὖν ἰθύνας τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὸ τούτου ποίμνιον 

ἐπαυξήσας, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν, Τελεῖται δὲ fj 

αὐτῶν σύναξις ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 80 

ΑΥ̓ΤΩ Kq'. 

» σθέντα ἀγαθὰ τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχουσιν, ἃ 

» οὔτε ἀκοὴ χωρῆσαι οὔτε λόγος δύναται παρα- 

». στῆσαϊ, » εὐθὺς ὁ μακάριος Ἀδριανὸς ὑπὸ τῆς 

θείας χάριτος κατανυτείς, τοῖς τοχυτράφοις εἶπε 35 

συντάξαι καὶ τὸ αὐτοῦ ὃ ὄνομα μετὰ τῶν χριστια- 

γῶν" « Ἡδέως γάρ, ἔφη, συναποθνήσκιω αὐτοῖς.» 

Τῶν δὲ καὶ γραψάντων καὶ σιδήροις αὐτὸν ἀσφα- 

λισαμένων, ὡς ἔγνω ταῦτα f] Ναταλία δι᾿ ἄλλο τι 

συλληφθῆναι αὐτὸν οἰηθεῖσα καὶ" γενομένη ἢ περι- 40 

παθὴς τὸν ἑαυτῆς διέρρηξε χιτωνίσκον 19, Εἶτα 

μαθοῦσα τὸ ἀληθές 1), φαιδρὰν περιβαλλομένη » στασθεῦ τιμωρίας;» Αὐτῶν δὲ ἀποκριθέντων " 

« Ἵνα κερδήσωμεν τὰ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἕτοιμα- στολὴν 15 ἐπὶ τὸ δεσμωτήριον ἔσπευσεν 18, Εἰσελ- 

- ἴ ἐν Κρήτη D. — 5 hic des. mutil. D. 
2. — ! Κωνσταντινουπούλει S. 4 

1.— ! om. Mc, — ? Νατταλίας S. — 9 σύζυγος Me. — ὁ οἵτινες ἐν τοῖς Me. — ἢ ὑφ, τὰς dvumoforouc ταύτας καὶ 

δεινὰς Me. — 9 καὶ αὐτὸν rà Mc. — * συναποθανοῦμαι Me, — 9 ἄλλον τινὰ τρόπον Mc. — ? om. Mc, — 7? (τὸν - χιτωνί- 

Gkov) μὲν τέως ἐγένετο Mc. — 1: τὴν ἀληθῆ αἰτίαν μαθοῦσα τῆς κατασχέσειυς Mc. — 15 στ. περιβαλομένη Me. — 18 καὶ 

add. Mc. ᾿ 

Βαρϑολομαίου εἰς τὴν νῆσον τῆς Amápeuc. — Bb:1. — Be:1.2. --Αα: 1.—Gg:i.— &:1.2. 50 

Ra:1.— Rb:1. — Re: 1. — Ἐλευθερίου (Aug. 49). — Καὶ τῆς οἰκουμενικῆς δευτέρας συνόδου. --- 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Φωστηρίου, --- Me : 1. 9. — Mv : Κατάθεσις τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου 

ἀποστόλου Βαρθολομαίου. --- 1. 9. -— Mr : Βαρθολομαίου. --- 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H: 1.9, — P: 1.9. — Μαξίμου τοῦ ᾿ὁμολογητοῦ (Ian. 21). — D: 

deest. — Da :1.2, — K : 1.2. — N : 1.2. — Bb: 1.2. — Be: 1.2. — Q:1,.2. — Cg: 1,2. — R : 55 

1.92,.— Ra:1. — Rb: 1. — Ro:1. — Δατούνη καὶ EükAeo0. «Ὃς Ὁ» ἐστρατεύετο ἐν τῇ δευτέρᾳ 

σχολῇ 2 ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου, ζῶν εὐσεβῶς καὶ θεαρέστως. Kai διὰ τὸν Θεὸν καταλιπὼν γυναῖκα 

6 Εὐκλεὸς καὶ τέκνα καὶ μόνον τὸν υἱὸν αὐτοῦ Δατούνην μεθ᾽ ἑαυτοῦ παραλαβὼν ἔρχεται πρὸς τὸν 

1 supplevi, om. Re. — 5 σχολία Rc. — 3 Δάτου Rc. 
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θοῦσα δὲ 1" τὰ περικείμενα κλοιὰ τῷ ἁγίῳ Ἀδριανῷ 

κατησπάζετο, xol αὐτόν τε τῆς προθυμίας καὶ 

ὁρμῆς ἐμακάριξε"", καὶ ἀσάλευτον πρὸς τὰς ἐπιφο- 

ρὰς τῶν βασάνων μένειν παρήνει καὶ τοὺς σὺν 

5. αὐτῷ ἁγίσυς παρεκάλει ὑπὲρ αὐτοῦ εὔχεσθαι. Ἀλλὰ 

τότε μὲν παραινέσει τοῦ μάρτυρος ᾿Αδριανοῦ ἣ 

Ναταλία εἰς τὸν ἑαυτῆς ὑπέστρεψεν οἶκον 15, Mer 

ὀλίγον δὲ ἥκειν αὐτὸν ἀκούσασα: καὶ τὰρ εἰσαγω- 

γῆς αὐτῷ μεθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὸν᾽ τύραννον ἐλπιζο- 

10 μένης "7, συνταξάμενος τοῖς ἐν τῇ φρουρᾷ | ἁγίοις 

καὶ πίστεις δοὺς τοῖς φυλάττουσιν 183, ἀπῆλθε 

μηνῦσαι τῇ Ναταλίᾳ, ὅπως ἐπιστῇ τῇ τελειώσει 

αὐτοῦ. Ἡ δὲ οὐ τοῦτο ὑποπτεύουσα, ἀλλὰ 19 λογι- 

σαμένη δείσαντα τὰς βασάνους αὐτὸν 30 ἀπομό- 

j5 σασθαι τὸν Χριστὸν καὶ τῆς φυλακῆς ̓} ἀφεθῆναι, 

τὴν θύραν ἀπέκλεισε κατ᾽ αὐτοῦ, τὴν τοῦ Χριστοῦ 

ἄρνησιν αὐτῷ ὀνειδίζουσα, καὶ φιλόψυχον καὶ 

δειλὸν ᾿ἀποκαλοῦσα καὶ τῆς φοβερᾶς ἀναμιμνή- 

σκουσα ἀπειλῆς ἣν ὁ Χριστὸς τοῖς αὐτὸν ἀθε- 

40 τοῦσιν ἠπείλησε, καὶ ἑαυτὴν ἀθλίαν ἀποφαί- 

νουσὰ 32, ὅτι οὐδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ ὅλῃ mou γαμετὴν 

μάρτυρος καλεῖσθαι38 παρέμεινεν αὐτῇ 55, ἀλλὰ τὴν 

ἐλπισθεῖσαν μακαριότητα ἀθρόον ἐπαναστᾶσα ?* 

ποθὲν 35 διεδέξατο δύσκλεια, Ὡς δὲ ἐφ᾽ ᾧ ἧκεν 

25 ἔγνω, μεταβαλοῦσα rác τε θύρας αὐτῷ ἀνεπέτασε 

xoi προσφῦσα "5. περιχαρῶς κατησπάσατο 35. καὶ 

εὐθὺς ὡς εἶχε μετ᾽ ?* αὐτοῦ 3 τὴν πρὸς τὸν τύραν- 

vov? ἐποιεῖτο πορείαν. Ἐπεὶ οὖν κατέλαβον 38 

ἔνθα ἔδει αὐτοὺς προελθεῖν 39, εἰσήχθη πρὸς 80 τὸν 
80 βασιλέα ὁ μακάριος Ἀδριανός, καὶ τὸν Χριστὸν 

Θεὸν εἶναι ὁμολογήσας, τύπτεται ξύλοις καὶ ém- 

μένων τῇ 9! ὁμολογίᾳ, ἀνατραπεὶς ὕπτιος 83 τοσοῦ- 

toy κατὰ τῆς γαστρὸς αἰκίζεται, ὡς ὀφθῆναι τὴν 

ἔνδον οἰκονομίαν τῶν σπλάγχνων αὐτοῦ 99, Ἦν δὲ 

85 ὅτε ταῦτα ἔπασχεν ἐτῶν εἰκοσιοκτώ. ᾿Ακρωτη- 

ριασθῆναι οὖν μετὰ ταῦτα ?* κελευσθεὶς ὅδ αὐτός 

τε καὶ οἱ λοιποὶ ἅγιοι μάρτυρες, πρῶτος 86 τὴν 

ἐκκοπὴν ὑπέστη τῶν ποδιῶν καὶ τῶν xerpiv?", τῆς 

Ναταλίας καθ᾽ 88. Év ἕκαστον τοῦτο 88. λαμβανο- 

40 μένης 88 καὶ ἐπὶ τὸν ἄκμωνα “0 τιθείσης " καὶ τὸν 

μὲν δήμιον παρακαλούσης ἐπενεγκεῖν κραταίως 

καὶ μὴ φείδεσθαι “1, Ἀδριανὸν δὲ τὸν μάρτυρα 42 

ὑπενεγκεῖν στερρῶς καὶ μὴ προδοῦναι δειλίᾳ τὴν 

ὑπὲρ Χριστοῦ ἄθλησιν. Ἐν τούτῳ δὲ “8 τελειωθέν- 

τος τοῦ ἁγίου Ἀδριανοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, f 

Ναταλία, τῶν σωμάτων αὐτῶν μελλόντων διὰ 

πυρὸς δαπανᾶσθαι, τὴν χεῖρα ᾿Αδριανοῦ ^^ ἐξέ- 

κλεψε 88: καὶ 88. ἐγκολπωσαμένη ἠκολούθει τοῖς 

λειψάνοις μεθ᾽ ἑτέρων γυναικῶν, δεχομένη τὰ ἐκ 

τῶν σωμάτων ἀποστάζοντα αἵματα καὶ τούτοις 

ἀλείφουσα δ ἑαυτήν, Τοῦ δὲ πυρὸς ὑπὸ ὑετοῦ, ὃς 

ῥαγδαῖος τότε κατηνέχθη, σβεσθέντος 45, Εὐσέβιός 

τις πιστὸς ὧν τὰ τῶν ἁγίων ἀνελόμενος λείψανα 

καὶ ἐν ἀκατίῳ θέμενὸς καὶ κομίσας ἐν Ἀργυροπόλει 

πλησίον τοῦ Βυζαντίου κατέθηκεν 47’ ἔνθα κατα- 

πλεύσασα ὕστερον ἡ Ναταλία “5 τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα 

παρέδωκε 4“, καὶ πλησίον τῶν λειψάνων κατετέθη 

τῶν ἁγίων μαρτύρων. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις 

ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτῶν μαρτυρείῳ πέραν ἐν Apqu- 

ροπόλει. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις «ἑτέρου 1 ἁγίου 

μάρτυρος ᾿Αδριανοῦ. Οὗτος" ἦν ἐπὶ Auivíou?, 

υἱὸς ὑπάρχων Πρόβου τοῦ βασιλέως, μεθ᾽ ἑτέρου 

ἀδελφοῦ Δομετίου, ὃς τοῦ Βυζαντίου μετὰ Τῖτον 

κατέστη ἐπίσκοπος, γενόμενος καὶ αὐτὸς δύο παί- 

δων πατήρ, Πρόβου τε καὶ Μητροφάνους, δια- 

δεξαμένων τοῦ μὲν Πρόβου τὸν πατέρα Δομέτιον 

τοῦ δὲ Μητροφάνους Tipófov τὸν ἀδελφόν. Τῆς 

οὖν τυραννίδος ἐπὶ ὁ Διοκλητιανοῦ καὶ Λικινίου 

κρατούσης, καὶ πολλῶν χριστιανῶν καθ᾽ ἑκάστην 

ἀναιρουμένων, ὁ μακάριος ᾿Αδριανὸς ἐπιποθῶν 

ὑπὲρ Χριστοῦ παθεῖν, γενόμενος κατὰ τὴν Νικομη- 

δέων. πόλιν, ὠνείδισε Λικινίῳ ὡς μάτην τὰ στρα- 

τεύματα τῆς ῬΡωμαϊκῆς δυναστείας ὃ λυμαινομένῳ 

προφάσει, τοῦ κατὰ τῶν χριστιανῶν διωγμοῦ. 'O 

δὲ γνοὺς αὐτὸν τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως ὄντα 

καὶ κολακείαις καὶ 5 ἀπειλοῖς μὴ καμπτόμενον *, 

πολλὰς αὐτῷ προσαγαγὼν βασάνους τελευταῖον ἢ 

τὴν διὰ ξίφους ἐπέθηκεν 10 ἐκτομήν 1:, ToO. BuZav- 

τίου οὖν 153 ἐπίσκοπος Δομέτιος, ὃ τοῦ μάρτυρος 

ἀδελφός, τὸ ἅγιον οὐτοῦ λείψανον λαβὼν ἐν Ἄργυ- 

ροπόλει "8 κατέθετο, ἔνθα ἦν Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας 

καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων καὶ πρὸ ἐκείνων Στά- 

χυος͵ ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα μαθητῶν τοῦ σωτῆρος 

Χριστοῦ καὶ πρώτου ἐπισκόπου ὑπὸ ᾿Ανδρέου τοῦ 

ἀποστόλου καταστάντος 1", τὰ ἅγια λείψανα 15, 

— V om. Mc. — 15 (αὐτὸν - ἐμακάριζε) τῆς προθυμίας αὐτὸν ἐμ. καὶ εὐσταθῆ Me. — 16 οἶκον órr. Me. --- 11 (ἥκειν - ἐλπιζο- 
45 μένης) εἰσαγωτῆς αὐτῶ μελλούσης ἔσεσθαι πρὸς τὸν τύραννον Mc. — 38 φυλάσσουσιν Mc. — 19 (οὐ - ἀλλὰ) om. Mc. — 

30 αὐτὸν τὰς B. Mc. — ?! φρουρᾶς Me. — 33 ἀποκαλοῦσα Me. — 33 τὸ μάρτυρος αὐτὴν γαμετὴν ὀνομασθῆναι Me, — 34 om. 

Me. — ?* περιβαλοῦσα Me. — "6 κατησπάζετο Me. — "1 uev αὐτοῦ add. Mc. — 38 κατέλαβεν S. — 89 ἀπελθεῖν Me, — . 
30 εἰς Mc. — 9! Mc, ἐπιμενόντων S. — 3? 6, ἀνατραπεὶς Me. — 9? ὡς καὶ τὰ ἔνδον τῆς γαστρὸς αὐτοῦ ἐποφθῆναι Mc. — 
95 y. c. δὲ ἀκρ. Mc. — 35 καταδικασθεὶς Mc. — 388 οὗτος add. Mc. — 9! τιῶν y. x. v. ποδιῶν Me. — 28 om. Mc, — 88 προσλαμ- 

$0 βανομένης Me. — “ τῷ ἄκμωνι Mc. --- ^! φείσασθαι Me. — 4? δὲ αὖ Mc. — “8 δὴ Mc. — ** τοῦ ἁγίου Me. — 45 ἐπιχρίουσα 
Mo. — 35 κατενέχθη c. S, κατενεχθέντος τότε ῥαγδαίως κατασβεσθέντος Me, — 41. κατέθετο Mo. — 49 καὶ fj μακαρία N. 
ὕστερον καταπλεύσασα Me.— ἐδ παρέδωκε τὴν ψυχὴν Me. 

9. — ! τοῦ Me. — ? ὁ ἅγιος add. Mc. — ὃ Λικιννίου S. — ̂ Me, ὑπὸ S. — ὃ τὰ ῥωμαϊκὰ στρατεύματα Mc. — ὃ ἢ Mo. — 
Τκατακαμπτόμενον Mo. — (m. B.) B. ἐπενεγκὼν Me. — ? om. Me. — 19 ἀπέθηκεν S. — 11 6 add. Me; — 13 τοίνυν Mc. — 

55 18 Ἀργυρουπόλει S, — 16 (καὶ πρὸ - καταστάντος) om. Me, — 15 τὰ ἅγια ἀπέκειτο λ. S, τὰ λείψανα xol X. ἑνὸς τῶν 
ἑβδομήκοντα ἀποστόλων Me. M 

ὅσιον ** xoi τὸν μοναστὴν ὑπελθὼν βίον, εἰς ὕψος ἀρετῶν μεγίστων ἦλθεν καὶ τὴν 5 ἔρημον ᾧκει πᾶν 

εἶδος ἀρετῆς μετερχόμενος’ ὅθεν καὶ ὁ λόγος αὐτῷ λαμπρότατος ἦν τῷ βίῳ κοσμούμενος *.. οὕτως τῷ; 

Oei τὸ πνεῦμα παρέθετο. --- Moe: 1. — Οἱ συναθλήσαντες τῷ ἁγίῳ Ἀδριανῷ ἅγιοι kr μάρτυρες χεῖρας 

60 καὶ πόδας ἐκκοπέντες v. — Ἀττικὸς καὶ Σισίννιος ξ, 7. — Ἰβυστίων ἐν εἰρήνῃ 1. — 2. — Ἰωάσαφ ὁ τοῦ 
βασιλέως Ἀβενὴρ υἱὸς ἐν εἰρήνῃ v. — Mv: 1. — Oi συναθλήσαντες τῷ ἁγίῳ Ἀδριανῷ. — Ἀττικοῦ, 
Σισιννίου. — Ἰβιστίωνος. --- 9, — Ἰωάσαφ. --- Τιθόης ἐν εἰρήνῃ τ. --- Mr : 1. 

— ὁ momen deesse videtur. —5 &xiv Re. — ὁ locus corruptus, οὗτος ἐξερχομένου αὕτη Re. 

Auc. 26. 

Ave. 96, 



Ars. 27. 

f. 298", 
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1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ΤΤοιμένος 
τοῦ  ἀναχιυρητοῦ 1. Οὗτος 6 ὅσιος Αἰγύπτιος 
ὑπῆρχε τῷ τένει 2, Ὃς λαβὼν τοὺς ἑαυτοῦ ἀδελ- 

φούς 3, ἀναχωρήσας γέγονεν ἅμα αὐτοῖς μοναχός. 
Μετὰ δὲ χρόνους πολλοὺς ἡ μήτηρ αὐτῶν πόθῳ 

τῷ πρὸς αὐτοὺς ὁ παρεγένετο ἰδεῖν αὐτούς, ἀλλ᾽ 

οὐκ ἠδυνήθη. ΤΤαρῃτήσατο δὲ ἐν τῷ ἀπέρχεσθαι 

αὐτοὺς εἰς τὸ κυριακὸν ἰδεῖν αὐτούς 5. Ἐπεὶ δὲ 

τοῦτο. οὐκ ἔλαθεν αὐτούς, ὀξυποδήσαντες * πρὸς 

τὸ κελλίον αὐτῶν, ἔκλεισαν κατ᾽ αὐτῆς τὰς θύρας. 

Ἡ δὲ ἔξωθεν στᾶσα ἔκραζε κλαίουσα μετὰ οἴκτου 1. 

Ἀκούσας δὲ ὁ ἀββᾶς ᾿Ανοὺβ εἰσῆλθε πρὸς τὸν 

ἀββᾶν Ποιμένα λέγων’ « Τί ποιήσομεν τῇ γραΐδι [ 

» ταύτῃ; » Τότε ἀναστὰς ὁ ἀββᾶς ἸΤοιμὴν ἦλθε 

πρὸς τῇ θύρᾳ, καὶ ἀκούσας αὐτῆς κλαιούσης 

εἶπε: « Τί κλαίεις ἢ, γραῦ;» Ἢ δὲ τῆς φωνῆς 

αὐτοῦ ἀκούσασα --- οὐ γὰρ ἔβλεπε κεκλεισμένης 

οὔσης τῆς θύρας --- ἔφη᾽ « Θέλω ἰδεῖν ὑμᾶς, ὦ 79 

» τέκνον᾽ τί γὰρ βλάψω ἐὰν ἴδω ὑμᾶς; Οὐκ ἐγὼ 

» μήτηρ ὑμῶν; Οὐ μαστῷ ἐπότισα 8 ὑμᾶς; Οὐκ 

» ἀνεθρεψάμην; Οὔκ εἰμι ἐν ἐσχάτῃ πολιᾷ; » Λέγει 

πρὸς αὐτὴν ὁ ἸΠοιμήν 15: « "Qbe θέλεις ἰδεῖν ἡμᾶς ἢ 

» ἐν ἐκείνῳ τῷ κόσμιμ;» Ἡ δὲ συνιεῖσα 13 τὰ λεγό- 

μενα 16 μετὰ χαρᾶς ἀνεχώρησεν. Ἠθέλησέ ποτε ὃ 

ἄρχων τῆς χώρας ἰδεῖν τὸν ἀββᾶν ἸΠοιμένα διὰ τὸ 1 

ὡς κακοῦργον κατασχεῖν τὸν υἱὸν τῆς ἀδελφῆς 

αὐτοῦ καὶ εἱρκτῇ ἀσφαλίσασθαι. Καὶ οὐκ ἠθέλησεν 

ΑΥΤΩ KZ'. 

ὁ γέρων ἰδεῖν 15 αὐτόν. Ἔρχεται οὖν fj ἀδελφὴ 

αὐτοῦ πρὸς τὴν θύραν !* καὶ οὐκ ἔδιυκεν αὐτῇ ἀπό- 

κρισῖν. Ἡ δὲ κατεβόα αὐτοῦ λέγουσα' «Ἄσπλαγχνε, 

» ἀκάρδιε, ἐλέησόν με, ὅτι μονογενής μοί ἐστιν. » 

Ὁ δὲ πέμψας τινὰ εἶπεν 19 αὐτῇ «Ἄπελθε, dvo- 

» χώρει τῶν ὧδε" ὁ "5" ἸΤοιμὴν τέκνα οὐκ ἐτέν- 

» νήσεν, » 'Akoócag δὲ ὁ ἄρχων ἔφη 13’ « Κἂν 

» λόγῳ ᾿κελεύσῃ μόνον 50, καὶ ἀπολύω 51 αὐτόν.» 

Ὃ δὲ γέρων dviégnoev: « Ἐξέτασον αὐτόν, » 

λέγων P, « κατὰ τοὺς νόμους 35: εἰ ἀξιός ἐστι 

» θανάτου, ἀποθανέτω 38: εἰ δὲ οὔ 35, ὡς βούλει 

» ποίησον, » Καὶ ἀκούσας ὁ ἄρχων καὶ ὑπερθαυ- 

μάσας ὅὅ. ἀπέλυσεν αὐτόν 56, Ἤρώτησέ τις τὸν 

ἀββᾶν ἸΤοιμένα λέγων « Ἐὰν ἴδω τὸ ἁμάρτημα 

» τοῦ ἀδελφοῦ μου, σκεπάσω αὐτό; » Ὁ δὲ εἶπεν 

αὐτῷ" « Ἐὰν περικαλύψωμεν τοῦ ἀδελφοῦ τὸ 

» πταῖσμα, καὶ ὁ Θεὸς τὰ ἡμέτερα καὶ εἰ ἐκπομ- 

» πεύσωμεν τοῦ ἀδελφοῦ τὸ ἁμάρτημα, καὶ ó 

» Θεὸς τὸ ἡμῶν.» Οὕτως ἦν ὁ μακάριος ΤΤοιμὴν 

πᾶσαν ἀρετὴν ἐξασκήσας, ὥστε πάντας τοὺς ἐν 

Αἰγύπτῳ καὶ Θηβαΐδι γέροντας πατέρα τοῦτον 

ἔχειν καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ῥυθμίζεσθαι καὶ ἐκπαιδεύεσθαι. 

Τελευτᾷ δὲ γέρων ὧν καὶ πλήρης ἡμερῶν. 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Λιβερίου ἐπισκόπου Ῥώμης τοῦ ὁμολοτη- 

τοῦ 1, Οὗτος ὑπῆρχε κατὰ τοὺς καιροὺς Κων- 

σταντίου τοῦ βασιλέως, ὃς τὸν “μέγαν ᾿Αθανάσιον 

1. — * om. Mc. — ? τὸ γένος Mc. --- ? καὶ add. Mo. — * x. μητρικῶ κινηθεῖσα Me. — 5 (ἀλλ᾽ οὐκ - αὐτοὺς} om. Me, — 
5 ῥξυπηδήσαντος S. — * (p. o.) περιπαθῶς Mc; — 8 τὴν θύραν Me. — ὃ ὦ add. Me, — 1? om. Me. — 11 (οὐ - ἐπότισα) οὐκ 

ἐγὼ ἐθήλασα Mc. — ?? xol add. Mc. — 18 συνεῖσα Me, — 16 καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος ἰδεῖν προτιμήσασα add. Mc. — 
35 (διὰ τὸ) καὶ ἐπεὶ ἀπετύγχανε τῆς βουλήσεως τὸν παῖδα τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ προφάσει Me. 19 (κατασχεῖν - ἰδεῖν) 

κατέσχε καὶ ἀπέκλεισεν ἐν δεσμιυτηρίω tva δι᾽ αὑτὸν ἀναγκασθεὶς ὁ ὅσιος παραγένηται πρὸς Me. — 11 (τὴν θύραν) αὐτὸν 
καὶ ἔστη πρὸ τῆς θύρας τῆς κέλλης αὐτοῦ Mc. — 15 ἐμήνυσεν Mo. — 15 om. Me. — 9? λόγω μόνω ἔφη κελευσάται Me, — 
?t ἀπολύσω Me, — 58 καὶ add. Mc. — ** θανατούσθω Mo. — ** ei οὖν Me, — 35 τὴν ἀρετὴν καὶ γενναιότητα τοῦ ἀνδρὸς 
add. Me. — δ quae abhinc habet Mc lege inter Synaxaria selecta," 

3. — ! rof ὁσίου π. fj. koi ὁμολογητοῦ A, πάπα Ρώμης Me. — ? fjv Mc. 

SYNAXARIA SELECTA. H:2,3.1. — P:2, — Τῶν ἁτίων xy' μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ 

(Aug. 285). — Ἀνθούσης. — Θεοκλήτου (cf. Aug. 219). — D: 1, mutil. — Da :1.3.2. —€«: 1.2, — 

5W:2.2.1. — ΒΡ: 3, 1.3. — Be:2.1.3. — 6:9.1.8. — 0g: 2: Λιβερίου ἀρχιεπισκόπου Ῥώμης. 

Οὗτος ὁ μακάριος καὶ τῆς ἀληθείας ὑπέρμαχος γέγονεν ἐπὶ Κωνσταντίου τοῦ βασιλέως ἀρχιεπίσκοπος 

τῆς πρεσβυτέρας Ῥιύμης μετὰ Ἰούλιον τὸν πρὸ αὐτοῦ ἀρχιερεύσαντα- ὅστις Ἰούλιος Σίλβεστρον bie- 

δέξατο. Λιβερίου τοίνυν τοῦ τρισμακαρίου τὴν τῆς Ρώμης ἐκκλησίαν ἰθύναντος, γέγοναν αἱ κατὰ τὸν 

θεῖον ᾿Αθανάσιον ὑπὸ τῶν Ἀρειανῶν ἐπιβουλαὶ καὶ διωγμοί “Ὅστις καὶ ἐν τῇ ἹΡώμη διαβαίνων ὑπὸ τοῦ ἐν 

ἁγίοις Λιβερίου διεσώζετο μετὰ καὶ ἑτέρων ὀρθοδόξων πιστῶν" μέχρι γὰρ περιῆσαν οἱ τῆς θείας λήξεως 

εὐσεβεῖς βασιλεῖς ἐν "Pur Κωνσταντῖνος, ὁ τοῦ μεγάλου πρεσβύτερος υἱός, καὶ Κώνστας ὁ ἀδελφὸς 

αὐτοῦ, τὰ τῆς ἐκκλησίας "Pupatuv εὖ διέκειντο. Μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν αὐτῶν ὁ ὕστερος υἱὸς Κωνστάν- 

τιος ἀρειανὸς ὧν ἐπολέμει τοῖς ὀρθοδόξοις " ὅθεν καὶ Λιβέριον μετὰ τὸ πολλὰ διαλεχθῆναι αὐτὸν μετ᾽ 
αὐτοῦ καὶ διελέγξαι τὴν δυσσέβειαν ἐξορίζει εἰς Βέροιαν τῆς Θράκης ᾧ καὶ ἀπέστειλε χρυσίνους 

πεντακοσίους εἰς δαπάνην. Ὁ δὲ ρὐκ ἔλαβεν εἰπὼν τῷ ἀποκομιστῇ᾽ « Δὸς αὐτὰ τῷ βασιλεῖ ὡς χρείαν 

» ἔχοντι éuot δὲ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως κατάστασίς ἐστιν ἡ τροφή. » Τοσαύτην δὲ εἶχον oi ἐν τῇ 

Ῥώμῃ πίστιν εἰς αὐτὸν τὸν ἅγιον, ὥστε ἀφικομένου τοῦ Κωνσταντίου εἰς Ρώμην προσῆλθον αὐτῷ οὐ 
μόνον ἄνδρες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες τὸν ἴδιον ποιμένα ἐπιζητοῦντες. Ἐπεὶ δὲ τῶν διακόνων τις, Φῆλιξ 

ὀνόματι, ἀντ᾽ αὐτοῦ προεχειρίσθη πάπας, προσέταξεν ó βασιλεὺς ἀμφοτέρους εἶναι" ἀλλὰ τοῦ λαοῦ μὴ 

δεξαμένου, ὁ Φῆλιξ ὑπεχώρησεν εἰς ἑτέραν πόλιν. Ὁ δὲ Λιβέριος πολλὰ παθὼν ὑπὲρ τῆς ὀρθῆς πίστεως 

καὶ αὖθις τὸ ποίμγιον ἀπολαβὼν καὶ καλῶς ἰθύνας, ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. ---- 1. 
3.— Β : 1.3. — Ra: 1. - Rb: 1. — Re 11 — Me: 1, des, : ᾿Αλλὰ πάντα μὲν τὰ κατὰ τὸν θεσπέσιον 

τοῦτον ἄνδρα κατὰ μέρος ἐκδιηγεῖσθαι χαλεπὸν καὶ bucégikrov: ἄλλως τε καὶ τὸν ἐρῶντα μαθεῖν ταῖς 

ἀσκητικαῖς βίβλοις παραπέμψομεν' ἡμῖν δὲ τῷ καιρῷ στενουμένοις καὶ βραχυλογεῖν ἀναγκαζομένοις, 

1 Φίλιξ Cg. 
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xoi ΠΙαῦλον τὸν ὁμολογητὴν ἐν Ῥφώμῃ γενομένους 

ὑποδεξάμενος συνέπραξε τοὺς οἰκείους θρόνους 

ἀπολαβεῖν, Διὰ ταῦτα ó βασιλεὺς Κωνστάντιος 

μετὰ τελευτὴν Κώνσταντος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

μετεστείλατο αὐτὸν ἐκ Ῥώμης ' καὶ ἐπιχειρήσας 

πείθειν αὐτὸν | καὶ ὃ τῆς κοινωνίας ᾿Αθανασίου 

«ἀπέχεσθαι» καὶ τῇ καθαιρέσει αὐτοῦ συμψηφί- 

σασθαιδ καὶ μὴ δυνηθείς, ὑπερώρισεν * αὐτὸν ἐν 

τῇ Θράκῃ. Μετὰ bé? ταῦτα ἐν Ῥώμῃ γενόμενος 

καὶ παρὰ ὃ τῆς πόλεως ἐκβιασθείς, προσκειμένων 

αὐτῷ ? πάντων καὶ ἱκετευόντων τὸν μακάριον 

Λιβέριον, ἐκέλευσε τὸν οἰκεῖον θρόνον ἀπολαβεῖν' 

ἐν ᾧ γενόμενος καὶ τὸ λειπόμενον τῆς ζωῆς αὐτοῦ 

καλῶς 19 βιώσας ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ. 

8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Ὁ σίου ἐπισκόπου Κουδρούβης 1 τῆς κατὰ 

ΜΗΝΙ Τῷ 

1. Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μωσέως 
τοῦ Αἰθίοπος. Οὗτος ὁ μακάριος τῷ μὲν γένει 1 ἦν 

Αἰθίοψ, τῇ δὲ χροιᾷ" μέλας ἀκριβῶς, οἰκέτης πολι- 
τευομένου τινός " ὃν διὰ πολλὴν δυστροπίαν καὶ 
λῃστρικὴν αἰτίαν ἀπώσατο ὁ ἴδιος δεσπότης ὡς 
ἀνδροφόνον. Οὗτος ποιμένι τινὶ ἐμνησικάκησε 
παρεμποδίσαντι αὐτῷ eic? πρᾶγμα, ὃν καὶ ἀπο- 
κτεῖναι ὁ ἐβουλεύσατο. Μαθὼν δὲ ὅτι πέραν τοῦ 
Νείλου ἐστὶ πλημμυροῦντος ὃ τοῦ ποταμοῦ ὡς ἀπὸ 
σημείου ἑνός, τῷ στόματι δακὼν τὴν μάχαιραν 5 

τὴν Ἱσπανίαν 3, Οὗτος ὁ μακάριος ἐν ἀσκήσει τὸ 
πρότερον διαπρέψας καὶ παντοίαις ἀρεταῖς κοσμη- 
θεὶς 8 ἐπὶ τὸν θρόνον τῆς ἐπισκοπῆς Κουδρούβης 

προήχθη, ζῆλον θεῖον ὁ ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου 
πίστεως ἔχων, καὶ ἐν τῇ μεγάλῃ. συνόδῳ παρῆν, 
τὴν ἀρειανικὴν λύσσαν διελέγχων καὶ ἀποκρουό- 

μένος" καὶ τὴν γενομένην ὅ κατὰ τὴν Σαρδικὴν 
αὐτὸς συνεκρότει, καὶ “τὰ πρῶτα ἐν τοῖς τότε 
συνελθοῦσιν ἐκέκτητο. Οὕτω ὃ πολλῶν καὶ ἄλλων 
ἐπισκόπων kal? θεοφόρων πατέρων Τ ὑπὸ Κων- 
σταντίου τῶν οἰκείων θρόνων ὃ ἀπελαυνομένων 
διὰ τὸ μὴ καταψηφίζεσθαι 9 τοῦ μεγάλου Ἀθανα- 
σίου καθαίρεσιν 15, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν διὰ τὸ μὴ 
κοινωνεῖν τῆς ᾿Αρείου κακοδοξίας !!, ἐν Τ ἐξορίᾳ 
παρεπέμφθη, καὶ πολλὰ 12 δυσχερῆ καρτερήσας ἐν 
αὐτῇ τὸν βίον κατέλυσε. 

AYTQ KH', 

"καὶ τὸν ἐπενδύτην τῇ κεφαλῇ ἐπιθεὶς διανηξάμενος 
τὸν Τ ποταμὸν * διεπέρασε. ἸΤροαισθόμενος δὲ 6 
ποιμὴν τὴν ἔλευσιν αὐτοῦ ὅ, φυγὰς ὥχετο. Ὁ δὲ 
ἀποτυχὼν τοῦ ζητουμένου, κριοὺς τέσσαρας émi- 
λέκτους σφαγιάσας καὶ δήσας σειρᾷ τὸ σκέλος ? 
ἀντεπέρασε κο[λυμβῶν, καὶ τοὺς κριοὺς ἀπέδειρε 
καὶ τὰ κρέα φαγὼν xoi? τὰ 19 κώδια οἴνῳ πωλήσας 
ἀπῆλθε πρὸς τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ ἀπέχοντας 
σημεῖα, πεντήκοντα, Ταῦτα διηγησάμην, ἵνα δείξω, 
ὅτι δυνατόν ἐστιν τοῖς βουλομένοις διὰ μετανοίας 

— 5 om. Me, --- * Me, om. S. — 5 ψηφίσασθαι Me, — 5 ἐξώρισεν Mc. — " καὶ μετὰ Me. — 8 ὑπὸ Mc, — 9 αὐτῶν Me. — 10 καὶ εἰρηνικῶς add, Mc. : 
S. — ! ila. codd. plurimi, lege Κορδούβης. --- ? ἐν Ἱσπανία Me, — 8 κατακοσμηθεὶς Mc. — " Ζήλω θείω S, ζῆλον δὲ Me. — " ἐκτρεπόμενος καὶ τῆ τενομένη Me. — ὁ οὕτως οὖν Me, — 7 om. Me. — ὃ τὸν οἰκεῖον θρόνον S, — 9 συγκαταψη- φίζεσθαι ἐπὶ τῆ Mc. — 19 καθαιρέσει Me, — 1 τῇ τοῦ ᾿Α. κακοδοξία Me. — 13 πλεῖστα Mc. 1. — ! τὸ μὲν γένος Mc, — ? τὴν δὲ χροιὰν Me. — 8 τι add, Me, — 4 ἀποκτείνας S. — δ τηνικαῦτα add. Mc. — ὃ δι τ᾿ μ. τῷ στόματι Me, — 7 oin, Mc. — 8 αὐτοῦ ἔλευσιν Me. — 5 τὸν Νεῖλον Mc, — 19 δὲ add, Mc. 

ἐκεῖνο μόνον ἐξειπεῖν ἀρκέσει ἐν τῷ παρόντι, ἀξιάκουστον ὄν. Λέγεται τὰρ ὡς ὃ μοκάριος οὗτος ἔτι 
νεώτερος ὧν ἀπῆλθε mpóg τινα γέροντα τῶν ἐπισήμων τὴν ἀρετὴν ἐρωτῆσαι αὐτὸν τρεῖς λογισμούς. 
Ὡς οὖν ἦλθεν, ἐπελάθετο τοῦ ἑνὸς καὶ ἠρώτησε περὶ τῶν δύο μόνων’ καὶ ἀκούσας τὸν λόγον 
ὑπέστρεψεν εἰς τὸ κελλίον αὐτοῦ, Καὶ ὡς ἔθηκε τὴν χεῖρα ἀνοῖξαι τὸ κελλίον, ἐμνήσθη καὶ τοῦ ἑτέρου 
λογισμοῦ, οὗ ἐπελάθετο, καὶ εὐθὺς ἀνέκαμψε πρὸς τὸν γέροντα. Ὁ δὲ ἰδὼν αὐτὸν λέγει" « Ἐτάχυνας 
» τοῦ ἐλθεῖν, ἄδελφε.» Ὁ δὲ διηγήσατο αὐτῷ τὴν αἰτίαν καὶ ὅπως τοῦ ἑνὸς ἐπελάθετο λογισμοῦ καὶ 
αὖθις μὴ ἀναβαλόμενος παρεγένετο" ἦν δὲ τὸ μῆκος τῆς ὁδοῦ πολὺ σφόδρα. Ὃ δὲ γέρων ἔφη αὐτῷ " 
« Ποιμὴν ἀτγέλων, ΤΤοιμὴν καὶ κληθήσεταί σου τὸ ὄνομα ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. » Καὶ μέντοι qe fj ém 
αὐτῷ τοῦ θεοφόρου ἀνδρὸς ἐκείνου προσαγόρευσις οὐ διέπεσεν, ἀλλ᾽ εἰς τοσαύτην ἀρετῆς ἀνέδραμε 
τελειότητα, ὡς πάντας τοὺς κατ᾽ Αἴγυπτον ? καὶ Θηβαΐδα πατέρας τῆς αὐτοῦ διδαχῆς καὶ διακρίσεως ἐν 
ἅπασιν ἐξηρτῆσθαι καὶ τὸ βραχύτατον ἀπόφθεγμα τῆς αὐτοῦ γλώττης ὡς θεῖον ὅρον στέργειν καὶ 
τηρεῖν ἀπαράβατον. Τελευτᾷ δὲ πλήρης ἡμερῶν εἰς γῆρας καταντήσας βαθύ. --- Εὐθαλίας. --- 9. 3. — 
Mv: 1. — Εὐθαλίας. --- 9. 3. — Ἡ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Φιλίππου βάπτισις τοῦ Αἰθίοπος εὐνούχου. — 'H 
ἁγία Ἄνθουσα fi νέα τρίχινον ῥάκος ἐνδυθεῖσα καὶ εἰς φρέαρ ῥιφεῖσα v. — Mr: 1. 
SYNAXARIA SELECTA. H: 3, — ᾿Ἀγθούσης. — Μνήμη τῶν ἁγίων ἀποστόλων Tléroou καὶ Παύλου 

καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Λαυρεντίου, Διομήδους καὶ τῶν ἁγίων u'. Τελεῖται δὲ fj αὐτῶν σύναξις ἐν τῷ 
νέῳ ΤΤαλατίμ. --- 5. 1. — P : Ὁσίου (Aug. 275, — D: 1, muti. — Db:1.9.3.5. — K:1,— N:1.— 
Bb:1. — Be: . — C : 1, mutil. Cg : 1. — Ἀνδρέου τοῦ στρατηλάτου (Aug. 191). — Θεοκλητοῦς 
τῆς θαυματουργοῦ (Aug. 215, — R : 1, — Ra : 1. — Rb:1.2 (τῆς ὁσίας τῆς πατρικίας). --- 3. 5, — 
Εἰρηναίου (Aug. 93?), — Καλλινίκου (Aug. 23*). — Re: 1. — Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης (Feb. 912), — 
Mo : 1, — Σεραπίωνος. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν μετὰ τὸ πᾶσαν ἄσκησιν καὶ ἀρετὴν μοναχικὴν 
κατορθῶσαι καὶ ἐξαιρέτως τὴν ἀκτημοσύνην, τοσοῦτον τέγονε καὶ ἐλεήμων καὶ συμπαθής, ὡς ὑπὲρ 
φύσιν σχεδὸν τὴν ἐλεημοσύνην ἐργάζεσθαι. ΤΙοτὲ γάρ τινος πὰρ᾽ αὐτοῦ αἰτοῦντος, μὴ ἔγων δοῦναι 

Ασα, 97. 

Auc. 98. 

Ave, 97. 

Avo. 28. 



Avus. 98, 

Auc. 29. 

Ave. 98, 

Αυσ, 29. 
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σωθῆναι. Ὁ τοιοῦτος λήσταρχος ὀψέ ποτε κατα- 

νυγεὶς ἔκ τινος περιστάσεως, ἐπιδέδιωκεν ἑαυτὸν 

μοναστηρίῳ τινὶ καὶ προσῆλθε τῇ μετανοίᾳ **; ὡς 

καὶ τοὺς συμπράκτορας αὐτοῦ "2 εἰς ἐπίγνωσιν 

ἀταγεῖν τοῦ Χριστοῦ 18, Καθεζομένῳ αὐτῷ ποτε 14 

ἐν τῷ κελλίῳ, λῃσταί τινες ἐπιρρίψαντες mpo- 

σέβαλον αὐτοῦ τῇ κέλλῃ 15 ἀγνοήσαντες εἶναι 

αὐτὸν τὸν Μωσῆν. Οὗς 16 ὃ 16. μακάριος δεσμή- 

σας σχοινίῳ 1 καὶ καθάπερ σάκκον ἀχύρων 18 

τοῖς ἑαυτοῦ ὥμοις ἐπιθεὶς ἐν τῷ κυριακῷ παρε- 

γένετο 19, καί φησι πρὸς τοὺς ἀδελφούς" « Ἔπει- 

» δὴ 39 οὐκ ἔξεστί por ἀδικεῖν 31, τούτους δὲ εὗρον 

» ἐπελθόντας μοι, τί κελεύετε περὶ τούτων 7; » 

Αὐτοὶ δὲ γνωρίσαντες αὐτὸν 38 ὅτι οὗτός ἐστιν "ἢ 

ó περιβόητος 5. λήσταρχος καὶ 15 ἀκατατγώνι- 

Grog, ἐξομολογησάμενοι τῷ Θεῷ xai αὐτοὶ ̓ὰ 

ἀπετάξαντο 38 διὰ 4 μετανοίας καὶ γετόνασι 

μοναχοὶ δοκιμώτατοι. Οὗτος 37 ὁ μακάριος καὶ 

τίμιος γέρων θεαρέστως πολιτευσάμενος τελευτᾷ 

ἐτῶν ἑβδομήκοντα πέντε ἐν τῇ Σκήτει, γεγονὼς 5 

καὶ πρεσβύτερος, καταλιπὼν καὶ ἑβδομήκοντα 

μαθητάς: 

2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ὁσίας ᾿Ἄναστα- 

σίας τῆς πατρικίας. 

8. Καὶ ἄθλησις τῶν ἁγίων τριάκοντα τριῶν 10 

μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ τελειιυθέντων, 

4. Kai τοῦ ὁσίου ἱερομάρτυρος καὶ θαυματουρ- 

γοῦ Δάμα. 

5. Καὶ σύναξις τῆς ὑπερατίας Θεοτόκου πέραν 

ἐν Ἰιννουλόφῳ. 5 

MHNI T9 AYTQ KO'. 

1. Μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου προδρόμου καὶ 

βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Ὃς: ἐν γεννητοῖς γυναικῶν 

ὑπὲρ ἅπαντας μαρτυρεῖται eivai? ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ 

καὶ προφήτου περισσότερος, ὁ προσκιρτήσας ἀπὸ 

γαστρὸς xoi? τοῖς ἐν τῇ καὶ ἐν τῷ "Abr κηρύξας. 

Οὗτος ἦν υἱὸς Ζαχαρίου τοῦ ἀρχιερέως καὶ "EM- 

σάβετ, ἐξ ἐπαγγελίας Γαβριὴλ τεχθείς" ἐτμήθη δὲ 

τὴν κεφαλὴν ὑπὸ Ἡρώδου διὰ τὴν παράνομον 

μῖξιν τῆς Ἡρωδιάδος. Οὗτος ὁ ἐξ αὐτῆς νηδύος 

ἁγιωσύνην ὅ περικείμενος, σωφροσύνην ἀσπασά- 

μένος, ἁγνείαν εἰσοικισάμενος, ἀτροφίαν ἀσκήσας 

— 11 (ταῦτα - μετανοίᾳ) οὗτος οὖν ὀψέ ποτε κατανυγεὶς ἔκ vv 

οὕτως προσῆλθε τῆ μετανοία καθαρῶς καὶ προθύμως Mc. — 

ὶ ᾿ ἐλπί lav ἀλλοίωσιν καὶ μετα θεασαμένους καὶ παρ᾽ ἐλπίδα θαυμασίαν ἀλλοίωσιν E M Mv ἐν οἷς λέγετε τ Mo. “ἀχύρου Me. — 1 (v- 

τὸ (λῃσταὶ - κέλλῃ) ἐπέθεντο λησταὶ τέσσαρες Me. — 

xai πάσης" ἀνθρώπων * ἐπιμιξίας" ἀπερρωγιὺς xoi? 

τὴν ἔρημον ὡς πόλιν οἰκήσας ?*, | θηρίοις συνδται- 

τώμενος 1, καμήλου θριξὶ σκεπόμενος, δερματίνῃ 

ζώνῃ περισφιτγόμενος καὶ ἶσα πτηνοῖς τὸ τῆς 20 

τροφῆς κεκτημένος αὐτόματον, ὅλος ἄτροφος, 

ὅλος ἄσκευος, ὅλος ἄσαρκος, ὅλος ἄῦλος καθο- 

ρώμενος, μελέτην διηνεκῆ τὸν τοῦ Θεοῦ νόμον 

ποιούμενος, ἡτεῖτο μὲν τῆς αὐτοῦ φυλακῆς καὶ 

τηρήσεως πάντα δεύτερα καὶ ὑποδεῆ, μόνον δὲ τὸ 95 

ἐν δικαιώμασιν αὐτοῦ ἐμμένειν διὰ πολλῆς ἐτίθετο 

σπουδῆς, ὁ 12 τοὺς ὅρους ὑπερβὰς τῆς φύσεως 

vog παραστάσεως ἐπέδωκεν ἑαυτὸν τῶ μονήρει βίω καὶ 

12 χαὶ συλληστευτὰς add. Mc. --- 15 τὴν ἀθρόαν αὐτοῦ 

βολήν᾽ ἐν οἷς λέγεται ὅτι ποτὲ add. Mc. — 16 om. Me. — 30 

ἐγὼ τὰρ S, — "1 ἀδικῆσαι οὔδένα Me. --- 33 αὐτῶν Me, --- "8 οἱ δὲ Τα τὰ "m . 29 Me, : 

παρεγένετο) εἷς Ts i : 26 καὶ αὐτοὶ τῷ ὑποδείγματι τῆς τούτου add. 
λησταὶ ἐπιγνόντες Me, — ?* Μωσῆς add. Me. — ?* ποτε add. Me. — 

Mec. — 31 ὁ γοῦν κτλ. Me inter Synaxaria selecta. 
1. — 1 ἢ ἀποτομὴ τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου 

ρηθεὶς Me. --- ? τὸν οἰκεῖον δεσπότην ἐν γαστρὶ παρθενικῆ φερομένου 

add. Mc, — (κηρύξας - οὗτος) ὁ Me. — ? καὶ σεμνότητα add. Me. — 

Me. — Ἰ μὲν add. Mc. — ? πάσης add. Me. — 9? om. Me, — 19 (ὡς - οἰκήσαι 

Me. — Π συναυλιζόμενος Me, — 7? ὃς S. 

*l. τοῦ προφήτου προδρύμου καὶ βαπτιστοῦ᾽ οὗτος ὁ Mc. — : μαρτυ- 35 

προσκυνήσας καὶ κῆρυξ προδραμὼν αὐτοῦ καὶ 

(σωφροσύνην - πάσης) 6 ἐκ σπαργάνων αὐτῶν 

ς) δὲ οἷόν τι φίλον ἐνδιαίτημα κατοικήσας καὶ 

αὐτῷ ἐλεημοσύνην, τὸ χιτώνιον, ὃ ἐνεδιδύσκετο, ἀπομφιασάμενος περιέβαλε τὸν πτωχόν" εἶτα συναντής- M 

σαντος αὐτῷ ἑτέρου τῷ κρύει πηγνυμένου, καὶ τὸ κολόβιον ἐπιδέδωκε. Καθεζομένου, δὲ αὐτοῦ γυμνοῦ 

καὶ μόνον τὸ εὐαγγέλιον ταῖς χερσὶ κατέχοντος, παριών τις ἠρώτησεν αὐτόν᾽ « Ἀββᾶ, τίς ὁ ἀποδύσας 

» σε;» Ὁ δέ' « Τοῦτο », φησί, δείξας τὸ εὐαγγέλιον. Ἄλλοτε δὲ καὶ τὸ εὐαγγέλιον πωλήσας τὴν τιμὴν 

αὐτοῦ διένειμε τοῖς πτωχοῖς. Εἶτα τοῦ μαθητοῦ ἐρωτῶντος" « ἸΙοῦ ἐστι τὸ εὐαγγέλιον; » ἀπεκρίς 

voro* « Τέκνον, τὸν ἀεὶ λέγοντα" πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, πωλήσας δέδωκα ἵνα 45 

» ἐν ἡμέρᾳ κρίσεωις ἔχω παρρησίαν πρὸς τὸν Θεόν. » Ἄλλοτε πάλιν χήρας γυναικὸς προσελθούσης καὶ 

αἰτούσης παρ᾽ αὐτοῦ ἐλεημοσύνην, ὅτι λιμῷ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐκινδύνευον, ὁ ἅγιος ἐπικαμφθεὶς αὐτῇ 

ἔφη: «Ὦ γύναι, πώλησόν με εἰς τούσδε τοὺς μίμους, » ὑποδείξας αὐτοὺς τῇ χειρί. H δὲ ὑπακούσασα, 

ἐποίησε τὸ προστεταγμένον καὶ ἀπέδοτο τὸν ὅσιον τοῖς μίμοις. Καὶ λαβοῦσα τὸ τούτου τίμημα, ἀπηλ- 

λάτη τῆς ἐπικειμένης τοῦ λιμοῦ ἀνάγκης. Ὁ δὲ ἅτιος ἐν ὀλίγαις ἡμέραις τοὺς μίμους ἐκείνους ἕλληνας 80 

6 ἀοίδιμος πάσας ἀρετὰς κατορθώσας καὶ σημειῖ- 
ὄντας χριστιανοὺς γενέσθαι πεποίηκεν. Οὗτος οὖν i 

i ΡΥ noe. — Οἱ ἅγιοι M' 
φόρος μέτας γενόμενος, εἰς γῆρας φθάσας βαθὺ ἐν εἰρήνῃ πρὸς Κύριον ἐξεδήμ! , ) 

μάρτυρες οἱ ἐξ Ἡρακλείας v. v. — Διομήδης καὶ Λαυρέντιος πλατάνῳ δεθέντες καὶ τοξευόμενοι τ. - 

Ὁ δίκαιος Ἐζεκίας ὁ βασιλεὺς ἐν εἰρήνῃ τ, --- Ἄννα ἡ θυγάτηρ Φανουὴλ ἐν εἰρήνῃ T — Mv τ, - Τοῦ 

ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀκακίου τοῦ γέου. --- Διομήδους καὶ Λαυρεντίου. --- Ἐζεκίας ὁ βασιλεὺς ἐν εἰρήνῃ 95 

τ. ---- Ἄννης τῆς θυγατρὸς Φανουήλ, — ΜῈ: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. H: deest. — P : 1. — Φιλωνίδους (Aug. 805). --- D: deest. -- Da: 1— 

K:1.— N:1. — ΒΡ: 1. — 8e :1. — : deest. — Cg: 1. — R:1.— Ra:1.— Rb:1. — Re: 

f. 800, 

. au 
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καὶ τὸν καθαρὸν καὶ ἀμόλυντον καὶ πάσης ἐπέκεινα 

καθάρσεως βαπτίσας Χριστόν. Τοίνυν ὁ πολὺς 18 

ἐν ἀκολασίᾳ Ἡρώδης, τοῦ 4 ἰουδαϊκοῦ τετραρ- 

χῶν 1 ἐδάφους 16, τὴν τοῦ ἀδελφοῦ Φιλίππου 

ὅ γυναῖκα πρὸς γάμον ἠγάτετο 17, Καὶ ἦν τὸ μῦσος 

νόμου μὲν καθαίρεσις, Θεοῦ δὲ καταφρόνησις" 

Ῥείῳ ζήλψ κινηθεὶς ὁ προφήτης καὶ ἀληθείας 

ὅπλοις φραξάμενος, ἔλεγε πρὸς τὸν τύραννον 

μετὰ παρρησίας « Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν γυναῖκα 

10 Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ σου.» Ἐντεῦθεν φυλακὴ 

καὶ δεσμὰ περὶ τὸν ἅγιον, τοῦ μανικοῦ γυναίου 18 

πρὸς τοῦτο τὸν ἄνομον ἐραστὴν συνελάσαντος" 

ὅθεν 15 γενεθλίων ?? τελουμένων καὶ πότου δαψι- 

λοῦς καὶ φιληδόνου πρὸς παραφροσύνην ἐκκυ- 

5 MHNI T9 

1. Ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φήλικος 1 

καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἰαννουαρίου, Σεπτιμίνου 

κοὶ Φουρτουνιανοῦ. Οὗτοι οἱ «γενναῖοι τοῦ 

Χριστοῦ στρατιῶται θείῳ ζήλῳ πυρωθέντες, στερ- 

30 ρῶς παραταξάμενοι καὶ τῇ εἰς Θεὸν πίστει κρα- 

ταιωθέντες, πάντα χειμῶνα ἔλυσαν ἀπιστίας, τὰς 

ληρώδεις πεύσεις τῶν ἐχθρῶν διαπτύσαντες καὶ 

τοὺς νόμους τοῦ Χριστοῦ ἀτρώτους | τηρήσαντες. 

“Ὅθεν διωγμοὺς ὑποστάντες καὶ δεσμὰ καὶ στρε- 

35. βλώσεις καὶ ἐκ τόπου εἰς τόπους πλείστας μετα- 

βάσεις, ἐπὶ τὴν ἄδικον σφαγὴν κατήντησαν τῇ τοῦ 

ξίφους καταδικασθέντες τομῇ, ὅτε ὁ ἥλιος xal f 

σελήνη τὴν ἄδικον αὐτῶν μὴ φέροντες σφαγὴν 

εἰς αἷμα μετεβλήθησαν. ΟἱἨ δὲ μάρτυρες καλῶς 

80 τὸν δρόμον τελέσαντες, οὕτως ἀνεπαύσαντο ἐν 

λήσαντος τὸν ἑστιάτορα ὄρχησις ἑταιρικοῦ θυγα- 

τρίου καὶ μισθὸς αὐτῇ προφήτου ἀναίρεσις. 

ἸΤαραυτὰ ?* οὖν ἤχθη ἐπὶ πίνακος ἡ τοῦ δικαίου 35 

κεφαλὴ καὶ ἐπεδόθη μαχλώσῃ καὶ μοιχαλίδι 

γυναικί 58, ἔτι τὸ αἷμα 34 στάζουσα καὶ τὰ αὐτὰ 

φθεγγομένη. Ἐτελεῖτο δὲ ταῦτα ἐν 1j] Σεβαστῇ 

πόλει, ἀπεχούσῃ τῆς Ἱεροσολύμων “δ᾽ ἡμέρας 

ὁδόν" ἔνθα καὶ ὃ μετ᾽ ἐκεῖνον ἄρξας τετράρχης 

τοὺς ἀνακτορικοὺς ἐπήξατο δόμους καὶ ὁ προφη- 

τοκτόνος 36 ἐτελέσθη πότος ?*. Ἐκεῖ καὶ τὸ προφη- 

τικὸν 8. ἐκεῖνο καὶ ἅγιον περισταλὲν παρὰ τῶν 

ἰδίων μαθητῶν ἀπεκρύπτετο σῶμα 39, Τελεῖται δὲ 

fj αὐτοῦ σύναξις ἐν τῷ ἁγιωτάτῳ αὐτοῦ προφη- 

τείῳ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Σφωρακίου 80, 

AYTQ A. 

6 ἅγιος fv ἐπὶ Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως καὶ 

Μαξίμου ἡγεμόνος. Τῶν δὲ σὺν αὐτῷ μαρτύρων * 

μεθ᾽ ὧν" καθεῖρκτο, Ἀριστοκλέους φημὶ καὶ Δημη- 

τριανοῦ καὶ ᾿Αθανασίου, τελειωθέντων καὶ τοῦ ἦγε- 

μόνος δόγμα μιαρὸν ἐκθεμένου καὶ τῆς αὐτοῦ 

προαιρέσεως ἄξιον, ὥστε τοὺς χριστιανοὺς παρὰ 

τῶν ἀκολάστων καὶ μιαρῶν βιάζεσθαι * καὶ παρὰ 

τὴν φύσιν ὑβρίζεσθαι, ὁ μακάριος Φιλωνίδης μηδὲ 

ἀκοὴ τὸ παράνομον δόγμα ἀνασχόμενος ἴ, στε- 

γάξας βύθιον καὶ δακρύσας καὶ εὐξάμενος, κατα- 

δήσας τὴν κεφαλὴν καὶ τῷ περιβλήματι τὸ πρό- 

σώπον συγκαλύψας ὃ καὶ πάλιν προσευξάμενος, 

ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τόπου καθῆκεν ἑαυτόν’ καὶ πρὶν ὑπο- 

στῆναι τὴν ἐκ τῆς πτώσεως ὀδύνην ? ἐν τῷ κατὰ 

γῆν φέρεσθαι 5, τῷ Θεῷ τὸ πνεῦμα παρέθετο. 

εἰρήνῃ. Ἄγγελος δὲ Κυρίου παραυτίκα τῷ τῆς χώρας 
2. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- πρεσβυτέρῳ ἀπεκάλυψεν ἀνελέσθαι τὸ σῶμα τοῦ 

Tupoc* Φιλωνίδου ἐπισκόπου Κουρίου 5, Οὗτος μάρτυρος καὶ κηδεῦσαι αὐτὸ ἐντίμως !. 

— 15 (ὅλος ἄτροφος - πολὺς) καὶ τί δεῖ περὶ τούτου λέγειν μακρότερα ὃς αὐτὴν δὴ τὴν ἀψευδῆ καὶ θείαν 
85 γλῶτταν τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν ἱκανωτάτην ἔσχε τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς καὶ ἐπαινέτιν καὶ μάρτυρα᾽ οὗτος 

οὖν ὃ ὑπερθαύμαστος ἄνθρωπος καὶ ὡς ἀληθῶς ἐπίγειος ἄγγελος τὸν πολὺν Me. — 3: Ἡρώδην τὸν Mc. --- 
35 πετραρχοῦντα Mc. — 18 ὡς ἀθέσμως καὶ παρανόμως add. Me. — 11. ἑαυτῷ ἀγαγόμενον Mc. — 18 (καὶ ἣν - γυναίου) 
δεσμὰ καὶ φυλακὴν παρ᾽ αὐτοῦ κατακρίνεται τὴν παρρησίαν τῶν ἐλέγχων μὴ ὑποφέροντος ἅμα δὲ καὶ τοῦ 
ἀσελγοῦς γυναίου καὶ μανιώδους Mc. — 15 καὶ δήποτε Me. — 30 αὐτῶν add. Me. — 31 (καὶ φ. - παραυτὰ) προκειμένου 

40. εἴσεισι τὸ ἑταιρικὸν τῆς Ἡριυδιάδος θυγάτριον, ὄρχησιν ἐπιτελεῖ πορνικὴν καὶ πρὸς ἀρέσκειαν (ὡς οἷόν τε βασι- 
λέως αὐτοῦ καὶ τῶν σύναμα κειμένων émzernbeuuévnv: καὶ μισθὸν τῆς ὀρχήσεως αὐτή τε ἀναιδεστάτως αἰτεῖ καὶ δ 
παράνομος παρέχεται βασιλεὺς τὴν τοῦ προφήτου ἀναίρεσιν αὐτίκα Me. — 33 ἡ σεβασμία καὶ πάντιμος Mc. — 
38 (μαχλ. - γυναικὶ) vi) ἀκολάστω γυναίω καὶ ἰταμῶ τῆς ἰταμῆς λεαίνης κυήματι Mc. — 3 τοῦ αἵματος Me, — 35 Ἱερου- 
σαλὴμ Me. — "5 τὸ προφητοκτόνον Mc, --- 31 συμπόσιον Me, — 38 σεβάσμιον Me. — 3. σῶμα παρὰ τ. ἰδ. μ. ἀπ, Me. --- 

45 80 Σπαρακίου S, Φωρακίου Me. 

1..--- ! Φίληκος S. . 
2. — ! μάρτυρος Mc. — 5 Φιλονίδου S, Φιλωνίδους Mc, — ? Koupelou S, — ὁ (τῶν - μαρτύρων) om. Mc, — 5 δὲ add. 

Me. — 9 éxftdZec6m Me. — * μηδὲ ἀκοῦσαι τὸ παμβέβηλον τοῦτο àv. πρόσταγμα Me, — 8 τῶ «poadimu καλύψας Mc, — 
3 πρὶν κατενεχθῆναι χαμαὶ Me, — 19 (x. v. 9.) καταφέρεσθαι Me. — 1: 8 δὴ καὶ ὡς προσετάγη πεποίηκε add. Mo. 

50 1. — Me: 1. — Βρύαινα ἐν εἰρήνῃ v. — Οἱ ἅγιοι ἐξ μάρτυρες οἱ ἐν Μελιτηνῇ ἐν τῇ θαλάσσῃ βληθέντες 
τ. — 'O ἅγιος ἱεράρχης Εὐλάλιος ἐν εἰρήνῃ v. — Mv : 1. — Mr : f. 
SYNAXARIA SELECTA. H : deest. — P : Μνήμη τῶν ἐν ἁτίοις πατέρων ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπων 

γενομένων Κωνσταντινουπόλεως Ἀλεξάνδρου καὶ Ἰωάννου καὶ τοῦ ἁγίου ἸΤαύλου τοῦ νέου πατριάρχου 
ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Ἀκακίου ἐν τῷ Ἑπτασκάλῳ 

55 (Aug. 31*). — D : deest, — Db : 1, — K : 1. 2. — ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ἰωάννου καὶ ΤΠΤαύλου τοῦ νέου. --- 
N 11.2. — 'Akckávbpou xr. — Bb : 2. 1. — Be : Φαντίνου (Nov. 145. — C: deest. — €g : 3. 1, — 
Ἃ : Φαντίνου. — 1, 9. — ᾿Αλεξάνδρου κτλ. --- Ra: ᾿Αλεξάνδρου κτλ, --- 2, 1. — ΒΡ: 1. — Ἀλεξάνδρου 
καὶ Ἰωάννου καὶ ΤΙαύλου τοῦ νέου, Τελεῖται δὲ xrÀ, — Ro : 2. — Τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν καὶ ἀρχι- 
ἐπισκόπων ἱξωνσταντίνου καὶ ᾿Αλεξάνδρου. — Me: ᾿Αλεξάνδρου κτλ, — Φαντίνου, --- 9. — Mv: 

60 ᾿Αλεξάνδρου κτλ. --- Φαντίνου. — Τῶν ἁγίων ic^ παρτύόραμν Tv OnBatuov. — Μ- ᾿Αλεξάνδοριι κτλ 

Ave. 29. 

Auc. 30. 

Auc. 29. 

Ave. 30. 



Ave. 3l. 

Aus. δ. 
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MHNI TO AYTQ AA. 

1.'H ἀνάμνησις τῆς ἐν τῇ ἁγίᾳ σορῷ καταθέσεως — tefoic', ἀνακομισθείσης ἀπὸ τῆς ἐπισκοπῆς Ζήλας 

τῆς τιμίας ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ ἐπὶ τοῦ εὐσεβοῦς βασιλέως Ἰουστινιανοῦ, ἔνθα καὶ 

σεβασμίψ. αὐτῆς οἴκῳ, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρα- fj σύναξις τελεῖται καὶ fj λοιπὴ ἀκολουθία γίνεται. 

1. — τ Χαλκοπρατίοις S. " 5 

SYNAXARIA SELECTA. H : deest. — P:íi.— D: muti. 1.— Da:1.— K:1.— N: 1. --- 

Bb:1.— Be: 1. — € : deest, — Cg : 3. — Φαντίνου τοῦ θαυματουργοῦ (Nov. 14). — 1.2. — R : 

4.— Ra:1. — Rb: 1. 2, — φιλωνίδου (Aug. 805). — Κελεστίνου (April. 8). — Re: deest, — Me: 

1: Τῆς τιμίας ζώνης τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου ἐν τῷ σεβασμίῳ αὐτῆς οἴκῳ τῷ ἐν 

τοῖς Χαλκοπρατείοις. Ὅτε ἡ ὑπερένδοξος δέσποινα ἡμῶν παρθένος καὶ Θεοτόκος πρὸς τὸν ἐξ αὐτῆς 10 

τεχθέντα Κύριον ἔμελλεν ἐκδημεῖν, διετάξατο δοθῆναι τὰς δύο αὐτῆς ἐσθῆτας δύο γυναιξὶ χήραις 

πενήσσαις. Μετὰ οὖν τὴν μετάστασιν αὐτῆς, λαβοῦσαι αὗται τὰς ἐσθῆτας, ἐφύλαττεν ἑκάστη παρ᾽ 

ἑαυτῇ μετὰ τιμῆς, κατὰ γενεὰν παραπέμπουσαι ἑτέραις παρθένοις μυστηριωδῶς. Ὧν ἡ μία λαβοῦσα καὶ 

τὴν ζώνην τῆς θεομήτορος ἐν τιμῇ εἶχεν. ᾿Αλλὰ προνοίᾳ Θεοῦ fj μὲν ἐσθὴς ἀπὸ Καπερναοὺμ κομισθεῖσα 

ὑπὸ Γαλβίου καὶ Κανδίδον ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ μετάλου ἀπετέθη ἐν Βλαχέρνοις" fj δὲ ζώνη 15 

ἐκ τῆς ἐπισκοπῆς Ζήλας, ἐκεῖ εὑρεθεῖσα, ἤχθη ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ εὐσεβοῦς Ἰουστινιανοῦ καὶ ἀπετέθη 

ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις. Ἀπεδόθησαν οὖν ἀμφότερα ὥσπερ θεῖα δῶρα καὶ ἀσφαλῆ ὀχυρώματα τῇ 

ἀνακειμένῃ τῇ Θεοτόκῳ περιφανεστάτῃ ταύτῃ μεταλοπόλει" διὸ καὶ τὰς ἡμέρας τῆς αὐτῶν παρουσίας 

ἐν ἑορταῖς ἄγει λαμπροτάταις καὶ πανηγύρεσιν. --- ῬΑνάμνησις τοῦ γενομένου θαύματος διὰ τῆς ἐπιθέ- 

σεως τῆς ἁγίας ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τὴν βασίλισσαν Ζωὴν τὴν σύζυγον τοῦ βασιλέως 50 

Λέοντος. Ὁ τοῦ μετάλου Θεοδοσίου υἱὸς ᾿Αρκάδιος ἐπὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ τὴν τιμίαν ζώνην τῆς 

ὑπερατίας Θεοτόκου ἀγαγὼν ἐξ Ἱερρσολύμων καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀνακομίσας, κατέθετο ἐν μικρᾷ 

καὶ λαμπρᾷ θήκη, ἣν καὶ ὠνόμασεν ἁγίαν σορόν. Μετὰ δὲ τὸν βασιλέα Ἀρκάδιον μέχρι Λέοντος τοῦ 

υἱοῦ Βασιλείου τοῦ βασιλέως, χρόνων διελθόντων τετρακοσίων δέκα, Λέων ὃ βασιλεὺς ἤνοιξε τὴν 

τοιαύτην σορὸν διὰ τὴν τούτου σύζυτον Ζωήν, ὡς ἀξιωθεῖσαν ὀπτασίας, ὡς λέγεται, τυχεῖν ἰάσεως καὶ 25 

ἐλευθερίας τοῦ ἐνοχλοῦντος αὐτῇ νοσήματος ὑπὸ πνεύματος ἀκαθάρτου, εἴπερ fj θεία ζώνη ταύτῃ 

ἐπιτεθῇ. Καὶ εὑρέθη ἡ ἁγία ζώνη ὡς νεούφαντος ἀποστίλβουσα, σφραγῖδα ἔχουσα διὰ χρυσίνης 

βούλλης καὶ κωδίκελλον ἐκφαίνοντα λεπτομερῶς τόν τε χρόνον καὶ τὴν ἰνδικτιῶνα καὶ τὴν ἡμέραν καθ᾽ 

ἣν ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει διεκομίσθη ἡ ἁγία ζώνη, καὶ ὅπως ἐτέθη χερσὶ τοῦ βασιλέως ἔνδον τῆς 

ϑήκης ὑπ᾽ αὐτοῦ σφραγισθεῖσα. Ἣν καὶ ἀσπασάμενος ὁ βασιλεὺς καὶ διὰ χειρὸς τοῦ τηνικαῦτα 80 

πατριάρχου ἄνωθεν τῆς βασιλίδος ὑφαπλώσας, ἐλευθέραν αὐτὴν τοῦ νοσήματος καὶ τέλεον ἀπηλλαγμέ- 

vnv ἀπέλαβε, φυταδευθέντος ἀπεντεῦθεν τοῦ ἀκαθάρτου πνεύματος. Καὶ πάντες τὸν σωτῆρα Θεὸν 

δοξάσαντες καὶ τῇ πανάγνῳ αὐτοῦ μητρὶ ὕμνους εὐχαριστηρίους ἀποδόντες, κατέθεντο αὖθις τὴν ἁγίαν 

ζῴνην τῇ ἁγίᾳ σορῷ, ἐν fj καὶ πρότερον ἦν εἰς δόξαν τοῦ, φιλανθρώπου Θεοῦ ἡμῶν. — ἸΤερὶ τῆς 

ἀνακτίσεως τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ ἐν τῷ Νεωρίῳ. "Ev τοῖς χρόνοις Μιχαὴλ καὶ 35 

Θεοδώρας τῶν εὐσεβεστάτων. βασιλέων ᾿Αντώνιός τις πατρίκιος οἰκίαν ἔχων σεμνὴν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς 

ἐξαρτύσεως τοῦ Νεωρίου ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ναὸν περίδοξον τῇ κλήσει τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 

τιμώμενον. Ὃς ὑπὸ τῶν πρώην μὲν εἰκονομάχων βασιλέων τῆς “τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἐστερήθη μορφώ- 

σεως: παρ᾽ αὐτοῦ δὲ πάλιν ἀνεκαινίσθη xat τῇ τούτων διατυπώσει καὶ εὐπρεπείᾳ προσηκόντως κατε- 

κοσμήθη. Ἐπεὶ οὕτω τὸν ῥηθέντα ναὸν ὁ θεοφιλὴς οὗτος ἀνὴρ ἐμόρφωσε καὶ ηὐτρέπισε, πεποίηκεν 40 

ὑποκάτω τούτου καὶ λουτρόν τι πάνυ σμικρότατον διὰ σωματικὴν αὐτοῦ παραμυθίαν. «Ἄνωθεν οὖν τοῦ 

λούματος τῆς ἱερᾶς ἐκτελουμένης δοξολογίας καὶ τοῦ Θεοῦ ὑμνουμένου, ἐπεσκίασεν ἐν αὐτῷ ἡ χάρις 

τοῦ παναγίου Πνεύματος διὰ τῆς πανάγνου μητρὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἀειπαρθένου 

καὶ ὑπερατίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καὶ ἤρξαντο γίνεσθαι ἰάματα οὐκ ὀλίγα διαφόρων νοσημά- 

τῶν. ᾿Αλλὰ καὶ φιλόθεοί τινες, τῶν τερατουργημάτων ᾿διαφημισθέντων, ἐπισυναχθέντες ἠτήσαντο τὸν 45 

πατρίκιον ποιεῖν αὐτοῖς λοῦμα ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, λότῳ τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν καὶ συγκροτού- 

μενοι ὑπὸ τοῦ πατρικίου ἐποίουν τοῦτο. Ὅ οὖν πατρίκιος ἐν τῷ μέλλειν τελευτᾶν καταλιμπάνει τὸ 

τοιοῦτον λοῦμα μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ οἰκημάτων καὶ τῆς ἐκκλησίας ὑπὲρ ψυχικῆς αὐτοῦ σωτηρίας τοῖς 

τότε εὑρεθεῖσι φιλοθέοις ἀνδράσιν. Ot καὶ εὐτελεῖς ὄντες καὶ συνδρομῆς καὶ συνεργίας ἀμοιροῦντες 

τῶν ἱκανῶς ἐχόντων ἐν τοῖς τοιούτοις ἀντιλαμβάνεσθαι, μήτε ὕδωρ τὸ ἀρκοῦν ἔχοντες μήτε οἷανδήτινα δ0 

εἴσοδον κατὰ μικρὸν ἐψυχραίνοντο πρὸς τὴν τοῦ πράγματος ἐπιμέλειαν. Καὶ τούτων παρῳχηκότων 

καὶ μηδενὸς δίκαιον ἔχοντος παραπέμψασθαι τοῦτο εἰς ἕτερον πρόσωπον, κατελείφθη ἵν᾽ οὕτως εἴτω τὸ 

τελευταῖον ἀτημέλητον ὡς ἀδέσποτον. Καὶ τὸ μὲν λοετρόν, καθαρπαγέντων τῶν ἐν αὐτῷ παρὰ τοῦ τυχόν- 

τος, εἰς παντελῆ πέφθακεν ἀφανισμόν ἣ δὲ ἐκκλησία διὰ τὸ ὑψηλὴν εἶναι ταύτην καὶ μετέωρον ὑπε- 

λείφθη ὑπὸ ἱερέως τινὸς ψαλλομένη, τῆς ἐνοικούσης τῷ ναῷ χάριτος δαψιλῶς τῷ ἱερεῖ χορηγούσης τὰ 55 

πρὸς διατροφὴν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν ἄλλην οἰκονομίαν καὶ τὰ λοιπὰ τὰ τῇ ἁτίᾳ ἐκκλησίᾳ χρειώδη. Μετὰ δὲ . ΜΙΝ 
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λεὼς ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ἰωάννου καὶ Παύλου 
2. Καὶ τὰ ἀνοίξια τοῦ ἐκεῖσε θείου ναοῦ. 

τοῦ νέου. Τελεῖται δὲ ἡ τούτων σύναξις ἐν τῇ 
8. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέ- 

ρῶν ἡμῶν xol ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπό- ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

e 

οὐκ ὀλίγης, ἐμηνύθη αὐτῷ τὸ τοιοῦτον οἰκίδιον, καὶ αὐτίκα τὰ τῆς τούτου διεσκέπτετο καθαιρέσεως. 

5 "AM fj ἐνοικοῦσα τούτῳ πανυπέραγνος Θεοτόκος οὐκ ἐπενύστοξε τοῖς μελετωμένοις " ἐν ἐκείνῃ τὰρ τῇ 

νυκτὶ ἐπιφανεῖσα τῷ ῥαίκτωρι καὶ νεανίσκῳ τινὶ προσγενεῖ τοῦ ῥαίκτωρος μετὰ ἀπειλῆς παρεγ- 

γυᾶται μηδόλως τὰ τῆς καταστροφῆς τολμηθῆναι τοῦ ἐν τῷ Νεωρίῳ οἰκιδίου αὐτῆς. Καὶ ἅμα πρωΐ 

τοῦ νεανίσκου τὰ ὁραθέντα ἀναγγείλαντος τῇ μητρὶ τοῦ ῥαίκτωρος, δῆλα ταῦτα διά τε τοῦ ῥαίκτωρος 

καὶ τοῦ νεανίσκου τῷ βασιλεῖ καθίστανται. Καὶ παραυτίκα ὁ θεοπειθὴς ἐκεῖνος βασιλεὺς ἀκούσας ταύτην 

10 τὴν φωνὴν ἀπεφθέγξατο ὅτι" « Δίκην κτήσασθαι μετὰ τῆς παναγίας Θεοτόκου οὐ βούλομαι, ὥστε καὶ 

^AXV εἴ ἐστιν ἐν τῷ Νεωρίῳ τὸ μηνυθέν pot οἰκίδιον καὶ λέγεται παναγία, 

1. » Οἱ τοῦν ἀποσταλέντες ἀντὶ τῆς καταστροφῆς ἀνακα- 

ῥυπασμάτων, τὴν ἀνακαίνισιν τοὕὔτων μετὰ 

κευασθέντων καὶ τοῦ λοετροῦ μείζονος ἀπο- 

» ἀντίδικον ταύτην ἔχειν. 

» ἀνακαινίσατε τὸ τοιοῦτον ἐν οἷς ἂν καὶ δέηται 

θάραντες τὸ λοετρὸν καὶ τὰ ὑπ᾽ αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς 

“πάσης σπουδῆς ποιῆσαι προσετάτησαν. Πάντω
ν οὖν κατασι 

15 καταστάντος, ὡς καὶ κόλυμβον δέξασθαι, καὶ ἀναφθέντος, ἐλούσαντο οἱ βασιλεῖς ῬῬωμανός, Κωνσταν- 

Tivog καὶ Χριστοφόρος᾽ καὶ πάνυ ἀταλλιασθέντες καὶ εὐφρανθέντες, σελέμνιον δίδοσθαι ἐτήσιον τῷ 

τοιούτῳ λούματι διὰ χρυσοβούλλου 1 λόγου τετυπώκασι. Καὶ ἐδωρήσαντο αὐτὸ τῇ μονῇ τοῦ ῥαίκτωρος 

τῶν Γαλακρηνῶν, ἐφ᾽ di γίνεσθαι τὴν τούτου πρόνοιαν παρὰ τῶν μοναχῶν τῆς τοιαύτης μονῆς. Καὶ τὰ 

μὲν προγεγονότα θεῖα τερατουργήματα ἐν τῷ αὐτῷ λούματι τοῖς εἰδόσιν ἴσως διηγεῖσθαι παρήσομεν. 

?0 Ἡμεῖς δὲ ἑνὸς ἢ δύο ἐπιμνησθέντες τῶν ἐν τῇ καθ᾽ ἡμᾶς γενεᾷ χετονότων, τέλος τῇ γραφῇ ἐπιθήσομεν. 

Γυνή τις τῶν οὐκ ἀσήμων χαλεπῷ νοσήμοτι περιπεσοῦσα ἔξογκος ἢ vérove* καὶ τρυχομέν
η ἀλγηδόσιν οὐ 

φορηταῖς τοῖς ἰατροῖς πάντα τὰ προσόντα αὐτῇ κατηνάλωσεν. Ὡς δὲ οὐδὲν ἐκ τούτων ἀπώνατο, κατή- 

xoog τενομένη τῶν ἐν τῷ Νεωρίῳ θαυματουργιῶν τῆς ὑπεραγίας Ocoróxov, ταύτῃ σπουδαίως 

προσέδραμε. Τροσμείνασα δὲ ἡμέρας τινὰς καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀνεχώρησε: πλὴν σφοδρῶς ὑπὸ τοῦ 

35 πάθους ἐνοχλουμένη οὐδὲ τῇ ἑαυτῆς οἰκίᾳ προσεδρεύειν ὑπέφερεν" ὅθεν καὶ πρὸς τὸν ἐν Βλαχέρναις 

ναὸν τῆς παναχράντου Θεοτόκου ἀφίκετο καὶ προσκαταβαλοῦσα ἑαυτὴν τῷ ἐδάφει ἱκέτευε λέτουσα᾽ 

« Ἐλέησόν με, μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀπορήσασα ἀπὸ πάσης βοηθείας πρὸς σὲ κατέφυγον, ἵνα 

» ἐλέους τύχω ἡ δυστυχής.» Προσμεινάσῃ οὖν ταύτῃ ἐκεῖσε ἡμέρας ἐννέα, τῇ ὑστεραίᾳ νυκτὶ φαίνεται 

αὐτῇ τυνὴ σεμνοπρεπὴς λέγουσα" « Ὦ γύναι, τί βοᾷς πρὸς μὲ καὶ διοχλεῖς;» Ἡ δὲ πρὸς αὐτήν᾽ «o 

30 » δέσποινα πανατία, οἶδα μὲν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας μου πειράζομαι᾽ ἀλλὰ γινώσκοῦσα ἀκριβῶς ὅτι δι᾿ 

» ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὃ υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν κατελθὼν καὶ γεννηθεὶς ἐκ γαστρός σου ἄνθρωπος 

» vépove, διὰ τοῦτο κατέφυγον πρὸς σέ, τῆς σῆς ἐπικουρίας δεομένη καὶ ἐπισκέψεως.» Ἡ δὲ αὖθίς 

φησι πρὸς αὐτήν « Οἶδα κἀγώ" ἀλλὰ ἄπελθε ἐν τῷ χθαμαλῷ μου οἰκίσκῳ εἰς τὸ Νεώριον καὶ ἀνακλί- 

» 0qn: κἀκεῖ σοι γενήσεται ἴασις.» Ἡ δὲ διθπνισθεῖσα καὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστήσασα καὶ τῇ ἁγίᾳ 

35 Θεοτόκῳ, μετὰ σπουδῆς παρετένετο εἰς τὸν δηλιυθέντα ναόν. Καὶ προσπεσοῦσα ἱκέτευε μετὰ δακρύων 

λέτουσα' « Ἐλέησόν με, δέσποινα τοῦ κόσμου, καὶ πλήρωσον τὴν εἰς ἐμέ σου ἐπαγγελίαν. » "Ev 

ᾧ δὲ ταῦτα ἔλεγεν ὀλοφυρομένη, ἀφύπνωσεν ἐν τῷ ἐδάφει ὦ κατεκλίθη. Καὶ ὁρᾷ πάλιν τὴν φανεῖσαν 

αὐτῇ γυναῖκα μετὰ ἑνὸς ἀνδρὸς εὐειδοῦς" πρὸς ὃν καὶ ἀτενίσασα ἐκείνη ἔφῃ᾽ «Ἴδε ἡ πάσχουσα γυνή" 

» σχίσον τὸν ὀμφαλὸν αὐτῆς" » καὶ ἅμα τῷ λότῳ πλήξας ἐκεῖνος fj κατεῖχε ῥάβδῳ τὴν ταύτης ταστέρα, 

40 ἀφανὴς γέτονε μετὰ τῆς σὺν αὐτῷ φανείσης τυναικός. Διυπνισθεῖσα δὲ ἡ γυνὴ εὗρεν ἑαυτὴν óucu- 

δίαν ἀφόρητον πνέουσαν᾽ καὶ εὐθέως ἀποδυσὰαμένη ἅπερ ἠμφίεστο ἱμάτια, εἰσῆλθεν ἐν τῷ λοετρῷ καὶ 

ἐκπλύνασα ἑαυτὴν ἐξῆλθε μετὰ τῶν σὺν αὐτῇ γυναικῶν. Καὶ τὸ ἅγιον ἐκεῖνο ἔδαφος προσκυνήσασαι 

καὶ. μακράν που τὰ δυσώδη ἐκεῖνα ἀποβαλόμεναι καὶ ἀπορρίψασαι ἐθυμίων τὰ εὐώδη" καὶ προσπε- 

σοῦσαι, ἐξωμολογοῦντο μετὰ δακρύων καὶ θερμὴν τὴν εὐχαριστίαν τῇ θεομήτορι παρθένῳ ἀπένεμον. 

45 Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴν τυναῖκα θαυματουργηθέντα τοιαῦτα. "Avrüviog δέ τις μοναχὸς ἀπὸ τῆς μόνῆς τῶν 

Γαλακρηνῶν πάθει δεινῷ περιέπεσεν. Ἐν γὰρ τῷ δεξιῷ αὐτοῦ βραχίονι ῥευματικῆς διαθέσεως γτενο- 

μένης, ὄγκος ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μικρός, ἐπὶ τοσοῦτον ἀρθεὶς ὡς καὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ τὸν πόδα κρατη- 

θῆναι καὶ τελείως ἀργῆσαι τῆς κινήσεως. Τῶν ἰατρῶν οὖν συνελθόντων καὶ κατατεμόντων τὸν τούτου 

βραχίονα ἐν διαφόροις μέρεσιν, ὀψέ ποτε καὶ μόγις ἠδυνήθη τὴν χεῖρα κινῆσαι σὺν τῷ βραχίονι. Τὸ δὲ 

50 ἐμφωλεῦσαν ἐν τούτῳ οἴτιον καταρραγὲν πρὸς τὸν πόδα αὐτοῦ, ἀπέφρυξε τὰ συγκινοῦντα νεῦρα καὶ 

ἀκίνητα πάμπαν εἰργάσατο. Τῶν γοῦν περὶ τὰ τοιαῦτα πάθη δεινῶν τοὺς μὲν ὄγκους καὶ τὰς πληγὰς 

θεραπευσάντων, τὸν δὲ πόδα μὴ δυνηθέντων θεραπεῦσαι, ἔμεινεν ὁ ̓ Αντώνιος διατρίβων μονόπους ἐν 

τῇ μονῇ ἐπὶ χρόνοις πέντε ῥάβδῳ ἀντὶ ποδὸς ἐπιστηριζόμενος καὶ μήτε ὀδύνην ἔχων μήτε ἐλπίδα 

οἷανοῦν θεραπείας. Τούτου οὖν οὕτως διάγοντος ἐν τῇ μονῇ, ἐπῆλθεν f ἐκ τῶν ᾿Αρμενίων φυγή, ὅτε 

85 τὸ κράτος ἐδέξατο Νικηφόρος ὁ βασιλεύς. Καὶ ἐπειδὴ πάντες οἷ μοναχοὶ φυγόντες εἰσῆλθον ἐν τῇ πόλει, 

εἰσῆλθε καὶ ὁ ᾿Αντώνιος. Καὶ ἦν διάγων ἐν τῷ μετοχίῳ, ἐν ᾧ τὸ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου λοῦμα εἴωθε 

γίνεσθαι. Καὶ ὡς f] χαρμόσυνος ἑορτὴ ἐπέστη τῆς κοιμήσεως αὐτῆς, ἐξῆλθον αὖθις οἱ ἀδελφοὶ πάντες 

οἱ τῆς μονῆς τῶν Γαλακρηνῶν ἐφ᾽ di ὁπωσδήποτε ἑορτάσαι διὰ τὴν τῶν ᾿Ἀρμενίων ἔφοδον. Μόνος δὲ 

60 τχρυσοβόλλου Mc. — 3 ἔξογγος Mc. 
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ὁ ᾿Αντώνϊος ἐν τῷ μετοχίῳ καταλειφθεὶς ἐνήργει τὴν διακονίαν τῶν ὀλόγων Tibur End δὲ οὕτω 

συμβὰν τῆς ἐκεῖσε πηγῆς ἀχρηστευσάσης, ἐν ἀλλοδαπῇ τὸν πότον ἐποίουν, ἐπιβὰς ὁ Ἀντώνιος δ τῶν 

ζῴων ἀπῆλθε ποτίσων αὐτά, καὶ τούτων κορεσθέντων ὑπέστρεψε. Καὶ εἰσελθὼν ἐν τῇ οἰκίᾳ ὅπου ἡ 

φάτνη ἦν, ἵστατο ἐπ᾽ αὐτῆς στηριζόμενος καὶ προσδεχόμενος τὸν σὺν αὐτῷ παῖδα, ἵνα τὴν Mp : 

ῥάβδον ἐπιδώσει αὐτῷ. Ἐκείνου δὲ βραδύνοντος ἠγανάκτει" ἔσπευδε γὰρ εἰσελθεῖν εἰς τὰ dmi Á αν ἐν 

οἷς ἡ ἐπίσκεψις ἦν, διὰ τὸ ἐκεῖσε παρευθὺ τελεῖσθαι τὴν θείαν μυσταγωγίαν. Καὶ ἐπεὶ h n παρήρχετο 

καὶ ὁ τὴν βακτηρίαν ἐπιδώσων οὐκ ἦν, ὠργίζετο καὶ ἐδυσχέραινε κατὰ τοῦ παιδός, Καὶ εἰς ἀθυμ! M 

ἐλθὼν ἐδόκει πρὸς ὕπνον τραπῆναι. Καὶ ἐλθοῦσά τις θεία δύναμις ἀνέσπασεν αὐτὸν ἐκ AKA 

μονόπους τὰ σπόνδυλα καταβὰς πρόθυμος γέγονε᾽ καὶ é£eAOdiv τὴν θύραν ἀνεπαισθήτως, "i M ) 

τί ποιεῖ, διῆλθε τὸ μικρὸν περιαύλιον᾽ καὶ εἰσελθὼν εἰς τὰ ἀπόδυτα, tom μονόπους e emóu τς 

ἀλλόκοτα, ὡς εἷς τῶν ἐξεστηκότων. Καὶ ἐλθοῦσὰ πάλιν ἐκ τῶν ὄπισθεν, ὥσπερ τις θεία ὁ d s 

τρισσῶς αὐτὸν εἰς τὴν ἐπίσκεψιν εἰσωθήσασα, παρεσκεύασεν εὑρεθῆναι ἔμπροσθεν τῆς Νὴ Pin 

Θεοτόκου κείμενον, ἔνθα ἡ θεία ἐτελεῖτο μυσταγωτγία. ToO δὲ ἱερέως τὴν εὐχὴν τῆς ὑψώσεως τι Él 

xoi ἐκφωνήσαντος, ἐπεὶ ἀνεβόησαν ὡς ἔθος oi παρεστῶτες" « Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος » καὶ τ s 1e 5 

εὐθέως koi ὁ ᾿Αντώνιος ἀνεμποδίστως, ὡς ἐξ ὕπνου ἀναστάς" «Δόξα σοι, ὃ Θεός, » ἀνεβόη e 

» καὶ ἐλεήσας ue τῇ ὥρᾳ ταύτῃ διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπερατγίας Θεοτόκου. » Καὶ τῇ m αὐτῆς m 

προσπεσὼν δάκρυσι τὸ ἱερὸν κατέβρεχεν ἔδαφος. Πάντες οὖν οἱ ἐκεῖσε M ἰ Des Pat 

δοξον θαῦμα ἐδόξαζον καὶ αὐτοὶ τὸν Θεὸν σὺν τῷ ᾿Αντωνίῳ καὶ τὴν τούτου μητέρα ΚΝ y i 

μὴ τελείως τὸν πόδα κατήγαγε ToO πατεῖν, θαυμαζέτω μηδείς" οὐ γὰρ ἀσθενείᾳ οἶνον m - 

κρείττονι καὶ αἰτίᾳ ἀπορρητοτέρᾳ καὶ μόνῳ ἀπωσμένῃ τῷ τὰ πάντα εἰδότι τοῦτο παρακεχι e T 

γὰρ τὸ πολὺ δυνηθεῖσα πῶς οὐ μάλιστα τὸ ἔλαττον ἠδυνήθη; Καὶ τὰρ ἀλλαχοῦ MAN : a 

νης 8 tig ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων προσπίπτων τῷ μακαρίῳ Ἐπιφανίῳ τῷ Κύπρου πρὸς PEN 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἤκουσεν ὡς « Ὁ κλείσας τοὺς δύο τὸν ἕνα ἤνοιξε λοιπὸν ied . is 

εἴασεν αὐτὸν δι᾽ οἰκονομίαν μονόφθαλμον. --- Φιλέορτος E. 7. -— Οἱ ἅγιοι τριακόσιοι À M s 

μάρτυρες oi ἐν Νικομηδείᾳ E, T. — Mv: 1. ——'H ἀνάμνησις τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Ocorói 3 

τῷ Neupíu. — Mr : 1. 

— 3 id corr. Mc. 
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. ADNOTATIONES 

Quae sequuntur adnotationes non. historiam, sed. vem litter "ariam, et hagiographicam, ut. plurimum, 
spectant. Paucas q widem. illas brevissimasque esse voluimus, et quae legentibus aditum quaestionum 
dumtaxat recluderent, nedum argumentum exhaurirent. Porr. Ὁ, ut de fontibus synaxariorum taceamus, 
quibus investigandis viam stravinws, nostrae provinciae id in primis esse duximus, ut suis locis inquire- 
remus unusne an plures sub eodem nomine sancti colerentur ot quis cuique sacer essel dies, si quando 
eidem alium alibi diem adsignari contingeret, Cetera fere viris doctis, qui hoc libro utentur, illustranda 
reliquimus. Ubi tamen in commentationibus recentiorum de Sanctis notatu quidquam dignum occur- 
rebat, id quominus aliquando memoraremus non prohibuit tü nor ne pauciora polliciti pluro, praesta- 
remus. 

Saepissime allai sunt sequentes. libri nostri, ubi fusius, quae nunc uno verbo ecprimuntur, explanata sunt, 

Anal. Boll. - Analecta Bollandiana, Bruxellis, 1(1882) - XXI (1902). 
. BH&. — Bibliotheca hagiographica graeca, Bruaellis, 1895. 

BHL. -- Bibliotheca hagiographica latina, Brucellis, 1898-1901. 
Catal.Gr.Paris. — Catalogus codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae natio- 

nalis Parisiensis. Ediderunt HacroGnAPII BOLLANDIANI €t Henricus 
Ouonr, Bruxellis, 1896, 

Catalogus codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae Vati- 
canae. Ediderunt HaGTocnAPm: BoLrANDAANI ef Pius FRANCHI) DE' 
CAVALIERI, Bruxellis, 1899. 

Catal. Gr. Vati. — 

Aliarum bibliothecarum catalogos Saepe attulimus at won perpetuo; nec quispiam existimet nihil quod «b aliis colligatur a nolis relictum fisse, ᾿ 

“1 notissimis quibusdam operibus, quae sexcenties exscribere poteramus, sedulo abstinuimus, ne acta agere videremur, neve libri huius moles nimium excresceret, Noverit autem lector libros Séquentes, eliam. nobis tacentibus, lectu. utilia. commentarii loco saepius praebere. Et hos quidem fere Singulis diebus 
consulat necesse est : ' 

Acta Sanctorum, Jan. T. — Nov. IH. 1. (α die fan. 1 ad Nov. 4). 
D. PArstnocutus, Ephemerides Graecorum et Moscorum, Acr. SS. Mai I. xvin. 
A. S. Mazocnuis, In vetus marmoreum Neapolitanae ecclesiae kalendarium commentarius, 

Neapoli, 1744-58, 3 tomi, 
I S. AssgMANI, Kalendaria ecclesiae universae, Romae, 1755, 6 tomi. 
N. CanutNiUs FALCONIUS, Ad Capponianas Ruthenas tabulas commentarius, Jomae, 1755. 
S. A. MoncELLi, Kalendarium eeclesiae Constantinopolitanae, Romae, 1788, 3 tomi. 
1. ManriNov, Annus graeco-slavieus, Acr. SS. Oct, XT. 1-vi, 1-588. 
Archim. Sgnaros, Polnij Mécjatseslov Vostoka, Mosquae, 1875-76, 2 tomi. 
N. NiLLEs, Kalendarium manuale utriusque ecclesiae, 2* ed., Oeniponte, 1896-97, 2 tomi. 
M. 1. GEbEON, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, Constantinopoli, 1899. 

De apostolis et discipulis Christi pauca admodum attulimus, cum pleraque scitu. necessaria 
congesserit Rh, A. Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden, Braunschweig, 
1883-90, tomi I, 1I, 1. 2, Ergünzungsheft. 

Beries episcoporum. Orientis illustrátas exhibent 

D. Papenociius, Tractatus de episcopis et patriarchis Hierosolymitanae ecclesiae, Acr, SS, 
Mai LI vAxxn ; VII 690-706. 

i. B. SoLLEntUs, Tractatus de patriarchis Alexandrinis, AcT. SS. Jun. V. i-X. 
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P. Boscurius, De patriarchis Antiochenis, Acr. SS. Iul. IV. 1-145. 

G. CurERus, Historia chronologica patriareharum Cpolitanorum, AcT. SS. Aug. 1. *1-*258. 

μὲ Quien, Oriens christianus, Parisiis, 1740, 3 tomi. 

M. ΘΈΡΕΟΝ, ἸΤατριαρχικοὶ πίνακες, Constantinopoli, 2890. 

Porphyr. Usprwski), Vostok Christianskij, J. ed. Chrys. LopAnkv, Petroburgi, 1898. 

Asiae civitatum notitia potissimum comparanda est ex 

W. M. Rausav, The historical geography of Asia Minor, London, 1890. 

In, . . Cities and bishopries of Phrygia, Oxford, 1895-97, 2 tomi. 

Locorum. autem. et aedificiorum. Regiae Urbis, quae singulis paene synacarii paginis enumerantur, 

cognitio ex sequentibus deswmenda est. 

Du CansE, Constantinopolis christiana, Parisiis, 1680. 

Baupuni, imperium orientale sive antiquitates Constantinopolitanae, Parisiis, 1711, 2 tomi. 

MonporMANN, Esquisse topographique de Constantinople, Lille, 1892. ] 

SxanLATOs D. ByzawTIOS, Ἡ Κωνσταντινούπολις, περιγραφὴ τοπογραφικὴ ἀρχαιολογικὴ καὶ 

ἱστορική, Athenis, 1869 (1590), 8 tomi. 

Δ. G. ῬΑΒΡΑΤΙ, Βυζαντίναὶ μελέται τοπογραφικαὶ καὶ ἱστορικαΐ, Constantinopoli, 1877. 

F. W. ὕνακα, Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte, Wien, 1878, 

A. G. PaspatI, Τὰ βυζαντινὰ ἀνάκτορα, Athenis, 1885. 

E. Δ. GnosvENon, Constantinople, London, 1895, 2 tomi. 

J. P. Rucnrn, Quellen der byzantinischen Kunstgeschiehte, Wien, 1897. 

OnrERHUMMER, Constantinopolis in PAuLy-Wissowa, Realencyclopaedie, VII. 963-1013. 

Sanctorum ἀκολουθίας saepe.adduximus quia venerationis nostris diebus sanctis exhibitae monumenta 

sunt indubia, et singulorum sanctorum Vita vel sallem synaxario vix unquam carent. Praeter eas quas 

in museo Britannico et bibliotheca S. Mavei Venetiarum. inspeximus, longum. earum, quas. servat 

bibliotheca Caesarea Petroburgensis, catalogum nobis humanissime misit v. cl. Chr. Loparev; nec minore 

hwmanitate usus v. c. Aem. Legrand ἀκολουθίας, quotquot habet im sua bibliotheca, inspiciendas 

tradidit. Id genus libellorum multo copiosiorem segetem ab aliis colligi posse, neque anvie itos quaestisse 

ne quidquam eorum nos praeteriret, ingenue fatemur. 

Jam, singulis diebus primo loco posuimus quae ad. synavarium S adnotanda erant; deinde, quae 

«d synazaria selecta. 

14 ἰνδίκτου] Indictionum. principium ab an. 

C. 312 repelendwm esse, easque in Aegypto 

rimum, usitatas fuisse demonstravit I. B. DE 

Ross, Inscriptiones christ. Urbis Romae, J. 

Xcvn-cr. Consonat O. SgEck, Die Entstehung des 

Indiktioneneyklus, DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR 

GrscucmmswissENscharr, t. X17 (1896), p. 279-96. 

De Graecorum huius diei officio tractat N. NILLES, 

Die liturgische Feier der Indiction im griechi- 

Schen Ritus, ZEITSCHRIFT FüR KATHOLISCHE 'THEO- 

Load, XXV (1901) 164-66. Edita est "A«o- 

λουθία τῆς ἰνδίκτου, Συμεών, ἁγίων γυναικῶν, καὶ 

τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μελετίου τοῦ νέου καὶ 

ἰαματικοῦ τοῦ ἐν τῷ ὄρει τῆς Μυουπόλεως (νῦν 

Κούντουρα τῆς ᾿Αττικῆς) ἀσκήσαντος τῷ 1060, 
ψαλλομένη τῇ 1 σεπτεμβρίου. Ἐκδότης Γεώργιος 
Βουτέρης ἐφεμήριος τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ναοῦ τοῦ 

ὁσίου Μελετίου. ἸΤροσετέθη ἐν τέλει καὶ ὁ βίας τοῦ 

ὁσίου ἀναγινωσκόμενος ἀντὶ τοῦ κοινωνικοῦ... Ἐν 

᾿Αθήναις "1894, 85, 32 pp. 

29. Συμεών] BHG. p. 122, Symeon styl. senior. 
Vita. a. Antonio graece. in. codd. Parisiensibus et 
Vaticanis, Catal. Gr. Paris. 365, Catal. Gr. Vatie. 
319, latine in Act. SS. Ian. I. 264-68. Cf. Anal. 
Boll XIV. 409-12; Les Stylites, CowPTE RENDU 
DU TROISIÉME CONGRÉS SCIENTIFIQUE  INTERNA- 

TIONAL DES CATHOLIQUES, $ociences historiques, 

Bruxelles, 1895, 37. | 

318. Μάρθας] Nuspiwm huius nostri Symeonis 

maler Martha. vocatur, quo nomine appellatur 

mater S. Symeonis stylitae iunioris, BHG. p.. 15. 

Cf. Act. SS. Sept. I. 208. Infra, 10846. 

320. τεσσαράκοντα τυναικῶν] Passio SS. mu- 

Herum xi cum. B. Ammone legitur in. cod, Vati- 

cano 1608, ad d. 2 Septembris recitanda. Catal. 

Gr. Vatie. 137. — Inm mariyrologio hieronym. 

xiH k. dec. nuntiantur In. eraclea scae mulieres 

cum viduis num. xt, quae eadem die inscriptae 

sunt kalendario gothico. GABELENTZ-LOEBE, Ulfi- 

las, 11 (1843), xvii. Cf. H. AcsgLIS, Der ülteste 

deutsche Kalender, ZErTSCHRIFT FÜR DIE NEU- 

TESTAMENTLICHE WISSENSCHAFT, 1(1900), 327-330, 

ubi elogium. ex cod. S editum reperies. Quadra- 

ginta aulieres coniuges fuisse quadraginta marty- 

vum Sebastenorum.  fabulatur | Nicephorus. Cal- 

listus, H. E. VIL 44. 

65. . ἐμπρησμοῦ! M. GEDEON, Βυζαντινὸν ἕορ- 

τολόγιον, 168-64, Incendium. narratur et in. Vila - 

S. Danielis stylitae de qua ad Dec. 111. 

610. Θεοτόκου τῶν Μιασηνῶν] Déhac memo- 

ría. fuse MoncELL, 1. 116; ManriNov, Ánnus 

ecclesiasticus, 215. Narrationem similem de ima- 
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gine monasterii Vatopedii ap. MoxrFAUCON, Palaeo- 

graphia graeca, 461-62. 

613. l'atoupo0] Theophanes cont., ed. Bonn. 7. 

617. ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις] De huius ecclesiae. 

situ consule N. KRASNOSELICEY, Létopis istorisko- 

phil. obácestva, Odessa, IV (1894), 309-16. 

519. Máuovtoc] BHG. ». 72, Mamas. 4l. in 

codd. Paris. 773, 1468, Catal. αν. Paris. 37, 142; 

in cod. Vatic. 797, Catal. Gr. Vatie. 33. De locis 

8. Mamanti dicatis, GEbkoN, Βυζαντινὸν ἑορτολό- 

vtov, 198, 164-65. 

718. Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ] loannes IV, 

cuius, simul cuim Thomae (T 610), memoria agitur 

etium Feb. 185, obiisse videtur mense Septembri 595. 

CuPERUs, Historia chronologica patriarcharum 

CP. n. 391. Act. SS. Aug. 1. 705, Cf. BHG. p. 65. 

Ioannes iejun. ep. 

816. μαρτύρων] Martyres videlicet: Nicome- 

dienses, 835. Hoc die in breviario syriaco et in 

Hieronymianis, suppresso numero, nuntiantur. 

818. δισμυρίους] De his ad. Dec. 381. 

825 ᾿Αειθαλᾶ) In nonnullis codicibus, 856, cum 

᾿Αμμοῦν seorsim nuntiatur. Hinc alius non sit ab 

illo de quo supra, 323. 

825. Θεοδότου] Hoc nomine vocabatur paler 

S. Mamantis, 521; verum satius videtur antestari 

Hieronymianum, ubi nuntiatur In Nicomedia 

Zenonis, Theodotae: et filiorum eius Gorgoni, . 

Menolappi, Cosconi, In breviario syriaco : Κοσκώ- 

vioc καὶ Ζήνων καὶ Μελάνιππος καὶ οἱ viol τῆς 

Θεοδότης. 

719 Παύλου τοῦ νέου] .De Paulo iuniore 

aptius dicetur ad Aug. 803, 

759. Ἰουλιανός] Alias "louviac, 825. 

755. Μελάνιππος] 176 procul dubio qui in bre- 

eiario syriaco hodie et Ian. 19 et Feb.23 nuntiatur. 

799. "Aea80X8] Lege potius : 5. — Ἀειθαλᾶ etc, 

ut in M. 

92. ᾿Ανθίμου] BHG. p. 9. 41, ín codd. Paris. 

1506, Catal. Gr. Paris. 195, et. codd. Vatic. 866, 

1987, Catal. Gr. Vatic. 87, 174. Eusebii H. E. VIII. 

6, 13. De locis S. Anthimo dicatis, GEbEON, BuZav- 

τινὸν ἑορτολόγιον, 165. Cf. infra, 925, 41. 

918. Θεοκτίστου] Eiusdem memoria recurrit 

lan. 41; verum hodie emortualis est dies : τῷ 

ἐνενηκοστῷ τῆς τοῦ μεγόλου Εὐθυμίου ἡλικίας 

χρόνῳ ὁ μέγας πατὴρ ἡμῶν O. ἠσθένησεν ἀσθέ- 

νειὰν μεγάλην, εἰς ἣν xai ἀπέθανε μηνὶ σεπτεμβρίῳ 

τρίτῃ ἀρχῇ τῆς πέμπτης ἰνδίκτου. Vita S. Euthymii, 

Analecta graeca, 74. 

112. Ἀριστίωνος] In breviario syriaco : "Ev 

Ἀλεξανδρείᾳ Ἀρ[ισἸτίων ἐπίσκοπος, item in Hiero- 

mymianis, οὐ quidem. in. cod. Wissemburgensi : 

Aresti episcopi cuius gesta habentur. Epíscopis 
Alexandriae ad. Iesum illum. adnumerat Lequien, 
quia eius nominis magnae Alexandriae. antistes 
nullus fuit. Verum cum Stiltingo (Act. SS. Sept. I. 
614) dubito an consecutio illa. sit satis certa. 

124 Στεφάνου] De eodem rursum. Mart. 26 5 
misi duo fuerint cognomines iisdem. plane. titulis 
insignes. 

126. Κωνσταντίνου] Existimat M. GEDEON, 
SYNAXARIUM. 

Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, 65, hunc esse Constanti- 

«wm  Pogonatum, quo regnanté coacia est .syno- — 

dus VI, an. 630. 

9 91. τρισχιλίων] Exciderunt verbo. ἑξακοσίων 

ὀκτὼ μαρτύρων, quae reperies infra, 9 30, et e qui- 

bus efficies eos ipsos esse martyres qui Sept. 2? 

coluntur. 

930 τρισχιλίων] In aliis codicibus ἕξακισχι- 

Muv. Supra, Sept. 2?. 

1294. Χαρίτων] Huius nominis martyr occurrit 

Sept. 9*, inane utrimque nomen. 

119. Βαβύλα] BHG. p. 14. In Actis martyrio 

coronatus esse dicitur τετάρτην τότε τοῦ σεπτεμ- 

βρίου μηνὸς ἄτοντος. .Amfiquitus autem die 

loan. 24 eiusdem festivitas. celebrabatur. (infra, 

419 42). 

1210. τρισὶν αὐτοῦ νηπίοις] JDiscipulorum 

nomina vecitat. Gregorius Turon. Hist. Franc. J. 

30 : Babillas episcopus Anthyocinus cum tribus 

parvolis, id est Urbani, Prilidan et Epolon. 

ARNDT, 47. Τριάκοντα παῖδες in breviario syriaco, 

ad d. Ian. 24. 

1216 μονῇ τῆς Χώρας] M. GEpEon, Βυζαντινὸν 

ἑορτολόγιον, 227-31. 

12:5. Βαβύλα] Qua rafione ex μη eodemque 

Babyla duo confici potuerint, exposui in. Anal. 

Boll. XIX. 5-8. 

1218, Νικομηδείᾳ! Im Hieronymianis, ad. d. 

Jan. 24 Antiochiae nuntiotur Babylas, in brevia- 

Tio syriaco : ἐν Νικομηδείᾳ. 

14v. Ἑρμιόνης] Elogium prolizius in M, Mv, 

de quó Act. SS. Sept. I1. 181-85 et LiPsiUs, Apokr. 

Apostelgeschicbten, 77. 2, 3. 

15n. Πετρώνιος κτλ. Horum trium nomina in 

Actis Ἑρμιόνης fusioribus, v. g. in. Mo, repe- 

riuntur. 

161. "Okeovoü] Oceani solius nomen. occurrit 

dn breviario syriaco ad Sept. 19: 'Ev Νικομηδείᾳ 

"Qxeavóc, item in. Hieronymianis. Praeterea Sept. 9 

in Meo. seorsim. reperies Ammianum, Theodorum 

et Iulianum, 39.38. 

1645. Θεότιμος καὶ Θεόδουλος] De his in actis 

Ἑρμιόνης longioribus, v. g. in. Mv. 

1645. Ζαρβήλου] Hic permixta sunt Sept. 45 et 

Sept. ó*, Ζάρβηλος seu Σάρβηλος qua ratione 

ceteris adiunctus fuerit, declaratur ad. Sept. 5. 

1516. Ζαχαρίου] Cf. A. BERENDTS, Studien 

über Zacharias-Apokryphen und Zacharias- 

Legenden, Leipeig, 1895; Anal. Boll. X V1. 92-93. 

172. Κυρίλλου] Eius elogium iterat S Tun. 14?. 

17r. Ἀβδᾶ καὶ Beviauiv] Hedeunt Oct. 17, 

14540, Mart. 315, aliisque diebus, quos in indice 

notavimus. Horum historiam narrat Theodoretus, 

H. E. V. 39. Cf. Act.SS. Sept. I1. 530; S. E. ASSE- 

MANI, Act. SS. mart. orient. et occid. I. 230-33. 

1819, Θουθαὴλ καὶ Βεβαίας] Dec. 10* aliisque 

diebus, quos: require in. indice, recurrit hoc. par 

martyrum, quod. constat aliud non esse ab illo 

quod Σαρβήλου xoi Βεβαίας nomine designatur 

lan. 29* et alias. Lege quae proferimus ex cod. Cb, 

43914». Nonnullis im codicibus Σάρβηλος cum 

ambobus O. καὶ B. annuntiatur (1648, vo, 17 a1). 
PM 

Szer. 4. 

Spr. 5. 
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947 SYNAXARIUM CONSTANTINI OPOLITANUM 948 
Acta Σαρβήλου syriace ediderunt W. CumETON, 996. Ἰωακείμ] Cf. ΒΗ. p. ὅδ, 74, n. 1. De 
Ancient syriac documents, London, 1864, p. 41- veneratione graecorum erga sanctum illum fuse mh 62, εἰ BEpIAN (vid. Anal. Boll. X. P. 479) C. A. Rocom, Le glorie di S. Gioaechimo, Grofta R. DuvaL, Les Actes de Scharbil et les Actes de Ferrata, 1878, ᾿ Barsamya, JouRNAL ΑΒΙΆΤΊΟΟΕ, VIII: série, XIV 2918. Σευηριανοῦ] BHG. g. 118. Σευηριανός (1889), 40-58. inter martyres: quadraginta, Sebastenos computa- 1831 'Hpoiboc] Quicquid id est quod de hac iur infra, ad Mart. 9, 8214. Cf. Aet. SS. Sancia narratur in elogio (cf. Sept. 239, notandum Sept. 111. 355-59. 
est eodem nomine vocari unam ex quattuor filiabus 912. ἑκατὸν πεντήκοντα! Alias ἑκατὸν διακό- 
Philippi, quarum aliae. tres Ἑρμιόνη, Χαριτίνη, σιοι, cf, 898 46, 
Εὐτυχίς, die praecedenti vecoluntur. Cf. Lipsius, 326. Χαρίτωνος] De quo supra Sept. 3, 19 41. 
Apokr. Apostelgeschichten, Z7. 2, 3. 3238. ᾿Αμμιανός xtA] Cum-aliis duobus signati 

202. ἐν τῷ ᾿Αθύρᾳ] Vita S. Euthychil, n. 384. sunt Sept. 45, 
(BHG. p. 46). Cf. Procopii, De aedificiis, IV. 8. 8110. Μηνοδώρας κτλ] BHG. p. 92. Sxer. 10. 

1759. '"Poic] Solo nomine alia videtur atque 9115. ἸΤυθίοις] Rausav, Geography of Asia 
"'Hooic, 1831. Minor, 180. De monasterio sanctis dicato, PAsPATI, 

196. Μιχαήλ] BHG. p. 93. Cf. Liesms, Die Βυζαντιναὶ μελέται, 876-78. 
Apokryphen Apostelgeschichten, Z7, 2, 98-24; 9216 Βαριψαββά! BHG. p. 18. 
Ergánzungsheft, 71-72; JiREGEK, im Sitzungs- 3312. Tlouyepíac] Obiisse dicitur mense Iulio 
berichte der kaiserlichen Akademie der Wissen- sed die incerto, Act. SS. Sept. III. 537, ubi et eius 
schaften, Wien, Phil.-Hist. Cl. CXXXV. n. XI. historiae fontes sedulo collecti sunt. Una cum Mar- 
62-65. ciano rursum nuntiatur Feb, 182, et cum Irene, 

2028. Ῥωμύλου] BHG. p. 41, Eudoxius. Im Aug. 173, 
nonnullis codicibus (32852) iidem. ad diem Dec. 19 945. ἸΤαύλου] Paulus episcopus Nicaenus cete- 
nuntiantur. vum ignolus est; Pelrus eiusdem urbis episcopus 

2118. χιλίοις κτλ.) Infra, 9146, χίλιοι ἑκατὸν (Sept. 11*) hac die in. nonnullis synazariis nun- 
τέσσαρες. Cf. Aet. SS. Sept. IT. 509, n. 9. Üatur, unde fortasse ortus error. 

2122. Οὐρβανοῦ κτλ, Socrates H, E, ΠΡ (non. 9336. Ἀπελλοῦς κτλ] Hecurrunt April. 22, 
vero VI) 16; Sozomenus, H.E. VI, 14, Eorundem infra, 621 58, 
memoria, Suppressis ominibus, iterum. occurrit 8819. Θεοδώρας) BHG.p.i26,Theodora Alex. — Ser, 11. 
Mai 185. 9513. "loc] ΒΗ. p. 54. Alia Acta graeca affe- | 
213. SocmarES] lege H. E. IV. 16. vuntur ad. Aug. 47, qua die eius memoria rursum. 
221? Φαύστου xr] Sept 8 im bvewiario celebris habetur. Eius Passio connexa est cum Actis 

Syriaco martyres Xx nominantur, quorum amiesi- SS. martyrum captivorum, quae Syriace, heu 
gnami suni Φαῦστος πρεσβύτερος καὶ Ἀμμώνιος. mutila, edidit S. E. Αββεμανι, Acl. SS. mart. 
Alexandriae passos constat ex Hieronymianis. orient. et occid. T. 134-139 (cf. April. 99). 

2145. χίλιοι xTM] Supra, 91 18. 86 11. ἐννέα χιλιάδων] In Actis graecis : ὡσεὶ 
214. Καλοδότῃη, Μέδιμνος κτλ. Legenti potet πεντήκοντα χιλιάδας. 

Àic nomina permisceri ad. tres easque distinctas 86 11. ἸΤέτρου] J. Pancotn, i» Echos d'Orient 
series (8, 4, 5) pertinentia, IV. 850-54. ᾿ 3121, Σώζοντος) BHG. p. 120. Synaxis in eius 3356. Θεοδώρα] Manifestum est eandem. san- 
templo, 2154. ctam bis eodem die in. 1, exhiberi. 
23 1$. Εὐψυχίου] Sozom. H.E. V. 11. Etsi dubi- 9653. Σέλευκος xoi Οὐαλέριος] Proaime ante- 

favit Stütingus, Act. SS. Sept. IIL 7, hic idem est eedéntium martyrum socii sunt. Vid. 4144. 
qui colitur April. 91, οὐ de quo habetur epistula 9520. Αὐτονόμου] BHG. p. 14. De templo ϑερι. 12. S. Basilii (Ep. 259, olim 291, PG. X X XI. 989). S. Autonomi, PASPATI, Τὰ ἀνατολικὰ προάστεια 

2415, Στεφάνου] BHL. 7845-46, Acta jraeca, τοῦ. -Βυζαντίου, in Ὁ ἐν Κπόλει ἑλληνικὸς $i cod. Vatic. 1671, Catal. Gr, Vatic. 161, et Paris. 
SurPL. cn. 241, Catal. Gr. Paris. 530. Rursum de 
eodem Aug. 35, 

253. Βαθέου Ῥύακος) Vid. Sept. 275, ubi de 
8. Ignatio eiusdem monasterii conditore, 

2156. Yevfipou] Idem. Severus, quisquis ille 6st, 
redit die sequenti 95 33, estque ab Kupsuychio seiun- 
gendus, 

956. Θεοτόκου] BHG. p. 74-75, n. 1, 2; Iohan- 
nis Damasceni De Fide orthodoxa, IV. 14, PG. 
XOCIV. 1153-61. Multum affinis, elsi brevior, 
genealogia ad. Iul. 251, 

253» Ῥοῦφος καὶ Ῥουφινιανός] De quibus in 
Passione S. Isauri, Iul. 7?, 805 6. 

25 35. Σεβῆρος] Die praecedenti 91 56. 

φιλολογικὸς σύλλογος Σύγγραμμα mepiobikóv, 

XLI (1877-78), 45-46; SipERoPOULOS, Ναὸς τοῦ 
ἱερομάρτυρος Αὐτονόμου, ib. Tlopáprnua τοῦ 
VL τόμου (1887), 122-24, 

881. Kopvoórou] JrmEGEK in Sitzungsberichte 
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
Wien, Phil.-Hist. Cl. CXXXV. n. XI. 17. 

3813. Μακεδονίου xr. Soérates, H.E. 117, 15; 
Sozomenus, H. E. V. 11. Elogium fere ex Socrate 
iufra, 40 40. 

381& Δανιήλ] In Actis S. onnnicii semel ito- 
rumque occurvit, Act. SS. Nov. LI. 860, 361, 405, 
414. Edita est ᾿Ακολουθία καὶ βίος τοῦ ὁσίου 
πατρὸς ἡμῶν Δανιὴλ τοῦ Θασίου τοῦ ἐν τῇ νήσῳ 

Θάσῳ ἀσκήσαντος κατὰ τὸ 840 ἔτος ἀπὸ Χριστοῦ 

ϑερτ. 13. 

Srer. 14. 

Seer. 15. 

Szrr. 16. 

949 . ADNOTATIONES 980 

ὡς ἐν τῷ βίῳ τοῦ ἁγίου Ἰωαννικίου τοῦ μεγάλου S. Euphemiae festum Iul. 111, quod potius 

καθορᾶται. Ἐξεδόθη δαπάνῃ Κωνστ, Xp. Δουκάκη — est synodi. Chalcedonensis. Mense. Septembri. 17 

προσκυνητοῦ. Ἐν Ἀθήναις, 1894, 16 pp. Eadem — (al. 16) inscripta est martyrologio hieronymiano : 

ἀκολουθία exstat in. eiusdem opere Μέτας συναξα- 

ριστής, Sept. 136-49. 

3817. Θεοδώρου] Act. SS. Sept. IV. 10-11. 

Eius elogium iterum. Dec. 3*. In. Hieronymianis 

die sequenti inscripta est memoria In. Alexandria. 

"Theodoli episcopi. 

3739. Ἀνδρονίκου] .Ex elogio patet legendwm 

esse Πέτρου, 425. 

9726. Κορνηλίου] BHG. p. 29. In codicibus non 

paucis de eo agitur Oct. 20, etiam in kalendario 

Neapolitano. 
398. Xxéyewv) JiRgéEK im Sitzungsberichte 

der keiserlichen Akademie der Wissenschaften, 

Wien, Phil.-Hist. Cl. CXXXV. n. XL 7. 

408. - Μακροβίου κτλ.] De his in. Hieronymianis 

Sept. 15 : Et. in Thomis civitate natale Stratonis, 

Valeri, Macrobii et Gordiani episcopi. 

495. Tiérpou] Act. SS. Nov. 11, 395-26. Iterata 

eius commemoratio lan. 2?. 

4929." ᾿Ολυμπιοδώρος] Dicitur in P mater 

5. Fuliani, videlicet Ancyrani, 40 31. 

4994 Ἀναστάσεως] Eusebii De Vita Constan- 

tini, IV. 43. Legenda est Henrici Valesii Epistula 

ad amicum de Anastasi οἱ martyrio Hierosoly- 

mitano, ad calcem edit. Eusebii. 

A031. τῇ η΄ ὀκτωβρίου] Lege τῇ κ᾽ ὀκτωβρίου. 

Infra, 152 39. 

483. τῶν τιμίων ξύλων] BHG. p. 31, Crux. 

E. NusrLE, Die Kreuzauffindungslegende, ByzAN- 

TINISCHE ZErmsonnmer, JV. 319-45; Onrvignt, in 

Anal. Boll. X VIL 414-20, 

4514, Πάπα] Alterum eius elogium. paulo bro- 

vius Mart. 167. 

4618. Πλακίλλης] Eius laudatio funebris c 

Gregorio Nysseno, PG. XLVI. 877-92; Theo- 

phones, ad an. 5885, Dg Boon, 1 72. Cf. DucawGE, 

Familiae Augustae Byzantinae, 69-70. 

ἀξ 34. Νικήτα] BHG. p. 96, Nicetas Gothus. 

B. M. IsrRIN, Ápokrifiéeskoe muócenie Nikitij, 

Létopis istorisko-phil. ob&éestva, Odessa, VII 

(1899), 211-304. — De templo ipsi. dicato, infra, 

4551. 

4628. Μαξίμου κτλ] BHG. p. 90. HRedeunt 

Feb. 191, 

4/31. Φιλοθέου) BHG. p. 111. 

A813. ἸΤορφυρίου] Eiusdem elogium legitur 

quoque Nov. 48, ubi de eo dicemus. 

4551. ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ] Notatu dignum est 

quod de templo S. Nicetae vefert. Balsamon ad 

can. z synodi VI : Διάτοι τοῦτο καὶ διάφοροι 

ἁτιώτατοι πατριάρχαι πολλοὺς προσκαθημένους 

μετὰ ἁλύσεων ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυ- 

ρος Νικήτα, καὶ ἑτέρους τὰς τριόδους περιερχομέ- 

vouc καὶ προσποιουμένους δαιμονᾶν κατέσχον 

μετ᾽ αὐθεντίας καὶ εἰς δημοσίας φρουρὰς κατέ- 

κλεισαν ἀκολούθως τῷ κανόνι. RuaLLIs-PorLIS, 

Σύντογμα, II. 442. 

4125 Εὐφημίας] BHG. p.42, cf. CHR. LoPAREY, 

Calcedonie Bittinie Eufemie. De templis sanctae 

dicatis, M. GzpEON, Βυζαντινὸν ἑορτολότιον, 169- 

170. ᾿Ἀκολουθία τῆς ἁτίας μεγαλομάρτυρος xoi 

πανευφήμου Εὐφημίας συντεθεῖσα ὑπό τινος 

εὐσεβοῦς, πρὸς χρῆσιν καὶ ἀφέλειαν τῶν εὐσεβῶν 

καὶ ὀρθοδόζων χριστιανῶν, νῦν πρῶτον τύποις 

ἐκδοθεῖσα διὰ τῶν φιλοτίμων συνδρομητῶν, ὧν τὰ 

ὀνόματα καταγράφονται ἐν τῷ τέλει τοῦ παρόντος. 

᾿Αδείᾳ καὶ προτροπῇ τοῦ παναγιωτάτου ἡμῶν 

δεσπότου τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου 

κυρίου Γρητορίου, ἐπιμελείᾳ δὲ τῶν τιμιωτάτων 

ἐπιτρόπων τοῦ Παγκαρίου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. 

Ἐν τῷ τοῦ πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπό- 

λεως τυπογραφείῳ, ἔτει 1808, 21 pp. 

491. Μαρτίνου] Eius elogium rursum legitur 

April. 131. Obiit autem ... mense septembrio die 

sexta decima in qua felicissimae martyris et 

fidem eustodientis orthodoxam Euphemiae. Ja 

Commemoratio, P-L. LX X X VII. 120, DUCBESNE, 

Le Liber Pontificalis, 1. 340. 

505. Σεβαστιανῆς] BHG. p. 118. Forte alia 

non est a Sebastiana thaumaturga, de qua Iun. 73, 

526. Στεφάνου] Quaenam inventio hodie aga- 

tur, non liquet. Revelatio anni 415 die parasceve, 

hoc est sexta feria quae est tertio nonas decem- 

bris, facta esse dicitur BHL. 7851. 

51s. Πίστεως κτλ] BHG. p. 119, Sophia. 

Cf. Catal. Gr. Paris. 148. Laudatio longior Aug. 1, 

860 36. 

535. Λουκίας καὶ Γεμινιανοῦ] Acta. graeca. in 

cod. Vatic. 866, Catal. Gr. Vatic. 865; BHL. 4985. 

5423. Ἡρακλείδου) É/ws synaxarium legitur 

in opusculo Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Ἡρακλειδίου ἐπισκόπου Ταμασέων τοῦ 

θαυματουργοῦ καὶ ἱερομάρτυρος ψαλλομένη τῇ 

ιζ΄ Σεπτεμβρίου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα, 

σπουδῇ μὲν καὶ δαπάνῃ τοῦ μακαριωτάτου καὶ 

σεβασμιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς 

καὶ πάσης Κύπρου κυρίου κυρίου Χρυσάνθου, 

, ἐπιδιορθώσει δὲ τοῦ λογιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις 

ΤΙαρθενίου, τοῦ καὶ ὁπωσοῦν διδασκαλικοῦ ἐπαγ- 

γέλματος ἐπιφέροντος ἐν τῇ Κύπρῳ. αψοδ΄. 

Ἐνετίησιν, 1774. Tlopà Νικολάῳψ Γλυκεῖ. τῷ ἐξ 

ἸἸωαννίνων, p. 18-90. — Μέγας Συναξαριστής, 

Sept., 250-52. 

5245. Θεοδότης] Non alia ab ea quae cum 

Socrate colitur Oct. 983, 

5355. μαρτύρων ἑκατὸν xri] Martyribus cen- 

tum si addas qui sequuntur. quadraginta, sex, el 

quattuor illos ἸΤηλέα, Νεῖλον, Ἡλίαν, TTarepuoó- 

O1ov, seriem habes ceutum. quinquaginta. marty- 

vut, de quibus Sept, 19*, 60 o. 

5355. Πηλέα xoi Νεῖλον] Vide Sept. 194. 

552. Συμεών] Lege Lipsius, Apokr. Apostel- 

geschichten, 11, 2, 150, not. Conferendwm elogium 

Symeonis συττενοῦς τοῦ Κυρίου, April. 271. 

574. Κάστωρος] In breviario syriaco et Hiero- 

mymianis Sept. 19. nuntiatur. Castor cum sociis 

in Vizantijskij Vremennik, IV. 352-54. Alterum ^ undecim. Alezxandwiae. 

Szer. 17. 

Sgpr. 18. 



ϑκρι, 19. 

Sger. 20. 

SzPr. 21. 
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571. ᾿Αριάδνης] Eius Passionem graece edidit 

Pio Fnawcu ng? CavaLtEnt, I Martiri di S. Teo- 

doto e di S. Ariadne, STUDI E ΤΈΒΤΙ, 6, Boma, 

1901, 128-33. Latine iamdudum ποία erat, BHL. 

5422. 

571. Τροφίμου κτλ.) BHG. p. 136. Eorundem, 

eum aliis, memoria recurrit Sept. 595, Oct. 299. In 

breviario syríaco, die. Sept. 20 : Ἐν Συνάδοις ἐκ 

τῶν ἀρχαίων μαρτύρων Δορυμέδων, item in Hie- 

vonymianis, qui Sept. 19 (et 18) nuntiant In 

Sinada Frigie natal. Trophimi. 

5819. Σωσάννης] BHG. p. 121. 

5910. Ἰαννουαρίου, Σόσσου xv] BHG. p. 55: 

G. ScHERILLO, Esame di un codice greco pubbli- 

cato nel tomo secondo della Bibliotheca Casinen- 

sis, Napoli, 1876, 91-134. Habetur ᾿Ακολουθία τοῦ 

ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος "lavvouaptou xoi τῶν 

σὺν αὐτῷ" ψάλλεται δὲ τῇ κα' τοῦ ᾿Απριλλίου 

μηνὸς ἐν πάσαις ταῖς ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις, 

καὶ ἐξαιρέτως ἐν τῇ Νεαπόλει τῆς Ἰταλίας, διὰ τὸ 

εἶναι τὸν ἅγιον Ἰαννουάριον προστάτην καὶ φύλακα 

τῆς πόλεως ταύτης, ὃς ἐκ πολλῶν κινδύνων 

ἐρρύσατο πολλάκις αὐτήν, καὶ μάλιστα ἐκ τῆς 

φλογὸς τοῦ. Βεσβίου ὄρους. Διὸ xoi προσετέθη- 

σαν ἐν τῷ παρόντι βιβλιαρίῳ μετὰ τοῦ Μηναίου 

εὑρισκομένης ἀκολουθίας, καὶ τὰ ἐλλείποντα τρο- 

πάρια καὶ δοξαστικά, μετὰ τῶν καθισμάτων καὶ 

ἄλλων. ᾿ἘΕρανισθέντα xoi πονηθέντα παρὰ τοῦ 

ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ ὄρους κυρίου Κυρίλλου. Εἰς 

δόξαν μὲν τοῦ ἁγίου, ἀπαρτισμὸν δὲ τῆς ἀκολου- 

θίας διὰ τοὺς δοξολογίαν ποιεῖν προαιρεμένους, 

εὐλαβείᾳ καὶ ἀγάπῃ τῇ πρὸς τὸν . ἅγιον. Νῦν 

πρῶτον τύποις ἐκδοθείσης εἰς κοινὴν ὠφέλειαν. 

καὶ ἐπιμελῶς διορθωθείσης. Ἐνετίησιν, 1776. 

ναψος΄, Παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι. 45, 48 pp. 

Sed etiam April. 21, qua. S. Ianuarius cum sociis 

$n. codice nostro recurrit, acoluthiae partem cum 

encomio ed. DukA&IS, Μέγας Συναξάριστής, April. 

319-29. 

604. Πηλέως κτλ] Eusebii De Mart.. Palaest. 

AXIIL 1-3; lib. proliz., CungrON, 46-47; VioLET, 

105-105. Hac ipsa die, quae eorum. watalis est, in 

Hieronymianis occurrunt. 

6017. Τιμοθέου] Cum Agapio et Thecla, qui 

flíco sequuntur, redeunt Aug. 193. 

5925. Εὐσταθίου] ΒΗ. p. 45. Cf. Manca, 

"in Studi Storici (Pisa), V1. 333. 
626. Ἰωάννου] Eusebii De Mart. Palaest. 

ILL. 6-10. Cf. quae dicenda sunt ad Mai 43, 

6335. Μελετίου] Quis ille fuerit, admodum 

Tncertum est. In codicibus non paucis, v. c. B, cum 
Isaacio postridie nominatur, atque episcopus Cypri 
nuncupatur. 

638. Ἰωνᾶ] NesTLE, Die dem Epiphanius zuge- 

schriebenen Vitae prophetarum, 24-25. 

651». Θεοδώρου] Becurrit April. 19*,. qua die 
etiam legitur in menologio Parisino 1534 (Catal. 
Gr. Paris. p. 231), eius Vila, quae iisdem. ferme 
verbis exorditur. 

661» Εὐσεβίου xrk] Quattuor priores mar- 
tyres sunt Gazenses, de quibus Sozomenus, H.E. V. 
9, Βούσιρις vero Ancyranus est quem laudat idem 

Socomenus, V. 11. Eorundem martyrum nomina 

alias in turmas. intruserunt. hagiographi. Cf. 

April. 24, April. 27. 

676. Ἰσαάκ] Inm codicibus non paucis cum. 

Meletio annuntiatur, et quidem in B dicitur variis 

temporibus ulerque episcopus Cypri fuisse, In 

kalendario . Neapolitano hac ipsa die legitur 

P(assio) Isaac. Epi. Cvprv. 

64.406. Μελετίου] Solus occurrit. pridie in. M, 

quemadmodum solus lsamc hodie im S aliisque 

codicibus. Ex elogio admodum ieiuno. codicis B 

nihil est eruere. ᾿ 

6450. "Axaxíov] Mendwm procul dubio pro 

᾿Ισαακίου. Lege quae dicemus ad 676. 

6549. ΤΤρίσκου] In eodem codice die sequenti 

6930. Martinus et. Nicolaus soli recensentur, qui 

alias (Sept. 22*) α Prisco non separantur. 

6712. Kobpórov] Lege Act. SS. Sept. VI. 

181-82. Cf. Orro, Corpus apologetarum christ, 

saec. Il, LX. 337-39; Bowwgrscn, in Gottingische 
gelehrte Anzeigen, 1882, 1489-90; ὅλην, For- 

schungen zur Geschichte des N. T. Kanons, VI. 

41-53. 

6727. Φωκᾷ] BHG. p. 111, Phocas hortul. 

Aliam Passionem, Iul. 2 legendam, edidit À. PAPA- 

DOPOULOS-KERAMEUS, ᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς 

σταχυολογίας, V. 384-88; iterum ed. O. vox GrB- 

HARDT, Ácta martyrum selecta, Berlin, 1902, 129- 

188, cum synaxzario ez cod. Cg. Sitne a. sequente 

discernendus an mon, hic non vacat inquirere. 

Εὐλογία τοῦ ἁγίου Φωκᾷ τοῦ πτωχείου Χερσῶνος 

edita est a. V. ΤΑτΥδεν, in Vizantijskij Vremennik, 

V1. 337-69. Cf. Byzantinische Zeitschrift, 1X. 

308. 

6914 Φωκᾶ] BHG. p. 111, Phocas ep. De 

Phoca, quisquis ille est, iterum Iul. 69, Iul. 29*, e 

alibi in aliis codicibus. Edita est ᾿Ἀκολουθία πλή- 

pne, βίος καὶ μαρτύριον τοῦ ἁτίου ἐνδόξου lepo- 

μάρτυρος Φωκᾷ ἐπισκόπου Σινώπης τοῦ θαυμα- 

τουρτοῦ, ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Βοΐνη. Ἐν 

᾿Αθήναις, 1898, 18 pp. 

7014. TTpíckou 1X] Duos tantum martyres 

recenset. Procopius, De Aedif, L 6 :Tiptaxw καὶ 

Νικολάψ ἁγίοις ἱερὸν dixoboprjgero καινουργήσας 

αὐτό κτλ. 

7021. Δρουσίλλης] «ἀνερίίογοην | laudationem 

(sub nomine &pociboc) habes Mart. 22, 55319. 

6930. Μαρτίνου καὶ Νικολάου] De Prisco ante- 

signano, heri in eodem codice, 65 49. 

793. ᾿Ανδρέου κτλ!] De his pauca habet Cag- 

TANUS, Vitae SS. Siculorum, I7. animado. 20. 

7h5. Ξανθίππης] ΒΗ. p. 138, Elogia ex B et 

Moe in TExTS AND STUDIES, 1]. 2, 42, 43, cum 

excerpto hypomnematis de' SS. Petro et. Paulo 

(BHG. p. 107, n. 3). 

751. Θέκλας] BHG. p. 125, Thecla; O. vox 

GenHARDT, Acta martyrum selecta, Berlin, 1902, 

215-29. 

71xt. Eógpooívnc] BHG. p. 43. Eecurrit cum 

Paphnutio patre suo, Feb. 15*. 

7824. Παφνουτίου] Eius Acta graeca leguntur 

in cod. Vatic. 1660, Cotal. Gr. Valie. 155, latine 

Seer. 22, 

Spr. 23. 

Szer. 24. 

ϑερτ, 25. 

Szpr. 26. 

Srer. 27. 

Szrr. 28. 

Szer. 29. 
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apud LirouawUM, VIT. 144-148", Redit eius memo- 

ria April. 21?. ! . 

7021. σεισμοῦ] Theophanes ad. an. 5930, Dx 

Boon L98. . ἡ 

Tia. Ῥωμανοῦ] In kalendario Neapolitano 

hodie nuntiatur P(assio) S. Romani. £n codice 

hieronymiano  Epternacensi, Sept. 27 legitur : 

€ivitate Egas Romani. NiAil praetereo, quod 

adducam, inveni. 

7924 Ἰωάννου] BHG. p. ὅθ, Ioannes ap. 

Cf. Fn. DiEekAMP, Hippolytos von Theben, Máün- 

ster, 1898, 116-17. 

8218. πέντε παρθένων! Quarum nomina repe- 

ries ad d. Iun. 9, 140 m. : 

8145. ᾿Αριάδνης] De Ariadne eb socia codices 

nonnulli agunt die sequenti, 83 44. 

8122. Καλλιστράτου] BHG. p. 22. AI. in cod. 

Paris. 1506, Catal. Gr. Paris.; 195. 

8319. 'Emyápeuc] Μαρτύριον τῆς ἁγίας "Em- 

xápeuc in codice Mosquensi 367, VLADIMIR, 554. 

833. Νεκταρίου] Obit Nectarius Sept. 26 

an 397. Socrates, XL E. V1. 2. Oct. 11* rursum cum 

alíis tribus patriarchis celebratur, qua die etiam 

legitur in codice Messanensi 30: Λέοντος Bpoxure- 

λοῦς γέροντος Σικελοῦ γραμματικοῦ ἐγκώμιον εἰς 

τὸν ἅγιον Νεκτάριον γενάμενον ἀπὸ κοιαιστό- 

puv πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως δι᾽ ἄκραν 

ἀρετῆς. 

8&2. Ἰγνατίου] De huius monasterio nonnulla 

attulimus Anal. Boll. XIV. 415-17. 

834. Ῥιψιμίας xoi Ἀριάδνης] Ariadne quae- 

dam. colitur. Sept. 185, Ῥιψιμία Sept. 30. In aliis 

codicibus agebatur heri de Ariadne, καὶ τῆς ἁγίας 

μάρτυρος χήρας, 81.45. Quid reapse his nominibus 

subsit, alii videant. 

8535. τεσσαράκοντα ἐννέα] Martyres de qui- 

bus in. Passione S. Callistrati, 83 1. 

854v μαρτύρων mevrekofóeko] Ex eorum 

societate videntur de quibus perendie 8949, el 

Sept. 6*, Mai 18?. 

80 16. Xaptruvoc] BHG. p. 23, Chariton ab. 

86 21. ᾿Αλφειοῦ xr] BHG. p. 4. Usus est 

Fustathius — Thessalonicensis βιβλιακῆς ... συγ- 

γραφῆς (n. 3). Cf. Act. SS. Sept. VIL. 600-602. 

Solius Μάρκου ἐρημίτου nomen occurrit Mai 7, 19, 

30, 21, 22, qui dicitur in cod. P : τοῦ μετὰ τῶν 

ἁγίων Καλυτηνῶν, 697 sz. 

.881s. Εὐσταθίου Tresue an duos tantum indi- 

care voluerit synowarista, incertum est. Certe 

dnfelia: est coniectura quae pro titulo adiectivo Cal- 

linicum assumit. Act. SS. Sept. V1I. 595-96. 

8753. ᾿Αλεξάνδρου. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ] Procul 

dubio Colyteni, 8621, 46. 

8722. Κυριακοῦ! BHG. p. 32, Cyriacus ab. 

8919. Δάδα κτλ) BHG. p. 34. Edita est 

᾿Ακολουθία τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γοβδελαᾶ 

Πέρσου τοῦ πολυάθλου ψαλλομένη τῇ κθ’ τοῦ 

σεπτεμβρίου μηνός, Ἐνετίησιν αχζα’ (cf. PApA- 
DOPOULOS-VRETOs, Νεοελληνικὴ Φιλολογία, si. 99). 
Inde apud. DusAIS, Μέγας Συναξαριστής, Sept. 

391-408. Cf. Cun. LosanEv, i» Vizantijskij Vre- 

mennik, JV. 34. 

.9014 πεντήκοντα μαρτύρων] Martyres Palae- 

siinenses centum. quinquaginta nullos novi praeter 

608 de quibus supra, Sept. 19*, 606. 

894». μαρτύρων ἐν τῷ Βυζαντίῳ] Ex elogio 

patet ilos ipsos esse martyres qui Sept. 6* et 

Mai 18? coluntur. ' . 

8821. Γρητγορίου] BHG. p.52, Gregorius ep. 

Armen. 

946. Μαρδονίου krA.] In breviario syriaco el 

in Hieronymianis Mardonius et reliqui. nuntian- 

tur Mart. 12. In codice S de iisdem Dec. 3?, 28, 

80, etc. 

955. Ἀνανίου] BHG. p. 5, Ananias. Edita est 

"AxolouOío καὶ βίοι τῶν ἁγίων ἀποστόλων Ἀνανίου 

ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν 

Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ καὶ ἀνάμνησις τῆς ἁγίας 

Σκένης τῆς Θεοτόκου, ἄθλησις τοῦ ἁγίου Θεοδί- 

pou τοῦ Γαβρᾶ, μαρτύριον τοῦ ἁγίου ὁσιομάρ- 

τυρὸς Ἰγνατίου τοῦ νέου ἐν Κπόλει ἀθλήσαντος 

καὶ ἀκολουθία τῶν ἁγίων μαρτύρων Ναζαρίου, 

Γερβασίου, TTporactov, Κελσίου, τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Ἰγνατίου ἐπισκόπου Μιθύμνης τοῦ νέου καὶ 

τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θεράποντος τοῦ θαυματουρ- 

γοῦ, Ἐκδοθεῖσα ἐπιμελείᾳ koi δαπάνῃ Κωνσταν- 

τίνου Xp. Δουκάκη, ἔκδοσις πρώτη. Ἐν ᾿Αθήναις, 

1895, 80 pp. ' 

9518. Ῥωμανοῦ] Α. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

Mittheilungen über Romanos, BvzANTINISCHE 

Zerrscunirr, 11. 599-605; S. Romanos le mélode, 

ANAL. Borr. 1.11], 440-42; R. Bousqugr, Le Culte 

de S. Romain le mélode dans l'église grecque et 

l'église arménienne, Écmos pn'Omkxr, III. 339- 
342; KnuwBACHER, Geschichte der byzantinischen 

Litteratur, 2^ Aufl. 1897, 662-71; Ip. Umarbei- 

tungen bei Romanos, München, 1899 ; C. Dx Boon, 

Die Lebenszeit des Dichters Romanos, ByzANTI- 

NISCHE ZEITsCHRIFT, 7X. 633-40. 

9622. Δομνίνου] Eius memoria redit Oct. 28?. 

972. Μαξιμιανός] Tar&L, De  Thessaloniea 

eiusque agro, 166-67. 

981. Μιχαήλ] Act. SS. Oct. I. 307-10. 

97. ὁσιομαρτύρων ἕξ] Hi sunt procul dubio 

5ocit S. Michaelis, de quibus supra 983; sed. exci- 

disse patet vocabulum τριάκοντα. 

9720. Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης] BHG. p. 32. 

1008. Θεοφίλου] Alterum eiusdem elogium 

reperies Ocl. 10, infra, 125 41. 

1013. Διονυσίου) BHG. p. 37, Dionysius 

Areop. Habetur ᾿Ἀκολουθία πλήρης τοῦ ἁγίου 

ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ ᾿Αρεοπαγίτου ἀπαρ- 

τισθεῖσα χάριν τῶν ἐπισήμων ἑορταζόντων ὑπὸ 

Νικολάου B. Νάκη βιβλιοπώλου ἐκδότου, ἐπιστασίᾳ 

τοῦ σεβασμιωτάτου ἀρχιμανδρίτου Ἰωάννου Μαρ- 

τίνου" fj προσετέθεσαν ὁ πανητυρικὸς λόγος εἰς 

τὸν ἱερομάρτυρα καὶ πολιοῦχον ᾿Αθηνῶν ὑπὸ τοῦ 

σεβασμιωτάτου ἀρχιεπισκόπου ἸΠατρῶν Νικηφό- 

ρου Καλογερᾶ, καὶ fj εἰκὼν τοῦ ἱερομάρτυρος. "Ev 

᾿Αθήναις, 1894, 32 pp. Prius edita erat ᾿Ἀκολουθία 

πλήρης κτλ. ὑπὸ N. TI. Σπεράντσα ... Ἐν ᾿Αθήναις, 

1869, 13 pp. Lect digna sunt quae habet DukAKIS, 

Mérac Συνοξαριστής, Oot.. 27, not, 1. 

Szer. 30. 

θα. 1. 

Ocr. 

Ocr. Bp 



Oc. 4. 

Ocr, 6 

Ocr. 7. 
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10216. Διονυσίου κτλ] Eusebii H.E. VI. 40, 640; cf. Malalas, id.417; Theophan. ad ann.6018, 
FH. 11. Dz Boon, 1 172. De illone an de alio quopiam 

10160. Θεοτέκνου] Vid. Oct. 43, anemoria. hodie agatur, incertum est. 
10338. Ἰωάννου] Évagrii H. E. IV. 7. 1175. ἸΤολυχρονίου] ᾿ΕΥκώμιον εἰς τὸν ἅγιον 
1036. “Ἱεροθέου] BHG. p. 53. ἱερομάρτυρα ἸΤολυχρόνιον. auctore. Neophyto, in 
10398. Δομετίου] Acta graeca S. Dometii edita, cod. Parisiensi 1189, Catal. Gr. Paris. 88, Eiusdem 

in Anal Boll XIX, 286-317, 318-20. Alteram memoria etiam Ian. 27, infra, 425 40. 
eiusdem. actorum epitomen Aug. 71. Oct. 8 nuntia- 1155. Ἰουλιανοῦ καὶ Καισαρείου] BHG. p. 22, 
fur in kalendario Neapolitano Nat. S. Dometi. Caesarius. Zn aliis codicibus 5. Caesarii memoria 

1061. Βερνίκης καὶ ΤΤροσδόκης] BHG. p. 21, — rectius Nov. 1 recolitur. 
Berniees. Homilia S. loannis Chrysostomi his 11718 TIchoyíoc] BHG. p. 106, Pelagia Hie- 
verbis incipit ; Οὔπω εἴκοσι ἡμέρας ἔχομεν σταῦ- — rosolym. 
ροῦ μνείαν ἐπιτελέσαντες, quod de festo τῆς 118 24. ΤΙελαγίας! BEIG. p. 105, Pelagia v. m. 
ὑψιώσεως; Sept. 14, intellexerunt menologiorum — 'Tarsi. De hac iterum Mai 51. 
tollectores, reapse autem deferia sexta Parasceves 1301, Tieoyfac] BHG. p.106, Pelagia Antioch. 
dictuni erat. Etenim in breviario syriaco Aprilis 20 — De eadem iterum Iun. 99. Hodie vero tum in bre- 
muntiontur sanctae martyres, Aprilis vero 15 in — viario syriaco, tum. in Hieronymianis eius momo- 
Hieronymionis. via inscripta legitur. 

1071. Νεοφύτου κτλ] De disdem Moi 45, 19018, Ταησίας] Edita est in libello Βίος τοῦ 
Aug. 11?. ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀσκητοῦ Μάρκον τοῦ 

1073. Georékvov] Hodie nuntiatur in breviario ᾿Αθηναίου, Padova, 1755, pp. 12-14. eius. Vita seu 
Syriaco; in kalendario Neapolitano legitur P(as- Βίος καὶ μετάνοια τῆς μακαρίας Τοϊσίας τῆς πότε 

sio) S. Theotegnus. πόρνης. Inc. ᾿Αγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, 
1075. ᾿Αμοῦν] Socrates, H. E. IV. 23; Sozome- βούλομαι, etc. Exstat in museo Britannico. 

nus H. E. 1. 140; Palladii Hist. Lausiaea, VIII; 19021. Σιδωνίου] AWiags Σινδωνίου, ut in F'a. 
Hist. monach. Aegypti, 29, PnEUSchEN, Palladius 1912. Ἀρτέμωνος] Passio graeca ed. ab Ap1cHT- 

und Rufinus, 20-92. REICHEL, ἐπ Archiv für slavische Philologie, XX. 

10713. Χαριτίνης] BHG. p. 23. 185-97. In kalendario Neapolitano hodie nuntia- 

1115. Μαμέλχθας] " Mamlacha , virgo cum tur P(assio) S. Arthemonas. Cf. RAwsav, The 
sociabus mominatur in Passione SS. Narsdis cities and bishopries of Phrygia, I 512-13; 494, 

et loseph. quae syriace habetur apud S. E. ASSE- — not. 6. 

MANI, Act. SS. mart. orient. et occid. 7. 201. Aliam 1229. Πετρωνίας] Πετρωνίλλα dieitur in. Actis 

esse ab hae mostram. sanctam censet MoncELLL, — SS. Nerei et Achillei, n. 15, ΒΗ. p. 95, de qua fuse 

LL, 127, ad. diem Iun. 6, quo ΜΜαμέλχθα kalendario Dg. Rossi, Bullettino di archeologia cristiana, 

Albano inscripta est (cf. Act. SS. Oct. VIIL 1865, 29; 1877, 198-135; 1878, 195-146 ; 1879, 

53-56). Unam eandemque esse evistimo. Dies enim — 5-20, 139-160 et alias. 

lun.6 sacer est vivginibus quinque, eodem fere 1991. ἑτέρων γυναικῶν] Forte Anna εἰ Eli- 

tempore passis (733 6, 740 31) quarum antesignana — sabeth, de quibus Oct. 94, Cf. 1'Ts2. 

esi. Thecla. Iamvero inter sanctas virgines quorum. 19114 Ἰακώβου] BHG. p. δά, facobus Alphaei. 

momina in Passione SS. Narsetis δὲ Ioseph veci- 19129. 'louBevtivou xoi Μαξίμου! BHG. p. 68. 

tantur, primum quoque locum. tenet Thecla quae- — De his etiam "Theodoretus, Hl. E. I1. 15. 

piam. Hine confusionem quandam ortos esse 1931. ἸΤουπλίας] Theodoreti H. E. 211. 19. 

suspicor. 19415. Στρατονίκου xoi Σελευκίας] Alias, 

Oct. 81, 1856, dicuntur Σέλευκος καὶ Στρατονίκη, 

τοῦ ὁσίου ἀββᾶ ΤἸΤαύλου roO ἁπλοῦ, die Mart. 18 — et vecte, Nihil enim dubitari. potest. quin. illi sint 

legenda. in. cod. Mosquensi 376, ViAnuR, 565. — sancti quorum. Acta syriaca edidit S. E. ASSEMANT, 

Hist. mon. Aegypt. 31, PnEUscuEN, Palladius und — Act. SS. mart. orient. et occid. 17. 68-121. 

Rufinus, 99, 94. j9419.  Awpo8€ov] Acta. graeca notavimus ad 

1131. Θωμᾶ! BHG. p. 132. Sysezarium e diem lum. 16 1, qua. iterum. anmuntitur. S. Doro- 
codice Vatopediano 568, ap. Lresms, Apokr. heus. De eo Barbarus Scaligeri: Eo anno (371) 

Apostelgeschichten, Ergünzungsheft, 24. martyrizavit beatus Dorotheus in Alexandria, 

1151. Νικήτα] Act. SS. Oct. 111 444-50. VII idos Octobris, quod est Faofi duodecimo. 

11545. "Epurniboc] Eadem forsan, quae cum — Ferarum esca. traditus est sub Tatiano praeside 

Copitolina passo est, Oct. 27*. pro quo tunc erant heretici. C. FRicx, Chronica 

115r. Σερτίου xoi Βάκχου] ΒΗ. p. 145, Anal. minora, I. 364-66; MowwsEN, Chronica minora, 

Bol. XIV. 373-95. Cf. Lg Bas-WappiNGTON, 1, 295. 

n. 1915; JingEx, in Sitzungsberichte der kaiser- 19438. Vaubevríou] Effigiem S. Gaudentii 

lichen. Akademie der Wissensehaften, Wien,  ewiwsdam martyris sigillo impressam, cum duplici 

Phil.-Hist. Cl. CXX XVI. n. ΧΙ. 49-54; LkGnaND, | hae. epigraphe : O A(TIOC) TABAENTIOC — 

Bibl. Hell. X VIF sicle, v. 594. TON'KAAIOYTTOAEI(THN) MAPTYC ME- 

1173. σεισμοῦ] De ferrae motu sub lustino CKETTOIC, edidit G. ScnLuwBERGER, Sigillogra- 

dnp. mense Octobri lege Cedrenum, ed. Bonn, 1. vhie de TEmpvire Bvzantin, 628. 

11211 Παύλου τοῦ ἁπλοῦ] Bíoc xoi πολιτεία 

Ocr. 8, 

Ocr. 9. 
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19514 Εὐλαμπίου xol Εὐλοαμπίας] BHG. p. 42. vium ez codd. Cb, Cc. Ἀκολουθία eorundem. san- 

Mni 1975. Βασιανοῦ! De quo Theophanes, ad am. ctorum edita est an. 1895. Bupra, ad. Oct. 11. 

5957, Dx Boon, 1. 114. 1381& Σιλβανοῦ] Eusebii De Mart. Palaest., 

198s. Ἰακώβου] ΒΗ. p. 55, Iacobus erem, in. VIL 3, XIII 4-10; lib. grotias, ΟΥΒΈΤΟΝ, 34, 

Palaestina. In aliis codicibus nuntiatur Ion. 28, 47-48; VioLEr, 58, 107-109. Itératur eius memoria, 

Ian. 29. Mai 45, quae est natalis eius dies. 

19541. Θεοφίλου) De quo supra, Oct. ξ΄. Ὁ 137 0. Λουκιανοῦ] BHG. p. 70, Lucianus pr. 

Ocr. 11. 1999. .Φιλίππου] BHG. p. 109. Eusebii, H. E. Cf. Barirror, Ktudes d'hagiographie ancienne. 

V. 34. Cf. Nov. 141. COMPTE RENDU DU CONGRÉS SCIENTIFIQUE INTERNA- 

19924, Znvoibog] BHG. p. 138. C.M. R. JAMES, TIONAL DES CATHOLIQUES, Paris, 1891, 181-86 ; 

Apoerypha anecdota, TExTS AND STUDIES, 11. 8, Pio FmAxcHr p&' CavaLiERt, Di un frammento di 

gp. 56. una Viia di Costantino; Home, 1897, 18-45; 

18025. Θεοφάνους καὶ Ocobuipou] BHG. p. 129, H. ὕβεκεε, Die Sinifluthsagen, Bonn, 1899, 

Theodorus graptus. Bíog καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου 168-78. Passus est autem S. Lucianus lan. 7, ui 

πατρὸς ἡμῶν Θεοφανοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ constat ex Chrysostomi homilia (χθὲς μὲν οὖν ὃ 

τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Θεοδώρου συγτραφεὶς δεσπότης ἡμῶν: ὕδατι ἐβαπτίσατο, σήμερον. δὲ 

παρὰ Θεοδώρας Ῥαουλαίνης Καντακουζηνῆς τῆς δοῦλος αἵματι βαπτίζεται ...), ex breviario syriaco 

ΤΙαλαιολογίνης ( 1801) nuper ed. ab A. Papano- — ex Hieronymianis, et ex ipsa Passione. . 

POULOS-KERAMEUS, ᾿Ανάλεκτα τῆς ἱεροσολυμιτικῆς 19930. πρώτη] De versionibus scripturae, Epi- 

στοχυολογίας, IV. 185-293. Theodori seorsim phani De mensuris et ponderibus, 19, Dixnonr, 23. 

memoria agitur Dec, 83, 1402;. προσαρκτίου] De lectione προσαρκτίους 

13123. Nexrapíou, Apcoxíou κτλ] S. fohanmi lege amimadversionem PEravi, ib., 69. 

Chirysostomo, qui post. Nectariwm. sedit, successit i41n. Tiérpou] Eusebii De Mart. Palaest., 

frater. Nectarii Arsacius, qui successorem habuit — . X. 2; lib. proliz., CungroN, 35-36; VroLET, 7178. 

Atticum, cui Sisinnius suffectus est. Ex. his quat- — De ipso iterum Jan. 11?, qui eius. dies natalis est. 

tuor unus hoc mense obiit, videlicet Afticus, de quo 1425. Σαβίνου] Ejusdem memoria hodie in- 

Socrates, B. E. VIL. 25 : τῇ δεκάτῃ τοῦ ὀκτω- — scripa est kalendario Neapolitano : TP(assio) 

βρίου μηνὸς ἐτελεύτησε (am. 425). De Nectario S. Savini. 

(fF. Sept. 26, 897) dictum est ad. Sept. 279. Sisin- 141 46. Βάρσου] Sozomenus H. E. VI. 84; 

nius auctore Socrate, H. E. VIL 28, ἐτελεύτησεν ἐν Theodoretus H. E. 1V. 16. 

ὑπατείᾳ Ἰερίου καὶ "Apbafoupíou (427) τῇ εἰκάδι 14118. Λοτγίνου] BHG. p. 69. 

τετάρτῃ τοῦ δεκεμβρίου μηνός. 1» codicibus non- 4... Μαλοῦ] Breve elogium ap. DURAKIS, 

mullis pro Arsacio scriptum est'Axaxiou. Etiam in Μέτας Συναξαριστής, Oct. 203, locis communibus 

codice Hieros. Sab. 156 : ὀκτ. τα΄, μνήμη τῶν — fotum constans. 

ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως ᾿Ακακίου καὶ í4315. 'Qont] NesrLE, Die dem Epiphanius 

Ἀττικοῦ, ParApoPoULos-KemAMEUS, 1]. 249. In  zugeschriebenen Vitae prophetarum, 22-23. 

codd. S, Sa, Acacius cum Arsacio enuntiatur : per- 14424. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ] ΒΗ. p. 29. Cf. 

geram quidem, ni fallor, cum haereticorum fautor L. DEUBNER, De incubatione capita quaituor, 

habitus fuerit Aéacius. Cf. Jaeríé-KavrENbRUNNER, — Lipsiae, 1900, 68-79. Cetera huius nominis paria 

Regesta Rom. Pont., ». 622. Nov. 11, Jul. 1* coluntur. 

1822. πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ! 'Erévero δὲ fi 146 ὰ. Λεοντίῳ] Melius, eum Sa, Λέοντι, Supra, 

πρώτη συνέλευσις καὶ καθέδρα τῶν ἐπισκόπων év | 1445. 

τῇ καθολικῇ ἁτίᾳ Σοφίᾳ τῆς Νικαίας μηνὶ ὀκτω- 14635. Λαζάρου] De hac translatione et de veli- 

Βρίψ τα’, ἰνδικτιῶνος ια΄, "Theophanes, ad ax.6280, — quiis. Lazari lectu. utilia. collegit Tu. Zaun, For- 

Dx Boon, 1, 463. schungen zur Geschichte des neutestamentlichen 

Ocr. 12. 3135. Tipógou κτλ] BHO. p. 114. Eorum veli-  Kanons, VI. 51-52, not. Festum translationis 

quiae sub altari depositae in. dedicatione mona- — Lazari simulque Mariae Magdalenae iterum 

sterii, Vita S. Euthymdi, Analecia graeca, 98. infra, Mai 4*. 

TipóBog, Τάραχος perperam muntiantur in non- —— 1488. Ῥητγίνου] Eius elogium require Feb. 25* 

mullis synazariis Dec. 16, 31551, Dec. 17,99129; οἱ Feb. 24, A81 a4. 

quod his locis adnotavimus. 14540. ᾿Αβδᾶ, Βενιαμίν] De his iam. dicimus 

1331. ᾿Αναστασίας] Iterum Oct. 291. Sept. 5*. Nomina Ὁρμίσδου, Eovivou hie tantum 

Ocr. 13. 13320. Képmou, Παπύλου κτλ] BHG. p. 38, et apud. Theodoretum, H. E. V. 39 leguntur. 

R. ΚΝΟΡΕ, Ausgewühlte Màrtyrerakten, T'übingen 14713. Aouxó] BHG. p. 70, Lucas ev. De Luca 

und. Leipzig, 1901, 11-14. O. vox GeBHARDT, Ácta — pictore, Donscnürz, Christusbilder, 274** ; Va. DI- 

martyrum selecta, Berlin, 1902, 13-17. XAMP, Hippolytos von Theben, Münster, 1898, 109, 
137 40. Ἀντιγόνου] Ile de quo Oct. 165. not, 

Ocr. 14. 1375. NoZapíov xr] F. Savio, La Leggenda 14818, Mopívou] BHG. p. 84. Herum de eodem 

dei Santi Nazario e Celso (AwnnosiANA, Scrilfi —Aug.8?. 

varii pubblicati nel X V centenario dalla morte di 

S. Ambrogio, Milano, 1997, n. VID), tum Acta — zugeschriebenen Vitae prophetarum, 24-55. 

graeca fusiora (25-26) edidit, tum (11-12) synaxa- 14919. Οὐάρου] BHG. p. 137. 

146 5. Ἰωήλ] NEsrtE, Die dem Epiphanius - 

Ocr. 15. 

Ocr. 16. 

Ocr. 17. 

Decr. 18. 

Ocr. 19. 
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1506. Σαδιώθ] hri " ] : MÉMOIRES COURONNÉS... PUBLIÉS PAR L'ACADÉMIE βρίῳ κθ΄, ἡμέρᾳ Z', καὶ κηδεύεται τῇ τριακοστῇ τοῦ 

Beleuciae et Dni pee entum jid AN QN Jéróme etla Viedi moine nOYALE, Bruxelles, X XIII (1850), 12. . αὐτοῦ μηνός, ἡμέρᾳ πρώτῃ, καὶ ἀπετέθη τὸ αὐτοῦ 

ocío sociorum, syriace edidi S. E. AssEMANI 161. Vitae T 1h pis 1901, 150-155; 355- 1664. ὀγδόῳ] Legendum videtur πέμπτῳ; αψί- λείψανον πρὸς συνήθειαν εἰς τοὺς ἁγίους Ἀποστό- 

Act. SS. mart. orient. et occid, 1 88-91. Actorum LieoxiNUM. VISAS gatae versio latina ap. tur. videlicet de terrae motw anni 986, de quo Leo λους. Chronicon Paschale, Dixponr, 1 697. 

graecorum, quae adhuc inedita sunt, latinam ver- 15434 ^ & ; ᾿ diaconus, Hass, 176. 11 9. Μαρκιανοῦ} Hodie imseriptus Falen- 
sionem habemus ap. LypowANUM, V. 573-74, indeque ^ Boll xx 24548 o. ni P roi . ̂ "M 64s Μνήμη τῆς ἀπὸ Θεσσαλονίκης κτλ] dario Nezpoitmo. Licet a Syracusanis di 
in Act. SS. Febr. III 196-77. De ΚΌΜΗΝ muntiant * $. 2106 dis im breviario Syn Fita est haee narratio ab A, PaiporoUtOS- — Jun, 14 colatur, tamen eius encomium legi ud 
elogiis fuse tractat. ASSEMANI, ibid. 84-86. 153 88 UN iov] E a Ta 4 KxRAMEUS, Ἀνάλεκτα ἱεροσολομιτικῆς OTayuolo- — cod. Vatic. 866 die Oct. 30, Catal. Gr. Vetic. 85. 

1506. ἑκατὸν εἴκοσι; rectius ἑκατὸν εἴκοσι καὶ Poss ΜᾺ βερμίου "ἣν p 1. Alia Vita in cod. — Ocz. 48. σίας, IV. 238-246. . . 178 51. Εὐτροπείνης! Quae infra (7150 dicitur 

ὀκτώ, die Feb, 20*, ubi eiusdem sancti el sociorum Forschun en 2 n " » MP Ar MIN Ὶ Qe 8i, 161. Νέστορος] De Netore im Pussime Εὐτρόπιος, perperam a synacarista commista ast 
memoria rursum celebratur. V. 5-99 ucans ἦ Mal e es NT. Eanons, ἢ B. Demetrii, supra, ad Oct. 86). . cum Oct. 30, estque reapse Εὐτροπία, 0x. 307. 

15025. Μνάσωνος] Edita est Ἀκολουθία τοῦ d'histói : X Y. 155 89; langes d'archéologie et 1685. Καπετωλίνης καὶ Ἐρωτηΐδος] BHG. — 17859. Ἡρακλείου] Redit crastina die, 180 4s. 

ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Mvácuvog ἐπισκόπου — 155 ^ y. ὅδ᾽ 7; Anal Boll. ΧΤΊ, ?H77. p. 23, Capitolina. 1798. Μαρκιανοῦ) BHG. p.73. De die quo coli 

Ταμασέων τοῦ θαυματουργοῦ ψαλλομέ N , 9 ἑπτὰ παίδων] BHG. p. 36, Dormientes 16825. περὶ τῶν Ἰβήρων) Anal Boll XX. solet, diximus heri ad. 177 50. 
i^ ὀκτωβρίου νῦν πρώτον nl "i τῇ Ν᾿ em; BRL. 3916. ecurrunt ug. 2*, Aug, 4*. 398-40; Byzantinische Zeitschrift, IV. 193. — 17950. Ἐπιμάχου] Perperam, ut patet, in hanc 
σπουδῇ uiv καὶ emávm τοῦ pane : À 0 doa [d vm, Testi orientali inediti sopra i sette dor- 1702. Φευρωνίας! Lege Du Cawcz, Familiae — societatem intrusus est. 
σεβασμιωτάτου ἀρχαί M "i . τάτου καὶ mienti di Efeso, ΜΈΝΟΙ DELLA R.. ACCADEMIA DEI Augustae Byzantinae, 119. 17955 ὁμολογητοῦ τινος ἀνωνύμου] Theodo- 

καὶ πάσης Κύπρου κυρίου κυρί s MM Livni XIL 345-906. Cf. NórpEKE, in Güttin- Ger. 28, 16910. Aopvivou] Jam Oci. 1? eius memoria — reti H. E. IIl. 14. 
ἐπιδιορθῶσει δὲ ead ] ρίου . Ρυσάνθου, gische Gelehrte Anzeigen, 1886, 1T. 453-59. celebrata est. 18111. Ἐπιμάχου] BHG. p. 40. 

κυρίοις, ἸΤαρθενίου τοῦ M ΩΝ ὃν bi MR 155 T ἰακώβου] BHG. 3.55, lacobus frater — Ocr. 93 Τερεντίου κτλ] BHG. p. 194. 182 8, Ἐπιμάχου καὶ Γορδιανοῦ] Acta. graeca. 

ἐπαγγέλματος ἐπιφέροντος ἐν τῇ " ̓ NM Domini. Andrene Cretensis TIepi τοῦ βίου καὶ τοῦ 17010. Φιρμιλιανοῦ] Ewsebii H. E.. VIL 28; inedita in cod. Vatic. 866, Catal. Gr. Vatic. 91. 

"Everfndw, 177i. Παρὰ Nod "M 20v0 u paproptov τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ ἀδελφοθέου Theodoreti Haeret. fab. compend,, II. 8. . Mai 9? altera eorundem commemoratio. 
Ἰμαννίνων, 24 pp. p Γλυκεῖ τῷ ἐξ sioe ed, A. Paranoroutos-Ksnaugus, "Avá- 17014 Διομήδους] In Kalendario Neapolitano 18046. Ἡρακλείου] Hac die in kalendario Nea- 

i505. Μοδέστου] BH. p. 98. CJ. Cut. Lo ni ἱεροσολυμιτικῆς σταχνολοτίας, 1 ΤΙ; ef. hodie muntiatur P(assio) s. Diomidii. Censuit olitano legitur : Nat. S. mr Eraclii Epimachi. 
μεν, in Vizantijsk γερο, I ἣν 5 pln I in Zeitschrift für Kirchengeschichte, H. Matagne, Act. SS. Oct. XII. 575, Teucopolim 1846. Σέλευκος: καὶ Στρατονίκη] De his dixi- 
memoria iteratur. Dec. 16 ΕΝ ; ; ^ M ou 1 F. 7976. Fita est . Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου dn. Caria sitam esse. Rectene an secus, dicant alii. — anus ad. Oct, 98. 

τοῦ ἀπου ἐνδόξου. fepond A $ Man ov ἴα ἐνδόξου καὶ πανευφήμου ἀποστόλου ᾿Ιακώβου τοῦ 17016, τῶν ἐν τῷ Χάσματιῃ Βίος καὶ πολιτεία 1855. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ] BHG. p. 29-30. Nox. 1. 

πατριάρχου Ἱεροσολύμων τοῦ MM ? ἐστου ἀδελφοθέου καὶ πρώτου ἰἐράρχου τῶν Ἱεροσολύ- τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων τῶν ἐν τῷ 18520. Κυριαίνης καὶ Ἰουλιανῆς Eandem histo- 

- MM ματουργοῦ Guy-  puuv, ἐκδίδοται .. κελεύσει τοῦ... πατριάρχου Χάσματι, ap. M. ΘΈΡΕΟΝ, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον,  pigm narrari de S. Barbara, cui ipsi quoque 
MA μὲν παρ ἈΤαπίου μοναχοῦ τοῦ Κρητὸς Κυρίλλου. Ἐν Ἱεροσολύμοις, 1861, 52 pp. 313-18. . luliana adiungitur, dictum est Act. SS. Νοῦν. I. 
MNA derepente "d - x x. ΓΙ enropiov 151 25. Θεοδότης καὶ Σωκράτους] Laudationem 170 21. Στεφάνου] BHG. p. 121, Stephanus 210. Ceterum, suspicor ficticium hoc par. sancta- 

Ἀγαπητοῦ, "Ev Πάτραις, 2871 ΜῈ ; MUN M t longiorem dedimus Sept. 17, 5245. . Sabaita. De eodem rursum. Dec. 289, et in aliis ' rum exstitisse ex nominibus Kowopefou καὶ "lou- 
τοῦ ἅπου Bvbótou od us ρον κοόλου! ἴα 158 1. Ἰγνατίου] BHG. p. ὅδ, Ignatius ep. CP. d .codicibus Tul. 13. . . λιανοῦ martyrum. Terracinensium, qui hac die ab 

τὸ τέταρτον τύποις Nn t K ἕστου .. νῦν — Obiit en.877. HonosvnóriER, Photius, 11. 286-91; ᾧ 1181. Ἰωάννου] 8. Sabue Vita, a Cyrillo Sty- Hieronymianis nuntiantur. et. quorum. elogium 
πόλει, 1878. — Ἀκολουθία uu Y OM E. Kunz in Byzantinische Zeitschrift, IX. 268-76. hop. CorELEn1Us, 288; Miracula b. Mariae in Cho- dedimus Oct. 7, supra, 145 56, 

ἐνδόξου ἱερομάρτυρο μρ τα βίος τοῦ ἁγίου 160 ar. Μακαρίου] BHG. p. 71. ziba, Anaj. Boll. V11. 366; Moschus, Pratum Spir. — 18620. Ἰωάννου xoi Ἰακώβου] Acta syriaca 

μὲν παρὰ Ἀγαπίου ovs M n & LA 1591. ᾿Αρέθα! BHG. p. 18. Cf. l Gurt, La — Oc. 9k 25; Evagrii, FL.E. IV. 7. De monasterio lege Les — SS, lomnnis ep. Arbelis et Iacobi presbyteri edidit 

ἐκδοθεῖσα ὑπὸ Ἀθανασί » Olkovo MN "o x Jetera. di Simeone vescovo di Béth-Arsám sopra saints Kozibites, Écaos n'Oniexr, Z(1598), 298-35. BzpiAN, Acta martyrum et sanctorum, JV. 128-30. 
voic, 1884, 32 pp. — Axhoutta ἣν ἣν ^ " imartiri Omeriti, MgwonrE nELLA HR. AccADEMIA αν. 99. 1712». Ἀναστασίας) ΒΗ. p. 5, Anastasia 1883. Καισαρείου, Δασίου xrX.] Caesarius, de 

δεύτερον ἐκδοθεῖσα πὸ Ἀντωνίου xd n "n pg Lien, eer. VE. $32 L. Ducngswg, Antono- senior. quo modo diximus, celeris perperatn sociatus vide- 

Ἐν ᾿Αθήναις, 1591 32 gp. Modestum ^ ADM mies eeclésiastiques. liglises séparées, Paris, 1896, Ἀβραμίου] BHG. p. 1, Abraham et fur. Ceterum cf. Nov. 4*. 

nullum exstitisse M aec TK uemads dos n 300-536 ; W. FeLL, Die Christenverfolgungen in Maria. Exstat eorum Ἀκολουθία quam concinnavit 18715. ᾿Ακινδύνου κτλ] BHO. p. 2. Inter anti- — Nov. 2. 

matur in. libellis à ditis μὰ n VIL, "m e Südarsbien, ZEFTSCIRIFT DER DEUTECHEN MORGEN- Χριστοφόρος ó Προδρομίτης. DukKaxIs, Μέγας — quos scriptores, qui de Persis martyribus egerunt, 

fusius probare conenur. » hon ἐϑὲ CUP — LENDISCHEN GESELLSCIAFT, XXX (1881), 1-74. | Συναξαριστής, Octob., 485, not. neminem inveniri qui horum martyrum mentionem 

1514, "Avbp£ov] PHG 9. 8, Andreas in Crisi 162 m. Hxepioc|Eademne est de gua Qet, 225? 1755. Πέτρου κτλ] Sanctorum diversae aetatis — faceret, dictum est in Act. SS. Nov. I. 447. 

Alias, cum sociis nuntiatur postridie . bx 161324 μήτηρ ... βρέφος] De his in Passione memoriam coniungi ob reliquias die dedicationis 18944 οἱ ἀπὸ τῆς συγκλήτου] Martyres de 

EM i51 as. Ἀρτομίου] BHG rs n . ΝᾺ 35. S. Arethae, BHG. p. 18 . "m" . depositas, alibi diximus, Miror. famen amm ec quibus in Actis SS. Acindyni et s0c.,n.18. Act. SS. 

λουθία τῆς ὅσίας Maspáv, ^ x " ̂  κο- 161 35. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου] BHG. p.78. T. dpsis hodie kalendario Neapolitano inscriptum — Nov. I. 480 et 451-52. 
ἢ εὕρεσις τῆς τιμίας χαρά τοῖς "omo fn oc καὶ Al. in. cod. Paris. 1468, Catal. Gr. Paris. 144. : esse : Nat. S. Barnaba apo. 18915. ᾿Ακεψιμᾶ κτλ.) ΒΗ. p. 2. 4cfa syriaca δον. ὁ, 

ἁγίου ἱερομάρτυρος hore " "is καὶ μνήμῃ, τοῦ 162 51. Ἀναστασίου] Anastasium Salonitanum | 1161. Σάβα] Eius elogium lege April. 943, vulgavit S. E. AssEMANI, Act. SS. mart. orient. et 

Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης v ὮΝ ταὶ τῶν μαρτύρων 6886 nonnulli crediderunt. At neque historia concor- : 1781. Μήνη καὶ Muvoíou] De templo horwm — occid. 1. 171-208. De éisdem Sozomenus, H. E. 
πρῶτον τυπωθεῖσα — dat, neque dies quo ille colitur, cum. Anastasius : e anarüyrum, quorum memoria redit Aug. 12, οὁὲ II. 13. 

fortasse Tul. 30*, Procopius, De Aedificiis, I. 9, 19116. 'Axeyu8] TTheodoreti Philoth. Hist. 
δαπάνῃ τοῦ ἐντιμωτάτου κυρίου Θεοδώρου Τίρα- fullo Hieronymianis inscriptus sit Aug. 25, 96. De 
Neon τοῦ ἐκ Χίου Sym - Everfnoiv, 1780, παρὰ — his Anal. Boli. XVI. 488-500. Anastasius, de quo Diwponr, 201. 
ἱκολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐκ Ἰωαννίνων, 54 Pp.— Ἀκο- — Dec.ó, infra 98132, idem forte est atque hodiernus. Gcr. 30. 171 88. Ζηνοβίου καὶ Znvopíac] BHG. p. 138. λουθία τοῦ ἁγί Á ? " 3 ; 

τῆς ὅσια Ὁ Tiv » eraion ἀρτύρος Ἀρτεμίου καὶ 1684. Δημητρίου] BHG. p. 35. Cf. LAURENT, —Ocr. 96. 1181. Κλαυδίου κτλ De his im Passione aliis quibusdam ; hodie vero in plerisque(non tamen. 
S μητρὸς ἡμῶν Ματριύνης τῆς Χιοπολί- ἐπ Byzantinisehe Zeitschrift, Z V. 420-34; Jmgéxg, SS. Zenobii et Zenobiae, n. 2. Redeunt Ian. 973. in kalendario Neapolitano), el recte quidem. Dici- 

el ni M locui po iam τοῦ n Sitzungsberichte der Xaiserlichen Akade- ! 17819. Κυριακοῦ] In nonnullis codicibus Mart. — tur enim à Saba. monacho obiisse voeuBpiw τρίτῃ 

mi Ἀρτεμίου! Le ̓ M s a ᾿ mie der Wissenschaften, Wien, Phil.-Hist. Cl. 30 eius memoria agitur; Oct. 30. dies deposi- ἡμέρᾳ τετάρτῃ (Act. SS. Nov. 11. 383, m. 54). 

Cf. Iun. 303, infra, ΤΌΣ 96, *, ἄρτεμᾷ, CXXXYL ". XL 93-88. uu tionis est. Obiit Oct. 29, an. 606 : τούτῳ τῷ ἔτει 1. Pancorng, Quel jour S. Joannice est-il mort? 
᾿ 1510. 106 22. ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ] Cf. A. PEnREY, τελευτᾷ Κυριακὸς πατριάρχης Κωνσταντινουπό-  ÉcHos p'OnigvT, ZV. (1900, 75-80. Cf. Anal. Boll. 

1537. Ἱλαρί ADOPOULOS-KE noi ᾿ " M Wopiuvoc] A. Par ApnOPOULOS-KERAMEUS, Mémoire sur les tremblements de terre ressentis λεὼς μηνὶ ὑπερβερεταίῳ xarà Ῥωμαίους ókru- — XXI 105. 
αλέκτα Ἱεροσολυμιτικῆς στοχυολογίας, Ε΄, 82- dans la péninsule turco-hellénique et en Syrie, - SYNAXARIUI, 

XV. Recurrit Feb. 188, 

1894. "lwovviktou] Postridie inscriptus in S et 
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19144 Θεοδώρου] Alias Θεοδότου, Nor. 45. 

1914x. Γεωρτίου] Cf. caos p'Onrexr, ZV. 95. 
19114 Νικάνδρου xoi 'Epuatou] A4cfa graeca in 

cod. Vatic. 808, Catal. Gr. Vatic. 54. 

19134 ᾿Ιωαννικίου] BHG. p.65. Sanctum pridie 

obiisse dizimus ad 189 4. 

19310. ᾿ Πορφυρίου] BHG. p. 113; alia Passio 
dn cod. Vatic, 803, 808, die Nov. 9 legenda. Catal. 
Gr. Vatic. 45, δά, Eiusdem elogium. Sept. 155, et, 

ut videtur, simplez commemoratio Nov. 92... 

19523. Δασίου κτλ! Conferendus omnino later- 

culus. Nov. 1* in quo habemus Δασίου ... Σαβινια- 

νοῦ... ᾿Αδριανοῦ efc. Θεόδοτος, forte ex praecedenti 

dteratus. 

19429. Θεοδότου] In. kalendario Neapolitano 

hodie legitur P(assio) S. ''heodoti. 

198 4. Διήγησις εἰς τὸν θρῆνον κτλ.) Narratio 

quae modo longior, modo brevior in synaxariis 

occurrit, edita, est sub hoc titulo Τὰ παραλειπόμενα 

Ἱερεμίου τοῦ προφήτου ab A. M. CERIANI, Monu- 

menta sacra et profana, V. 11-18, e 1. RENDEL 

Hanns, The rest of the words of Baruch, HAVER- 
FoRD CoLLEGE STUDIES, ἢ. 2, 1-64. Codici nostro 

magis affinis θεὲ Διῆτησις εἰς τὴν ἅλωσιν τῆς 

Ἱερουσαλήμ, quam edidit A. VassmrEv, Anec- 

dota graeco-byzantina, 308-16. De. his muper 

M. R. JawEs, Apoerypha anecdota, TExTS AND 

STUDIES, V. 1, u-1xxr, e£. Kaurscu, Die Apokry- 

phen und Pseudepigraphen des Alten Testa- 

meníts, Z1. 409-57. 

19331 Γαλακτίωνος xoi Ἐπιστήμης] BHG. 

}. 47. Alia Passio in codd. Paris. 1468, 1519, 

Catal. Gr. Paris. 145, 211. 

19514 Δομνίνου x1] Eusebii De Mart. Pa- 

laest, VIL 2-8; lib. prolix., CunkTON, 24-26. 
VioLgr, 58-60. In Hieronymianis hodie: Yn Cesarea 

Cappadociae Domnini. . 

196 4. Θεόφιλος] Menduwm pro Φιλόθεος, 
| supra, 196 4. 

196 &. Θεόδωρος ... Εὔψυχος] Supra, 196 1, 9, 

Δωρόθεος, Εὐψύχιος. 

1955. Γρηγορίου] Nullum fuisse tunc tempo- 
ris Alexandriae Megypti episcopum nomine Grego- 

vium in confesso est, nec placet, quemadmodum in 

casu. simili opinatus est. Le Quien, illum Alexan- 

driae Ciliciae assignare. 

1976. ἸΤαύλου] BHG. p. 105, Paulus ep.; 
Socrates, H. E. 17. 6-98; V. 7-9. Ἐς Fiscuen, De 
patriarcharum Constantinopolitanorum catalogis, 

CowMENTATIONES PHILOLOGAE leNENSES, ZI]. 318- 

819. . 

198s. κατενεχθείσης κόνεως] T'heophanes, ad 
«n. 5966, Dk Boon, I. 179. Miraculi memoria 
agebatur die sexta. Novembris, ib. ad. an. 6049, 
D& Boon, 230, 159. 

2003? ΤΤαύλου) Fragmentum Vitae, Feb. 27 
legendae, in cod, Paris. 1452, Catal. Gr. Paris, 121. 
Huius Pauli memoria iterum Feb. 285, 

19956. Acovápbov] Confessor  Nobiliacensis 
(BHL. 4662-79) perperam. martyr vocatur. Melius 
in cod, Ambros. D 02, fol. 166 : τοῦ ὁσίου πατρὸς 
ἡμῶν Λεονάρδου. Vestigium. est. officii liturgici 

graeci S. Leonardi in cod. Vatic. 1669, Catal. Gr. 
Vatic. 158, 

19935. Ἱέρωνος] BHG. p. 52. Sociorum nomina 
infra, 901 40, 49. 

2015. "AOnvobüpov] Eusebius H. E. VI. 30; 

VIL 14, 28; Theodoretus, Haeret. fabul. comp., 

1. 8. ᾿ 

301 59. ᾿Αντώνιος] Forte ᾿Αντωνῖνος, de quo 

Nov. 913, 

20329. Λαζάρου] Dele " Nov. 17? , eiusque loco 

lege Tul. 17*, quo tamen die eius translatio agitur. 

Jterum occurrit Nov. 10, infra, 219 a. 

2035. τῶν ἀσωμάτων] B. Bororov, Michailov 

den. Poéemy sobor sv. arkhistratiga Mikhaila 

soversaetsja 8 nojabria, Petroburgi, 1992, 

20819. Ματρώνης] BHO. p.88. Of. Cun. Lopa- 

REV, in Vizantijski] Vremennik, IV. 343-45. In 

aliis codicibus Nov. 8 muntiotur, ita. quoque. in 

kalendario Movcelliano. 

20519 Ὀνησιφόρου καὶ Πορφυρίου xr] 

Ἐκ omnibus sanctis, qui hic enumerati sunt, non 

unum agmen effici patet. Timotheus οἱ Maura 

Mai 5! celebrantur. Porphyrius ille est cuius elo- 

gium legitur. Sept. 15* εἰ Nov. 49. In codicibus 

enim, quos hoc loco citavimus (ad 19310), patet 

memoriam S. Porphyrii Nov. 9 quoque agi. 

20522. Θεοστηρίκτου] Hic a nonnullis idem 

censetur qui colitur Feb. 17*, V. Duka&Is, Μέγας 

συναξαριστής, eb. 284, cuius argumenta vem 

minime evincunt. . 

906 24. Θεοδοσίου) Obiit Ian. 17. Cf. DU CANGE, 

Familiae augustae Byzantinae, 69. 

2065. Θεοκτίστης] ΒΗ. p. 126, Theocliste. 

De duplici Vita dicimus in Anal. Boll. XI. 181-2, 

et in. opusculo La. Vie de Saint Paul le jeune et la 

chronologie de Métaphraste, Paris, 1893, 27-39. 

ΤΙ, F. Ζερλέντης, Περὶ τοῦ ἀξιοπίστου τοῦ 

συναξαρίου Θεοκτίστης τῆς ὁσίας, ΒΥΖΑΝΤΙΝΊΒΟΗΕ 

. ZgrmrscunIFT, X. 159-165. Edita est ᾿Ακολουθία 

τῆς ἁγίας Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας ὑπὸ Μελετίου 

ἱεροδιακόνου Μαυρικίου, Ἐν ̓Αθήναις, 1881,32 pp. 

9071. Εὐστολίας] Actorum graecorum fra- 

gmentum in cod. Vatic. 807, Catal. Gr. Vatic., 51. 

90751. Ἰωάννης] Lege DuxAkIS, Μέγας συναξα- 

pio Tác, Nov. 217. . 

2105. Ὀρέστου] BHG. p». 98. Eius elogium 

recurrit Iul. 95, À 

2111. Μαρτίνου] Infra, Nov. 12?, sub nomine 

ἐπισκόπου Φραγγίας. 

2121». Μαύρας] βοοία S. "T'imothei, ut patet ex 

209 51, e£. Nov. 93, 

21215. Νηρέως κτλ) Vid. lectionem cod. Fo. 

Procul dubio ᾿Ορέστου nomen huc perperam ex 

n. 2 irrepsit. 

2194». Λαζάρου] Eius iranslatio lul. 179. 

Vita in cod. Athon. Laur. 127. Cun. LOPAREV, £n, 

Vizanlijskij Vremennik, ZV. 364-78; alia Vita in 

cod. Barberiniano VI. 22, Anal. Boll. XIX. 111. 

911r. Μηνᾶ κτλ BHG. p. 91, Menas m.; 

cf. p. 137, Vietor et Corona. Edita est' Τοῦ ἁγίου 

ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου 

ἀσματικὴ ἀκολουθία συντεθεῖσα μὲν παρὰ... κυρίου 

Nov. 7. 

Nov. 8, 

Nov. 9. 

Nov. 10, 

Nor. 1t. 

Nox. 12. 

Nov. 13. 

Nov. 14, 
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Ἰωάννου Ἱεροσολύμου κεφαληνιαίου ....ὄ Ἐν ᾿Αθή- 

vote, 1855, 33 pp. —'Axokou8(o τοῦ ἁγίου ἐνδόξου 

τροπαιοφόρου καὶ μεταλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ θαυ- 

ματουρτγοῦ ... ἐκδοθεῖσα δαπάναις Ἰωάννου 'Apru- 

ράκη. Ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης, 1879, 32 pp. — Exstat 

alia eiusdem ἀκολουθία edita an. 1804 ἐν τῷ 

πατριαρχείῳ τῆς ΚΚωνσταντινουπόλεως τυπογρα- 

φείῳ, 

2146. Θεοδώρου] BHG. p. 129, Theodorus 

studita. 

91519. Ἰωάννου] BHG. ». 64, loannes elee- 

mosyn. 

21730. Μαρτίνου] Vita S. Martini ἐπισκόπου 

Φραγγίας legitur ín codd. Paris. 1468, 1519, 

Catal. Gr. Paris. 146, 212. Cf. Catal. Gr. Vatie. ᾿᾿ 

814. 

218 38,84. Φλαβιανοῦ καὶ Λέοντος] S. Leonem 

papam. esse nullus dubito, tum quia cun. S. Fla- 

viano nuntiatur — amborum memoriam. coniun- 

ctam reperies quoque. Feb. 177, 18? — tum quia 

depositionis eius dies proxima, est, quippe quae in 

Hieronymianis vecenseatur IV id. Nov. — Ex 

graecis recentioribus nonnulli existimant Leonem 

qui hodie colitur patriarcham. esse qui Λέων ὃ 

Στυππῆς eulgo dieitur (f 1142). V. DukAKIS, 

Μέτας Συναξαριστής, Nov. 304. 

9155» Βίκτωρος] Iile,ni fallor, de quo Nov. 11. 

21835. ᾿Αρσακίου] In kalendario Neapolitano 

annuntiatur hodie P(assio) S. Arsacii Victoris. De 

Victore heri. 

21738. Ἰωάννου] BHG. p. 62. 

220e. Μίλη Martyrium SS. Milis Susae epi- 

scopi, Abrosimi presbyleri et Sinae diaconi edidit 

syriace S. E. AssEMANI, Act, SS. mart. orient, et 

oecid. 1. 66-79, qui synaxaria graeca (B et Mv) 

εἰ eopticum. profert. Eundem. sanctum. laudant 

' Sozomenus H. E. 11, 14, et auctor. Apophtegima- 

tum Patrum, CorELIER, Monum. eccl. gr. 1, 565. 

Non decima, tertia. novembris passus. esse dicitur 

S. Miles in. Actis, sed * tertiadecima lunae novem- 

bris ,, hoc est die mensis quinta. ASSEMANI, l. c. 83. 

29116. ᾿Αντωνίνου wA] £Éusebii De Mart. 

Palaest, LX. 6-7; lib. prolix., Cun&roN, 31-34. 

VioLgr, 66-70. — De nomine Μαναθᾶ, VIOLET, 

143-4. ! 

22113. Φιλίππου] BHG. p. 109-110. In kalen- 

dario gothico Nov. 15 eius memoria affixa. est. 

GasELENTZ-LOEkBE, Ulfilas, 1. xvm. Edita est 

᾿Ακολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου xoi πανευφήμου 

ἀποστόλου Φιλίππου, ἑνὸς τῆς. πρώτης χορείας 

τῶν δώδεκα, ψαλλομένη τῇ δεκάτῃ τετάρτῃ τοῦ 

νοεμβρίου μηνός. Ἐνετίησιν, αψξθ’΄, 1769, παρὰ 

᾿Αντωνίψ τῷ Βόρτολι, 36 pp. — ᾿Ἀκολουθία καὶ 

βίοι τῶν ἁγίων ἀποστόλου Φιλίππου ἑνὸς τῆς 

πρώτης χορείας τῶν δώδεκα, τοῦ ἁγίου καὶ 

ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Κωνσταντίνου ἐκ τῆς 

περιφήμου νήσου “Ὑδρας καὶ τοῦ ἁγίου νεομάρ- 

τυρὸς Ταντελεήμονος ἀθλήσαντος ἐν τῇ νήσῳ 

Κρήτῃ τῆς ἐπαρχίας Σιτείας .. δαπάνῃ K. Xp. 

Δουκάκη. Ἐν ᾿Αθήναις, 1896, 66 pp. Elogium e 

synaxario Vatopediano, Lipsius, Apokr. Apostel- 

geschichten, Ergünzungsheft, 71. 

9835. Ὑπατίου] BHG. p. 54, Hypatius ep. In 

aliis codicibus etiam. Mart. 30, 31 eius memoria 

celebratur. 

29342. Θωμδ) Je kalendario Morcelliano die 

sequenti annuntiatur memoria Θωμᾶ πατριάρχου 

τοῦ νέου (ctiam. infra, cod. M) qui secundus est 

huius nominis (ὑ 668). 

2241. Ἰουστινιανοῦ koi Θεοδώρας] Hac die 

obit lustinianus, teste Theophane, ad. an. 6057, 

Dk Boon, £. 241. 

9944. avrivov] BHG. p. 46, Fantinus. Recur- 

vit in synaxariis nostris ad Aug. 30 et 31. Alius 

autem videtur a sancto. cognomine, cuius festwn 

nuntiatur Iul. 24. 

2952. Γουρία κτλ.) BHG. p. 52, Gurias. Aliae 

Passiones. et. miracula in codd. Parisiensibus et 

Vaticanis, Catal. Gr. Paris. 355; Catal. Gr. Vatic. 

310. Iexarius Epnngw ΠῚ ΠΛΗΜΑΝΙ, Acta. sancto- 

rum confessorum Guriae et Shamonae exarata 

syriaca lingua, Komae, 1899. Cf. A. HEISENBERG 

in, Byzantinische Zeitschrift, ZX. 581-82. 

92524 Ἰακώβου] BHG. p. 54, Iacobus maior. 

22731. Mox0oiov] BHG. p. 88-89. Exstat 

᾿Ακολουθία τοῦ dyiou ἐνδόξου ἀποστόλόν καὶ 

εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων 

ἡμῶν Τίτου, Κυρίλλου, Εὐμενίου καὶ ᾿Ανδρέου 

ἀρχιεπισκόπων Κρήτης .., Μύρωνος ἐπισκόπου 

Κρήτης ....ὄ Ἰωάννου τοῦ ἐρημίτον kai συνασκητῶν 

αὐτοῦ 98 τῶν ἐν Κρήτῃ λαμψάντων, τῶν ... 10 μαρ- 

τύρων τῶν ἐν Κρήτῃ ἀναιρεθέντων τῶν 4 νέων 

“μαρτύρων ᾿Αγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικο- 

λάου τῶν ἐν Ρεθύμνῃ τῆς Κρήτης... Ἐν ᾿Αθήναις, 

1877, 233 pp. 

929750. Εὐψυχίου krA.] Si Neópyou momen exci- 

pias, quod aliunde allatum videtur, haec nomina 

sunt. martyrum. | Palaestinensium ex — societate 

S. Domnuini. 

29910. Γρηγορίου] BHG. p. 51, Gregorius 

thaumat. Cf. P. Kogrscuau,Zur Lebensgeschichte 

Gregors des Wundertháters, ZErTSCURIFT FÜR 

WISSENSCHAFTLICHE "PuEoLociE, X 1] (1598), 211- 

4250; H. HiLaENFELD, ib. 452-56; J. B. Bunv, in 

Byzantinische Zeitschrift, VI. 531-37. 

93110. Λαζάρου] Theophanes continuatus 11}. 

13, BukxER, 102-103; Ephraem, 2309, BERKER, 

103. De eo, ni fallor, in Libro Pontificali, DUCHESNE, 

IL 147, 150 : Michael filius Theophili imperatoris 

Constantinopolitanae urbis imperator, ob amo- 

rem apostolorum misit ad beatum Petrum apó- 

stolum donum per manum Lazari monachi et 

picturiae artis nimie eruditum, genere Chaza- 

rus, etc. 

2335. Λογγῖνος] Vid. DukAXIS, Μέγας Συναξα- 

pic Tic, Nov. 418, not. 

93812. ΤΙλάτωνος] BHG. p. 112, Platon m. In 

breviario syriaco nuntiatur die Iun. (immo Iul.) 22: 

Ἔν ᾿Αγκύρᾳ Πλάτων, ἐπ Hieronymianis, Iul. 22 : 

Ancyrae civitate Galatiae Platonis. De Actis, lege 

AcusLis, Die Martyrologien, 162. 

93512. Ῥωμανοῦ! Ex uno Romano, de quo 

infra, 93533, binos effecerunt, e£ magnam partem 

historiam iisdem ex fontibus hauserunt. De infan- 

Nov. 16. 

Nov. 16. 

Nqv. 17. 

Nov. 18. 



Xov. 19. 

Nas, 20, 

Nov, 91. 
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tulo nihil reperire est apud Eusebium, multa in. 
Prudentii Peristeph. X. 

23533. Ῥωμανοῦ) Eusebii, De Mart. Palaest. 
AI; lib. prolix., CungTON, 6-8; VioLET, 11-15; 
Eusebii De Resurrectione, Z7. PG. XXIV. 1097. 
1100. Cf. BHG. p. 116. Hodie in breviario Syríaco : 
"Ev ᾿Αντιοχείᾳ "Pupovóc. 

236Yr Ζακχαίου] Eusebii De Màrt. Palaest. I 
lib. groliz., CURETON, 4-6; Viorgr, 7-11. Zokyotou 
καὶ "Axpoiov memoria Dec. 185 iferatur, forie ex 
mero librariorum errore, 

28456. Ζαχαρίου] Error est librarii, ni fallor, 
pro Ζακχαίου, qui deinde iteratur. 

323531. ᾿Αβδιοῦ) NEsTLE, Die dem Epiphanius 
zugeschriebenen Vitae prophetarum, 24-25. 

2363» Βαρλαάμ] BHG. 9. 16, Barlaam m. £n 
breviario syriaco Aug. 14 nuntiatur Ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 
Βαρλαᾶς. Im codicibus hieronymianis, Nov. 18 
latere videtur sub nominibus barale, barili, 
barale, etc. 

2371. "Afn] 4cía graeca im cod. Vatic. 808, 
Catal. Gr. Vatie. 52. 

23814. "Apomíou] Eusebii De Mart. Palaest. 
II. 1, VI. 3; lib. prolix., CungrON, 19-21 ; VIOLET, 
47-51. De eodem Agapio agitur Sept. 199, Aug. 192. 

23913. Γρητορίου] BHG. P. 51, Gregorius 
Decap. De eo quoque ἐμ Vita. 8. Josephi hymno- 
graphi, infra. ad. April. 32. Edita est Ἀκολουθία 
τῆς τε ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Παρασκευῆς τῆς νέας 
καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Δεκα- 
πολίτου, ἅμα δὲ τῶν προεορτίων τῆς ἐν τῷ ναῷ 
εἰσόδου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ... Ἐν τῷ Μπου- 
κουρεστίψμ τῆς Οὐτκροβλαχίας, ναχῃβ’, 1693. 
 PAPADOPOULOS-VRETOS, ἢ. 120). 
24029. Πρόκλου, Μαξιμιανοῦ κτλ] Znterposito 

Flaviano (449), de quo. Nov. 125 et. Feb, 177, 
hoc ordine im serie pontificum veniunt quattuor 
patriarchae ; Maximianus (7 484), Proclus 
( 447), Anatolius (1 458), Gennadius (ἡ 471). De 
Mazimiano iterum. dicemus April. 215. Procli 
elogium damus Oct. 24, 169 34, Anatolii Iul. 85, 
Gennadius, dequo iterum cum aliis tribus Aug. 25?, 
nuspiam. solus occurrit. 

9414, Δασίου] Anal. Boll. XVI 11-12; 
R. Ksopr, Ausgewühlte Mártyreraeten, Tübingen 
und. Leipzig, 1901, 86-90. 

241193. Nnpoà] Martyrium SS. Navsetis €pi- 
scopi et Ioseph eiusdem discipuli ex urbe Sciahar- 
cadata provinciae Beth-Garmaeae nec non aliorum. 
XX martyrum. syriace. edidit S, E. ASSEMANI, 
Act. SS. mart. orient et occid. 7. 97-101. 

2431. Ἰωάννου] loannes, Sapores, Isaacius, 
Papa, Uhanam recoluntur in Passione SS. Nar- 
selis εἰ Joannis, de qua supra. 

348 γι. Βοηθαζάτ)] Guhsciatazades et Sasanes, 
Thecla εἰ Anna. aliaeque. (ἕτεραι πολλαὶ) nomi- 
nantur in eadem passione. 

24151. καὶ "loaxiou ἐπισκόπων] Error est in C 
aliisque cognatis codicibus, qui Isaaci nomen 
iterat. 

943:1. Θεοτόκου] Cf. E. Bovvy, La féte de 
l'EÉÍcobog ou de la Présentation de la Vierge au 
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temple dans l'Église Greeque, BESSARIONE, J. 
555-62. 

34336. KuaMag κτλ] ofa inedita in codd. 
Vatic. 807, Paris. 1539, Caial. Gr. Vatic. 22; 
Catal. Gr. Paris. 238. Alia edita .ap. LADERGHI, 
S. Caeciliae virginis et martyris Acta, Romae, 
1723, I. 299-60. 

24523, TIpokoníov] Eusebii De Mart. Palaest. 
1; lib. proliz., CunkrON, 3-4; VioLgr, 3-7; BHL, 
6949. De die martyrii, infra ad Iul. 89. 

924628. Mevtrvou] Passio in codiee Hierosoly- 
mitano Patr. 66, PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 7. 151. 
Alia infra, ad Mart. 163, 

24819. ᾿Αμφιλοχίου] ΒΗ. p. 5. 

325210. Ἑλένου] Eusebius H. E. VIL 28; Theo- 
doretus, Haeret. fabul. comp. I7. 8. 

24840. lipokontov] Dicitur ἐν ΤΙερσίδι. Tom 
vero de Procopio Persa. nulla. uspiam fit. mentio. 
JHeapse ergo iteratur Procopius Palaestinensis, 
Nov. 9335, 

95113. Γρητγορίου] BHG. p. 50. 

25312. Αἰκατερίνης] 1. VrrEAU, Passions des 
saints Écaterine et Pierre d'Alexandrie, Barbara 

et Anysia, Paris, 1897, 5-93, 24-39, 41-65; BHG. 
p. 2, Aecaterina. De tempore quo coli coeperit, ali- 
quid adnotavi i. Anal, Boll. XI. 151, not. 1. In 
maltis codicibus eius festum. postridie nuntiatur. 
Etiam in. libello cui titulus Βιβλίον περιέχον τὴν 
ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, τό τε προσκυ- 
νητάριον τοῦ ἁγίου ὄρους Σινᾶ μετὰ τῶν πέριξ καὶ 
πάντων τῶν ἐν αὐτῷ καὶ περὶ αὐτό, τήν τε τάξιν. 
τῆς ἀκολουθίας τοῦ μοναστηρίου καὶ τοὺς ἐν 
αὐτῷ μέχρι τοῦδε ἀρχιεπισκοπήσαντας, καὶ ἐγκώ- 

μιόν τε εἰς τὸ Σινᾶ ὄρος καὶ περὶ τῶν ἐρημητῶν 
᾿Αρράβων. Τυπωθὲν παρὰ τῷ πανοσιωτάτῳ ἁγίῳ 
καθηγουμένῳ τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει μετο- 
χίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου κὺρ Νικηφόρου Σιναΐτου 

Κρητὸς Μαρθάλη τοῦ Γλυκῆ, ἐπιμελείᾳ καὶ διορ- 
θώσει Μαρίνου TTieptov τοῦ ἐκ Κερκύρας, Ἐνε- 
τίησι, αἀψκζ΄, Tlapà Νικολάψ τῷ Σάρῳ. In-4, 
86 pp. Duo encomia in. S. Aecaterinam habes in 
libello Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος 
Ἰαννουαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ( Peuetiis, 1776), de 

quo ad April. 905, De die quo colitur, υἱά, Ἄγγελος 

ἸΤεφάνη in Ἐκκλησιαστικὴ ᾿Αλήθεια, X PII. 478, 

9563. Προκοπίου] Procopium esse Caesarien- 

sem, alias ducem nuncupatum, vix dubium est. ex 

ecelesia in qua agitur synaxis, πλησίον τῆς Χελώ- 

νης, quae propria erat huius sancti, 8082s, 86810. 

Hinc suspicor Christophorum patrem esse eiusdem. 

martyris, infra, 808 24. 

35450. Καρίων] Hune censent patrem esse 

Zachariae, qui colitur Mart. 24, infra 057 48. 

Duxakis, Μέγας Συναξαριστής, Nov. 538, Mart. 

. 404. 

9556. Κλήμεντος] BHG. p. 25, Clemens p. 

Cf. Lionrroor, The apostoli Fathers, 1 1, 85-91. 

26514. Πέτρου] J. VrrEAU, Passions des saints 

Écaterine et Pierre d'Alexandrie, Barbara et 

Anysia, Paris, 1897, 79-65 ; 199-93; BHG. p. 107. 

Cf. F. Nav, in Anal. Boll. XIX. 12-13. 

358 5. Κλήμεντος] ΒΗ, p. 27, Clemiens ep. 

Nov. 22. 

ὃς 

Nov. 23. 

Nov. 34. i 

Ἰ 

1 i 
1 

Nov, 25. 
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Bulgar. Edita est Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς. 

ἡμῶν Κλήμεντος ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας τοῦ 

ὁμολογητοῦ ψαλλομένη μηνὶ νοεμβρίῳ x5', συντε- 

θεῖσα παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου τῆς 

αὐτῆς Βουλγαρίας κυρίου Δημητρίου τοῦ Xupa- 

τείνου, αψπδ΄, Ἐνετίησι, 7784, παρὰ Δημητρίψ 

Θεοδοσίου τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 60 pp. 

25710. ᾿Αλυπίου] Editorem exspectant Vitae 

duae, quarum prior exstat in cod, Parisiensi 1539, 

altera vero in codicibus plurimis, quorum praeci- 

quos reperies in Catal. Gr. Paris. et Catal. Gr. Vatic. 

De utraque dixi in. opusculo Les Stylites, 202. — 

Edita esi ᾿ΑἈκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς. ἡμῶν 

᾿Αλυπίου τοῦ κιονίτου καὶ θαυματουργοῦ συνα- 

χθεῖσα ἐκ τοῦ μηναίου παρὰ τοῦ εὐλαβεστάτου 

ἱερέως Ἐμμανουήλου Τζάνε τοῦ εἰκονογράφου 

λεγομένου Μπουνιαλῆ ... Ἐνετίησιν, παρὰ Νικολάψ 

τῷ Γλυκεῖ τῷ ἐκ Ἰωαννίνων, αχοθ΄. (— Papa- 

DOPOULOS-VnETOS, ἡ. 108). Leguniur ἐπ libello 

synazaria ᾿Αλυπίου, Στυλιανοῦ, ᾿Ακακίου 100 ἐν 

Κλίμακι, Ἰακώβου τοῦ ἀναχωρητοῦ, Νίκωνος τοῦ 

Μετανοεῖτε, Σίλου ἐπισκόπου Κορίνθου τῆς Περ- 

σίδος. 

95818. Mepxoupiou] Aliquot supersunt 8. Mer- 

curii Passiones ineditae Nov. 25 vel 26, ut in 

nostris codicibus, legendae, quarum elenchum vepe- 

ries in Catal. Gr. Vatic. 315 et Catal. Gr. Paris. 367. 

Ea quae inc, Βασιλεύοντος κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν 

Δεκίου καὶ Θύὐαλεριανοῦ, latine habetur apud 

LipowANUM, V. 181-83. 

25930. Στυλιανοῦ] Hunc sanctum reapse alium 

non esse ab Alypio stylita, vix non certum est. 

Praeter officium: Nov. 26 au. 1679 editum, de quo 

supra, habetur Blog καὶ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις 

ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ 

ἸΤαφλαγόνος ψαλλομένη τῇ κς΄ νοεμβρίου ὑπὸ 

A. N. Λατούλη καὶ "Avr. E. Γεωργίου μοναχοῦ. Ἐν 

᾿Αθήναις, 1887. Praeterea : ᾿Ἀκολουθία τῶν ἁγίων 

τεσσάρων νέων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων ᾿Αγγέλη, 

Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου, τῶν ἐν Ῥεθύμνῃ 

τῆς Κρήτης μαρτυρησάντων, καὶ τοῦ ὁσίου καὶ 

θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ ΤΠΠαφλατό- 

νος, πρὸς δὲ καὶ μακαριστάρια ψαλλόμενα εἰς 

θεομητορικὰς ἑορτὰς καὶ ἑορταζομένους ἁγίους, 

ἐκδοθέντα νῦν πρῶτον ὑπὸ Σπ. Εὐθυμιάδου τοῦ ἐκ 

Βλάτσης τῆς Μακεδονίας. Ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου, 

1865. Exstat antiquior S. Styliani ἀκολουθία, 

iterum edita an. 1690, quam non vidimus. 

2601. Xíko] Hodie in kalendario Neapolitano 

Nat. S. Sila apos. 

2601s. ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου Γεωργίου] Eiusdem 

aedis encaenia. April. 249 nuntiantur. 

26048. Νίκωνος] Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου 

πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυμοτουρτοῦ Νίκωνος τοῦ 
Μετανοεῖτε, τοῦ ἐξ ᾿Αρμενίας καὶ ἐν τῇ περιφήμῳ 
Λακεδαιμονίᾳ τελειωθέντος, ἐπ codice Athon. 
Cutlumus. 210, LAMPROS, 1T. 297; etiam in codice 
Barberiniano VI. 22 (Anal. Boll. XIX. 112), ex 
quo latinam eam fecit I. Sirmond, cuius versionem 
«d, MARTENE ET DunAND, Veterum script. amplis- 
sima collectio, VI. 837-85. Edita est ᾿Ακολουθία 
συνταχθεῖσα ὑπὸ Δανιὴλ Γεωργοπούλου ἱεροκήρυ- 
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κος .. καὶ διαθήκη ἰδιόγραφος τοῦ ὁσίου καὶ 

θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, 

μετὰ τῶν θαυμάτων αὐτοῦ, τυπωθέντων ἐν Βενετίᾳ . 

κατὰ τὸ 1800, δαπάνῃ Μιχαὴλ ΤΤαπαγιαννοπούλου. 

Ἔν Σπάρτῃ, 1875. 

289 21. - Ἰακώβου] Martyrium beati Iacobi Inter- 

cisi ex regia urbe Beth-Lopeta syriace. vulgavit 

S. E. ASSEMANI, Act. SS. mart. orient. et. oceid. 1, 

249-57. ᾿ 

26120. ᾿Ακακίου] Johannis Climaci Scala Para- 

disi, IV. P.G. DXXXVIIL 720. Exstat "Axo- 

λουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ᾿Ακακίου τοῦ ἐν 

Κλίμακι, ἐπι codice Athon. Panteleem. 866, LAMPROS, 

IT. 449. 

26956. Τ]ινούφιος] Cf. DukAxis, Μέγας Συναξα- 

ριστής, Nov. 597. 

261241. Στεφάνου τοῦ νέου] BHG. p. 120, Ste- 

phanus iun, Cf. GEpEoN, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, 

284-87. 

265412. Eipnvápxou] Acto graeca in cod. Vatic. 

808, Catal. Gr. Vatic. 53 et Paris. 1539, Catal. Gr. 

Paris. 239. 

2659. Bnoaopíwvoc] Haec Zacharias Rhetor : 

* An ebendemselben Tage (25 des. Tesrin IT] ist 

das Gedüchtniss des seligen Presbyters Passarion 

des Armenspeisers und. Waisenerziehers, der auch 

Archimandrit des Klosters. unseres M. Vaters 

Homanos gewesen isi. , AnRENS-Kmüekm, Die 

sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias 

: Rhetor, 263. 

26535. Thrnpoóv] ᾿Αββᾶ Πιτυρίωνος cuiusdam 

mentio est in Apophthegmat. Patrum, CoTELERIUS, 

645. Vide et Hist. monach. Aegypt. 17, PREUSCHEN, 

Palladius und Rufinus, 77. 

96512, ᾿Ανδρέου] BHG. p. ὁ, 140, Andreas ap. 

26810. Φρουμεντίου Act. SS. Oct. XII. 257-70. 

G. SapETO, Viaggio e, missione cattolica fra i 

Mensá i Bozos e gli Habab. Roma, 1857, 395-98, 

445-49 ; GEnANI, Monumenta sacra et profana, 1. 

135-36 ; FELL, Die Christenverfolgung in Südara- 

bien, ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN MORGERLÀN- 

XiScHEN GrsELLscHAFT, XX X V (1581), 23-25. 

26753. Ὑπόμνημα] BHG. p. 7, n. 4. De quo 

Lipsrus, Apokr. Apostelgeschichten, 584-86. 

2694. Ναούμ] NrsrLE, Die dem Epiphanius 

zugeschriebenen Vitae prophetarum, 26-27. Hy- 

pomnema im cod. Parisiensi 1195, Catal. Gr. 

Paris. 94. 

2691s. Ἀνανίου) Hananiae Acla syriaca edidit 

BEDJAN, Àcta martyrum et sanctorum, JV. 131-33. 

96925. Φιλαρέτου] Vitam edidit A. A. Vasl- 

LIEY, Isviestija Russkago archeologieskago Insti- 

tuta, V (1900), 64-86. Cf. Cun. LoPAnzv, Vizan- 

tijskij Vremennik, ZV. 348-52. 

9711. ᾿Αμβακούμ! NEsrLE, op. cit. 26-27. 

Hypomnemala in. codd. Parisiens. 1195, 1458, 

Catal. Gr. Paris. 94, 131. 

912 46, Μυρώπης] Elogium brevius Iul. 13?. 

2753. Xogoviou] NEsTLE, op. cit. 26-27. 

Hypomnemata in. codd. Parisiens. 1195, 1458, 

Catal. Gr. Paris. 94, 131. 

9775 ἢ. Ἴνδη κτλ] Hac ipse die legitur in cod. 

Nov. 27. 

Nov. 98. 

Nov. 29. 

Nov. 30. 

Dsc. 1. 

Dec. 2. 

Dzc. 3. 
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PParisiensi 1458, Maprüptov τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων 

τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων Ἴνδη καὶ Δόμνας καὶ ἑτέρου 

πλήθους μυριάδων B', Catal. Gr. Paris. 131. De . 

martyribus Nicomediensibus in. synazario S agi- 

tur praeterea. Sept. 85, Sept. 30?, Dec. 381, Dec. 803. 

97518. Θεοδώρου] Eius elogium iam legimus 

Sept. 125. 

97536. Θεοδούλου] ΒΗΘ. p. 131, Theodulus 

stylita. De eius Vita breviter divi in opusculo 

Les Stylites, 16-17. 

97719». BopBápac) BHG. p. 15. 4. VrrzAv, Pas- 

sion des saints Écaterine et Pierre d'Alexandrie, 

Barbara et Anysia, Paris, 1997, 89-99, 101-105. 

Edita est ^Axokov8(a xoi βίος τῆς ἁγίας μεγαλο- 

μάρτυρος Βαρβάρας καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἧμών 

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἐν Σάμῳ, ἐν Ἵεροσο- 

λύμοις, 1895, 32 pp. ᾿Ἰαματικὴ χάρις ἤτοι βιβλια- 

ρίδιον περίεχον κδ΄ οἴκους κατὰ ἀλφάβητον καὶ 

μίαν εὐχὴν ἱκετηρίως λεγόμενα ἔμπροσθεν τῆς 

θείας εἰκόνος τῆς μεταλομάρτυρος ἁγίας Βαρβά-: 

pag ἀρίστως συντεθέντα παρὰ τοῦ ἱερολογιωτά- 

τοῦ κυρίου Ραφαὴλ τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ σκήτῃ Καυσο- 

καλύβῃ ἀσκουμένου, τῇ ὑπὸ τὴν μεγίστην καὶ 

. ἁγίαν Λαύραν, ἐπιμελείᾳ καὶ διορθώσει προηγουμέ- 

vou Κυρίλλου Λαυριώτου. αψπ', Ἐνετίησιν, 1780, 

παρὰ. Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 20 pp. 

27830. Ἰωάννου] BHG. p. 64, Ioannes Damas- 

cenus. Bíoc xoi πολιτεία τῶν ὁσίων kal θεοφόρων 

πατέρων ἡμῶν καὶ αὐταδέλφων xoi μελισσῶν τῆς 

τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ 

καὶ Κοσμᾶ, ἐκτεθεὶς παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπι- 

σκόπου καὶ πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἰωάννου 

τοῦ Μερκουροπώλου, ed. A. PAPADOPOULOS-KERA- 

. MEUS, ᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, 

IV. 303-350. Cf. Ian. 15*. . 

98039. Χριστοδούλου] Christoduli hegument 

in insula. Patio hac die memoriam post. Christo- 

dulum martyrem recenset. ManTINOV, Annus eccl. 

297-98 ; qua de causa, ignoro. Obiit enim Christo- 

dulus hegusenus Mart. 16, qua die etiam colitur ; 

alierum autem eius festum, quod translationis est, 

Oct. 21 celebratur. Vid. Ἀκολουθία ἱερὰ τοῦ ὁσίου 

καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Χριστοδούλου (BHG. 

p. 23), 1, 26, 131. ^, 

2714. Μυρόπου] Legendum existimo Mvpó- 

πῆς, de qua supra, 272 46, et infra, 211 45, 817 20. 

2812. ᾿ Σάβα] BHG. p. 117. Alterius Vitae, cutus 

versionem. latinam. habes penes LrPoMANUM, V. 

198-226, partem. edidit M. GsnkoN, Βυζαντινὸν 

ἑορτολόγιον, 244-71. Cf. Anal. Boll. XIX. 233; 

XX. 475. 

98131. 'Avactacíov] ldem ille, ni fallor, de 

quo Oct. 25, supra, 162 31. 

28120 Νικολάου] BHG. p. 96. Nuper prodie- 

runt Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου 

διήγησίς τις ἐν στίχοις ἰαμβείοις «τινῶν θαυμάτων 

τοῦ θείου Νικολάου, ὧν οὐδαμῶς μέμνηται ὁ 

Μεταφράστης, ap. À. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, IV. 357- 

366. Καϊία est ᾿Ἀκολουθία παρακλήσεως τοῦ ἐν 

ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Νικολάου ἀρχιεπισκόπου 

Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ συντεθεῖδα 

ὑπὸ Νικολάου ἀναγνώστου καλογήρου. Ἐν Κερ- 

κύρᾳ, 1871, 16 pp. . 

28310. 'Aufpoaíov]BHG. ». 4. FR. VAN OnTROY, 

Les Vies grecques de S. Ambroise, ini AMBROSIANA, 

Milano, 1897, n. IV. 
9861. Κολώνειας] GELZER iw Byzantinische 

Zeitschrift, 1} 49. 

98455. Νεόφυτος] Hic ef sequentes Δομέτιος, 

᾿Ισίδωρός καὶ "A., ᾿Αμμοῦν, Γαϊνὸς καὶ Γ. ab Oct. 4 

(n. 8, 8, 7, 10, 8) nescio quo casu huc translati 

sunt. ᾿ 

98716. Παταπίου] BHG. p. 101. De quo etiam 
Ἐτγκώμιόν εἰς τὸν ὅσιον καὶ θεοφόρον πατέρα 

ἡμῶν Βάραν, A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, Mav- 

ροτορδάτειος βιβλιοθήκη, 38-45. 

98729. μαρτύρων τῶν ἐν Ἀφρικῇ] Cf. RUINART, 

Historia persecutionis Vandalicae, 496-87. 

98935. Σωσθένους] Eusebii H. E. I. 12. 

98955. "Avvnc] Videlicet mater Samuelis, infra, 

9293 25. 

29116. Στεφάνου] De eo PETRUS DE NATALIBUS, 

Catal. sanctorum, X. 86. 

29955. Ἐασίου] Error est librarii pro Εὔπλου, 

cuius hic breve elogium isdem paene verbis quibus 

Aug. 11! effertur. 

2939. Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Eürpáqov] BHG. 

p. 92, Menas, Hermogenes. Alía eorundem Passio 

modo anonyma, Catal. Gr. Vatic. 74, modo sub 

ficio nomine Athanasii (infra, 29439), Catal. Gr. 

Paris. 322 habetur. De Mena, Hermogene et 

Eugrapho in Dalmatia diximus Ansl Boll. 

XVILI 406-407. 

9951. Γεμέλλου] Huius templi recordatur 

auctor Vitae S. "Theodori Syceotae, ap. THEOPHIL. 

IoasNU, Μνημεῖα ἁτιολογικά, 369. 

9985. Εὐγενίου καὶ Μαρίνου] Esto dicantur 

marüyres in Caesarea, celebre par sanctorum 

Eugenium et Mariam hodie habemus, de quo etiam 

Feb. 12*. 
9989. Θουθαὴλ καὶ Βεβαίας) De his iam supra, 

Sept. 5*. 

99337. Λουκᾶ] * Lucas primus episcopus Insu- 

lanus nobis cognitus ex privilegio. Rogerii comitis... 

mense Maii ind. 5, anno. mundi 6600 qui fuit 

sal. 1092. , Ita UcnELLi, Italia sacra, LX. 506. Est 

autem Insula urbs regni Neapolitani in provincia 

Calabriae ulterioris. UcnkLLi, ib. 505. 

9992. Δανιὴλ τοῦ στυλίτου] BHG. p.34. Prae- 

terea exstat eiusdem Vita. antiqua, quam inte- 

gram edituri sumus. Ex hac inseriptionem, a 

Cyro, μὲ arbitramur, exaratam, iam edidimus in 

Revue des Études grecques, LX (1896), 216-24. 

3005. ᾿Αειθαλᾶ καὶ ᾿Αψεῆ] Acta. syriaca apud. 

Benin, Acta martyrum et sanctorum, IV. 133-37. 

3015. Tepevtfou κτλ. £n kalendario Neapoli- 

tano : P(assio) S. Terentii. 

30113. Aovx& τοῦ νέου] Eius Vitam, de qua 

breviter diximus in. opusculo Les Stylites, 15-16, 

ex cod. Parisiensi 1458, Catal. Gr. Paris. 133, 

aliquando edituri sumus. ' 

29954 Σῴζοντος] Elogiwm eius, quod inc.: 

Οὗτος fiv ἐπὶ τῆς βασιλείας Tpotavoü: ὁ δὲ épu- 

E 
AX 
i 
1 

978 ADNOTATIONES . 974 

τήσας αὐτὸν xoi ἐπιμένοντα τῇ eic Χριστὸν πίστει 

εὑρών, ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθέντα μαστίζεσθαι elc., 

utpote locis communibus conflatum, omisimus. 

3036. Σπυρίδωνος] BHG. p. 120. Aliae Vitae 

.in cod. Paris. 1458, Catal. Gr. Paris. 132. 

Edita 6εὲ ᾿Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ καὶ τῶν ἄλλων 

πολιούχων καὶ προστατῶν τῆς πόλεως καὶ νήσου 

Κερκύρας. Ἐνετίησι, ,axob', παρ᾽ ᾿Ανδρέᾳ τῷ 

Ἰουλιανῷ, 4* (ParaboPoULOS-VRETOS, ?. 106). 

Saepius recusa el. vetractata. sunt similia officia, 

v. €. Venetiis, 1717 (ra1D. n. 162); Venetiis, 1736 

(ramp. &. 184); Venetiis, 1778 (wp. n. 285); Vene- 

Wis, 1764; Venetiis, 1786. (1810. m. 315); Venetiis, 

1807; Coreyrae, 1847; Venetiis, 1961; Athenis, 

1883, etc. Seorsim edita est ᾿Ἀκολουθία τοῦ ἐν 

Κερκύρᾳ κατὰ ᾿Αγαρηνῶν ὑπερφυοῦς θαύματος 

τοῦ ἐν ἁτίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος τοῦ θαυ- 

ματουρτοῦ συντεθεῖσα εἰς ἔπαινον τοῦ ἁγίου καὶ 

ἀφιερωθεῖσα τῷ εὐγενεστάτῳ καὶ ἐκλαμπροτάτῳ 

κυρίῳ κυρίῳ Ἰωάννῃ Ῥοδοστάμῳ ἄρχοντι ἀξιω- 

τάτυ; τῷ Κερκυραίῳ, εἰς δὲ τῶν πιστῶν ὠφέλειαν 

τύπῳ δοθεῖσαν. Ἐνετίησιν ἔτει σωτηρίῳ αψιη', 

παρὰ Νικολάῳ τῷ Σάρῳ, de, 24 pp. Huius miraculi 

memoria celebratur Aug. 11. 

808 29. Συνετοῦ] Martyris cognominis comme- 

amorationem. habemus Feb. 22*, Sine unus idem- 

que, non liquet. 

3055. Εὐστρατίου κτλ] BHG. p. 46. Miracu- 

lum. in. monasterio quinque martyribus dicato in 
snsula Chio narrat DURAXIS, Μέγας Συναξαριστής, 

Dec. 384-86. 

3068. Λουκίας] BHG. p. 70. 

30531. Oópcou κτλ] BHG. p. 135. Eorundem 

synaxis agebatur quoque Aug. 175. De Thyrso 

solo mentio fit Ian. 205. ΄ 

807 17. Φιλήμονος, ᾿Απολλωνίου] BHG. p. 108; 

Acta SS. Thyrsi et soc., i. 28-46. Acta coptica ed. 
F. Rossr, ὅν Atti della R. Accademia dei Lincei, 
ser. V.sc. mor. 1(1893), 69-86, 193-132. Cf. Asclas, 
Mai 20?. 

808 81. σεισμοῦ) Τῷ δεκεμβρίῳ᾽ μηνὶ 15 vévo- 
v€v ἕτερος σεισμὸς φοβερὸς πάνυ κτλ. Theopha- 
nes, ad an. 6050, DE Boon, 1 231. . 

807 84, Ἐλευθερίου] BHG. p. 89, Eleutherius 
ep. m. Cf. P. FRaNcHI DE! CAvALIERI, I martiri di 
S. Teodoto et di S. Ariadne, Srum E ΤΈΒΤΙ, 6; 
Roma, 1901, 149-161. De monasterio S. Eleutherii, 
M. GEpEON, Βυζαντινὸν. ἑορτολόγιον, 201. Edita 
est 'H θεία καὶ ἱερὰ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρ- 
Tupoc Ἐλευθερίου ψαλλομένη κατὰ τὴν δεκάτην 
πέμπτην δεκεμβρίου, ἐρανισθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ἵερο- 
σοφολογιωτάτου κυρίου ᾿Αθανασίου τοῦ TTapíou, 
ἐκδοθεῖσα δὲ καὶ αὖθις μετὰ ἐπιδιορθώσεών τινῶν 
ὑπὸ Θεοδώρου Γ. Πεφάνη Κεφαλληνος. Ἐν Κεφαλ- 

ληνίᾳ, 1862, 40 pp. 

510 16. Βάκχου] ΒΗ. p. 25, Bacchus iun. 
31219. ἸΤαύλου] BHG. y. 105, Paulus ab. 
312:5. Χρυσόστομος] De ordinatione S. Ioan- 

nis Clwysostomi ita Socrates : Χειροτονηθεὶς οὖν 
πρὸς τὴν τῆς ἐπισκοπῆς ἱεροσύνην ἐνθρονίζεται τῇ 
εἰκάδι ἕκτῃ τοῦ φεβρουαρίου μηνός, H. E. VJ. 2. 

8195. Ἀγγαίου] NzsTLE, Die dem Epiphanius 

zugeschriebenen Vitae prophetarum, 26-29. - 

9132». Mapivov] Passio hac die legenda im 

cod. Paris. 1491, Catal. Gr. Paris. 175. 

318 38, TTpóuov] Alias TfpóBou, 315 δι, 391 ss, 

etiam Ἰρόκλου, 31654. Hinc suspicor hoc par 

sanctorum  ἸΤρόμος, Ἱλαρίων aliud non esse ab 

io TTpóxhoc, Ἱλάριος quod Iul. 181 recensetur. 

Omittendum. tamen. mon. est. Tlpóuou, Ἄρεως καὶ 

"Hio. commemorationem. vicinam. esse, Dec. 193, 

atque ex tribus nominibus duo coalescere potuisse. 

3145. Μέμνονος, Μοδέστου] Memnon ille est 

quo sedente concilium. Ephesinum an. 431 habitum 

est. De Modesto iam dirimus ad Oct. 195. Ἐκ 

erata memoria sequitur de eiortuali die non 

constare, et hinc caute accipienda esse quae de ve 

scripserunt PAPEBROCHIUS, ἐν Act.SS. Mai III, 

XXXI, e£ Lr QuizN, Oriens christ. 11. 258-64, 

3149. Νικολάου] Nicolaus Il, obiit am. 995. 

CupERus, Historia ehronologica patriarcharum. 

CP. n. 712-15. 

8141, Θεοφανοῦς Quaecumque eius Vitae 

lustrant, sedulo collegit Ep. KuRTZ, Zwei grie- 

chische Texte über die hl Theophano, die 

Gemahlin Kaisers Leo VI, MéwoinES DE L'AcADÉ- 

MIE DES SCIENCES DE Si-P£rERSBOURG, VIII série, 

Cl. hist.-philol. ΠῚ 2. Unum diserte exprimendum 

hie censeo, nempe constare ex Vita Euthymii, 

Dg Boon, 24, 1, non hac die sed Nov. 10 sanctam 

9 vita migrasse : Ἔν τῇ δεκάτῃ νοεμβρίου μηνὸς ἣ 

τιμία βασιλὶς τῶν ἐπιγείων ἀνταλλάξασα τὰ ἐπου- 

ράνια πρὸς Κυρίον ἐξεδήμησεν, Kunrz, 58, n. 27. 

De ἀκολουθίᾳ serbica quam edidit Petroburgi, 

1900, P. Svnkv, dixit KomTz im Byzantinische 

Zeitschrift, X. 687-88. 

918 51. Ταράχου] Mira videtur subesse confusio. 

Ew nomine enim Vipóxkou postquam. enata. erat 

forma Yipógou (Iul. 121, lege tamen quae diximus 

supra ad. 313 38), de martyre qui cum. Taracho et 

Andronico passus est (Oct. 12) synaczarista cogi- 

tasse videtur. 

3153». Συμεῶνος 'Avnóyou] Infra, 39139, 

correzümus Συμεῶνος ᾿Αντιοχείας, sed frustra. 

Quamquam enim exstiterit aliquis Symeon Antio- 

chenus episcopus, qui anno 903 obiisse perhibetur 

(L& Quin, Oriens ehrist. 17, 749-50), hunc fastis 

graecis inscriphum fuisse minime certum est. Cete- 

vum. totus laterculus in Οὐ et sequacibus mimis 

corruptus est. 

91538. τῶν προπατόρων] Hac die in menaeis 

legitur longo series sanctorum patrum ab Adam ad 

Joseph sponsum Deiparae, secundum genealogiam 

Luc. Ill. 28-88, quibus adduntur prophetae et 

grophetissae, singuli eum singulis distichis. 

91812. τριῶν παίδων) ALEXANDER E. LAURIO- 

TES, ᾿Ακολουθία ψαλλομένη τῇ κυριακῇ τῶν ἁγίων 

πατέρων πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως ἤτοι τῆς 

Καμίνου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, XV. 345-46. 

9171. ᾿Ανανίου κτλ. Varia de Daniele et 

sociis hypomnemata im Catal. Gr. Vatic. 307, 

Catal. Gr. Paris.352. De eorundem reliquiis aliquid 

notavi in Anal. Boll. XV IL 356-59. 



ὕες, 18. 

Dzc. iU. 

Dac. 20. . 

Dac. 31. 
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32309. TTorepuov8tou κτλ} BHG. p. 101. Pridie 

n kalendario Neapolitano : P(assio) S. Pater- 

mvthii. 

32138 Ταράχου) Lege quae dicta sunt hesterna 

die ad 315 τ. 

3211. Σεβαστιανοῦ κτλ] BHG. p. 118. 

322». Εὐβιώτου] BHG. p. 109, Philetaerus. 

Alia Passio in cod. Paris. 1491, die Dec. 19 

legenda. In cod. 1455 diei Dec. 14 assignatur. 

Catal. Gr. Paris. 176, 134. De Philetaero, infra. 

Mai 198, 

32421. Ζακχαίου καὶ 'AMpoíov] Melius Zox- 

xaíou xoi ᾿Αλφειοῦ, de quibus Nov. 185. 

3942. Φλώρου] M. GxpEon, Βυζαντινὸν éopro- 

λόγιον, 202, ilum esse censeb qui momen dedit 

monasterio τῶν Φλώρου, de quo Theophanus ad 

ad ann. 6187, 6276, Dx. Boon, 1. 368, 457. 

39430. Μιχαήλ] Fragmenta, Vitae, quae legenda 

indicatur lan. 4, edidit M. GEDgON, Βυζαντινὸν 

᾿ξορτολότιον, 232-42. Alia Vita in cod. Vatic. 1085, 

Catal. Gr. Vatic. 97, et in. Monac. 10, HAnpr, Z. 55. 

De sancto nuper disseruit S. Vau, Saint Michel 

le Syncelle et les deux fréres Grapti, REVUE bE 

vOnieNT cunÉTIEN, V2 (1901), 813-32, 610-42. 

325926. Βονιφατίου] BHG. p. 21. In nonnullis 

codicibus Iun. 15 inscriptus est. Infra, 149 5o. 

32718. Πρόμου κτλ.] Eusebii De Mart. Palaest. 

AX. 1; lib. proliv., CunETON. 34; VroLgr, 70-71. — 

Denomine ΤΙρόμου, VioLET, 149. Ex Eusebio novi- 

us illos non hae die, qua et kalendario Neapoli- ὦ 

tano inscripti leguntur : P(assio) S. Probi et Iliv, 

Sed Dec. 14 passos esse. 

3389. Γρηγεντίου] Im codiee Hierosolymitano 

Patr. 467, PAvAporovLos-KEnanus, 1 433, legitur 

graeter officium S. Gregentii et eius Disputationem 

eum. Herbano Iudaeo (ed. in P.G. LX XXV I. 622- 

784) : Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἁγίου Γρηγεντίου àpyi- 

επισκόπου Τεφὰρ τῶν Ὁμυριτῶν πόλεως τῆς 

Αἰθιοπίας. 

3985» Εὐδοξίας κτλ!) Lege Εὐδοξίου. Idem 

habes martyrum agmen Sept. 63. 

32913. Ἰγνατίου] ΒΗ. p. 57. De eius die 

natali, LiGurroor, 'The apostolic Fathers, ZI. 2, 

416-23. 

33026. Εὐγενίου «oi Μακαρίου] Acta graeca 

Feb. 22 legenda, in cod. Vindobon. XT, LAMbECIUS- 

Kottan, VIII 186; in cod. Ottobon. 92, Catal. Gr. 

Valic. 260. : . 
3311. Φιλογονίου! ΒΗ. p. 110. In codicibus 

mon paucis die sequenti eius memoria. celebratur. 

Discrimen oriri crediderim. ex diversa interpreta- 

Hone verborum 5. Ioannis Chrysostomi : ἱκανὴ γὰρ 

τῶν πέντε ἡμερῶν τούτων fj προθεσμία --- τὰς 

πέντε ἡμέρας ταύτας, alis ipsum mataliciorum 

diem computantibus, aliis vero non. 

3332. Ἰουλιανῆς] BHG. p. 67. Aliae Passiones 

im codd. Parisiensibus et. Vaticanis, Catal. Gr. 
Paris. 358, Catal. Gr. Vatic. 312. 

3346. Θεμιστοκλέους] Passio in cod, Parisiensi 

1491, Catal. Gr. Paris. 176. 

933:1, Εὐβιώτου, TToAucókrov] Binarius non 
est. Εὐβίωτος colif i Dec. 18? Τολύευκτος Dee. 192, 

5 

888 29, ᾿Αναστασίας] BHG. p. ó, Anastasia, 
Agape. Aliae Passiones in codd. Parisiensibus, 

Catal. Gr. Paris.349, et in cod. Vatic. 1190, Catal. 

Gr. Vatie. 110. Exstat ᾿Ἀκολουθία ἐγκώμιον καὶ 

μαρτύριον τῆς εἰς Χοροσκιοι ἁγίας ἐνδόξου μεγα- 

λομάρτυρος ᾿Αναστασίας τῆς φαρμακολυτρίας. 

Ἐν Σμύρνῃ, 1872, 45, 16 pp. Quaedam. de. cultu 

S. Anastasiae ap. P. N. Paracsonalu, Ἐκδρομὴ 

εἰς τὴν βασιλικὴν xoi πατριαρχικὴν μονὴν τῆς 

ἁγίας ᾿Αναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας τὴν ἐν τῇ 

Χαλκιδικῇ, Byzantinische Zeitschrift, VII 57-82. 

Cf. A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, Ibid. X. 293-99; . 

Ip. Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη, 1. 459. 

3365. Καπίτωνος] Unus est ez episcopis qui 

coluntur Mart. 71. In Passione, de qua ibid., 

Capiton missus dicitur a Constantino Magno. 

33816. μαρτύρων τῶν ἐν Κρήτῃ]! ΒΗ. n. 87, 

Martyres X. Alia Passio ap. PAPADOPOULOS-KERA- 

MEUS, ᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχνολογίας, 

IV. 294-37; cf. Anal. Boll. XVIII 280. 'Axo- 

λουθία, supra, dd. Nov. 161. 

340s. ἐγκαίνια] Altera. magnae ecclesiae dedi- 

catio an. 562 Dec. 94 acta. perhibetur in. Chronico 

Paschali, DiNponz, 1 697, e£ α Theophane, od 

an. 6055, Dx Boon, 1. 238. 

3891. Εὐτενίας] BHG. p. 41. Aliae Passiones 

in cod. Vaticanis et Parisiensibus, Catal. Gr. Vatic. 

308, Catal. Gr. Paris. 354. 

3444. ᾿Αχαϊκοῦ καὶ Σχίνωνος] Haec nomina 

latent in. hodierno. kalendorii Neapolitani later- 

culo : P(assio) s. Scino. Evsvsio Aga. : 

9452. Εὐθυμίου] Bíog σὺν ἐγκωμίῳ εἰς τὸν 

ὅσιον πατέρα ἡμῶν καὶ ἱερομάρτυρα Εὐθύμιον 

ἀρχιεπίσκοπον Σάρδεων συνταχθεὶς ὑπὸ Μητρο- 

φάνους μοναχοῦ, in codice Oxoniensi Laud. 69, 

CoxE, 554. Cf. J. Pancomz, Saint Euthyme et 

Jean de Sardes, Écnos ἡ ὌΚΙΕΝΤ, V. 157-161. Edita 
est Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Εὐθυ- 

μίου ἐπισκόπου Σάρδεων τοῦ ὁμολογητοῦ ... ὑπὸ 

Ἰακώβου. ἱεροδιακόνου τοῦ ἐκ Μηθύμνης, δεύτε- 

ρον ἤδη τύποις ἐκδοθεῖσα φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ 

τε ᾿σεβασμιωτάτου ἁγίου Γέρωντος Χαλκηδόνος 

κυρίου κυρίου Ἱεροθέου καὶ τῶν ἐν τῇ πολιτείᾳ 

. χιλῇ φιλορθοδόξων εὐσεβῶν χριστιανῶν. Ἐν Ἀθή- 

vate, ἐκ τῆς τυπογραφίας A. Z. Γάζη, διευθυνόμε- 

γος ὑπὸ Δαμιανοῦ Δημητριάδου, 1552, 8, 88 pp. 

845 40. Κωνσταντίνου] BHG. p. 29, Constanti- 

nus ex Iudaeis. 

9472. Εὐαρέστου! De quo in Vita S. Nicolai 

Studitae, P.G. CV. 912. 

34855. τῶν καέντων ἐν Νικομηδείᾳ] De mar- 

iyrum xx millibus memoria ita in Passione 

SS. Indae et Domnae (ΒΗ. p. 58), n. 37 : "Qv ἡ 

μνήμη μετὰ μίαν τελεῖται τῶν τοῦ Χριστοῦ γενέ- 

θλίων ἄλλη πρὸ τῶν νηπίων ἑορτή. . 

3493. Στεφάνου] Μαρτύριον τοῦ ἁγίου πρώτο- 

μάρτυῤος Στεφάνου καὶ ἣ εὕρεσις τῶν λειψάνων 

αὐτοῦ, ed. A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, ᾿Ανάλεκτα 

ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, F. 28-53. Al. ibid. 

54-69,70-73, 74-81, et Catal. Gr. Vatic. 319, Catal. 

Gr. Paris. 365. 

350230. Θεοδώρου] Theodorus I, T 687. In alia 

Dzc. 22. 

Dzc. 23. 

Drc. 24. 

Dzc. 366. 

Dzc. £i. 

Dsc. 28. 

Dzc. 29. 

Dzc. 30. 

Dec. 81. 

las. 1. 

las. 2, 

977 ^ 

codicibus Dec. 26, 28 nuntiatur. Τὴν μνήμην αὐτοῦ ] 

ἑορτάζει fj μετάλη ἐκκλησία ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ, 

addit M. GxpEon, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, 213. — 

CupERUus, Historia chronologica patriarcharum 

CP. μι. 478-481, 489-495; Bnooxs, in Byzanti- 

nische Zeitschrift, VI. 50. 

34939. δισμυρίων μαρτύρων] BHG. p. ὅδ, 

Inde et Domna. De martyribus Nicomediensibus 

ef. Sept. 83, 803, Dec. 803, . 

3595. Θεοδώρου] BHG. p. 199, Theodorus 

graptus. Alterum ejus festum, simul οἱ fratris 

Theophanis, Oct. 11, 

8545. Στεφάνου] Supra, Oct. 285. 

35316. Μαρκέλλου] ΒΗ. p. 73. 

35316. ᾿Ακοιμήτων] J. PAnGoIRE, Un. mot sur 

les Acémétes, Écnos n'Onrwr, 27 (1999), 304-308, 

365-72. ! 

35324 ᾿Αλέξανδρος] Cwius Vita latine edita 

est Act. SS. Jan. I. 1020-29, licet. de eo. taceant 

synazario nostra. 

35414 Θεοδώρας! Cf. Du. CaxcE, Familiae 

Augustae Byzantinae, 225. 

35351. Oobbotov] De eo in Vita S. Theodori 

Studiiae (BHG. p. 199, n. 1), n. 99 et al. 

35528. 'Avvoíag]J. VrrEAU, Passions des saints 

Écaterine et Pierre d'Alexandrie, Barbara et 

Anysia, Paris, 1897, 107-111, 113-119. BHG. 

p. 10, Anysia. 

35716. Aóuvag κτλ} Eorundem martyrum 

memoria fastis nostris inscripta est. Sept, 80, 

Dec. 82. In breviario syriaco et in Hieronymianis 

nuntiantur Mart, 12, qua. die altum in. codicibus 

nostris de Nicomediensibus silentium. 

3585. Φιλεταίρου] Alius non est ab iio qui 

colitur Mai 195, 

359»., Μελάνης] BHG. y. 90. Al. in cod. Bar- 

beriniano 37, Anal. Boll. XIX. 82; BHL. 5865. 

35935. Ζωτικοῦ) De hac narratione cf. J. PAn- 

GOIRE, Les débuts du monachisme à Constanti- 

nople, REVUE DES QUESTIONS HISTORIQUES, janvier 

1899, 23-29. 

36138. Βουσίριδος] Laudatur a  Sozomeno, 

H.E. V. 11, huius nominis martyr Ancyrae in 

Galatia ; qui Gept. 21* coniunctus est cum, Eusebio 

et reliquis Gazensibus, perperam certe, quippe cum. 

sola causa. coniunctionis fuerit illos in Sozomeno 

vicinos exstitisse, Quare hunc nostrum Ancyranum 

esse non temere aliquis coniciat. 

36415 Βασιλείου] BHG. p. 19. 

36332. Θεοπέμπτου xoi Θεοδότης] Die sequenti 

im cod. M Θεόπεμπτος, qui reapse martyr est. 

(Jan. 49), separatur α Theodote, quae dicitur mater 

SS. Cosmae et Damiani, supra, 1455, 1856. 

36649. Βασιλείου] Marüyr qui im plurimis 

codicibus crastina die nuntiatur, et alius non est a. 

Basilio qui colitur Mart. 221, 

36516. Σιλβέστρου] BHG. p. 119. Alia Catal. 

Gr. Vatic, 318, Catal. Gr. Paris. 365. Cf. DUCHESNE, 

Le Liber pontificalis, 1. cix-cx. Dies depositionis 

est pridie kal. Ian. Ibid. 187, 200. 

866 81. Πέτρου] Jam ad Sept. 13* de eodem 
dictum est. 
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366 4. Βασιλείου] Ex Basilio episcopo Caesa- 

viensi (lun. 1?) et Basilio martyre Ancyrano 

(Mart. 22") confictus est Basilius Ancyramus 

martyr Caesariensis. 

36655. Κοσμᾶ] Cosmas I anno 1081 patriar- 

chatu se abdicavit. CuPERvs, Historia chronologica 

patriarcharum CP. n. 762-68. 

3672. Γορδίου] BHG. p. 50. 

36720. Μαλαχίου] NEsTLE, Die dem Epipha- 

nius zugesehriebenen Vitae prophetarum, 28-29. 

Hiypomnema, die Ian. 4 legendum, in. cod. Paris. 

3449, Catal. Gr. Paris. 173. 

96818. Θεαγένους] BHL. 8106. Hodie annun- 

latur in Hieronymianis. H. AcngLiS, Die Mar- 

tyrologien, 116-19. . 

36725. Θεοκτίστου] Lege quae divimus ad 

Sept. 8?. | 

3672: Εὐθυμίου τοῦ νέου! Huius reliquias 

haud longe a S. Mocio collocatas testatur Anto- 

miuà Novgorodensis : * Non loin de ce couvent [de 

S. Mokios| est enterré le nouveau saint pére 

Euthyme qui portait des chaines ,. B. n Kut- 

TROWO, Itinéraires russes en Orient, 103. 

96826. Θεοπέμπτου xai Θεωνᾶ] .4cfa. syriaca 

edita sunt ap. P. BEDJAN, Acla martyrum et 

sanctorum, ZV. n. 10. Cf. BHL. 8118. 

36910. Ζωσίμου xoi ᾿Αθανασίου] Elogium 

simile est elogio S. Zosimi m. in Pisidia, Iun. 201. 

Habetur in cod. Barocc. 148, Coxg, 259, Passio 

S. Zosimi quae inc, "Emfávrog Δομετιανοῦ τοῦ 

κόμητος τιῶν θείων λαρτιτιόνων ἐν Κιλικίᾳ. 

3705. Συγκλητικῆς! ΒΗ. p. 138, 

36945, ἑβδομήκοντα ἀποστόλων] De his hodie 

etiam in. Ruthenis tabulis, N. C. FALcomius, Ad 

Capponianas Ruthenas tabulas commentarius, 

Romae, 1755, 54. ΄ 

36924. "AmoMuvopíac] «σία graeca iW cod. 

Vatic. 819. Catal. Gr. Vatic. 68, latine apud Lipo- 

MANUM, V. 363-65. ᾿ 

369 49. Λουκιανοῦ ἐπισκόπου καὶ Θωμᾶ] Later- 

culus corruptus videtur. Forte Lucianus ille non 

episcopus est, sed. celebris presbyter , Antiochenus, 

Oct. 15, cuius natalis dies perendie olim celebra- 

batur. Θωμᾶ scriptum. esse suspicor pro Ocuvá, 

cuius hodie memoria agitur. ! 

97842... Δομνίνα, Τατιανή] Infra, in codice P, 7 

97651, Τατιανῆς καὶ Δομνίκης memoria occurrit. 

Porro, Δομνίκα martyr est (Ian. 87), Sed et Τατιανή 

marigrium forsan passa est, licet dicatur ἐν εἰρήνῃ 

quievisse. Legendwm igitur existimo Δομνίκα pro 

Δομνίνα (infra, 378 48, Δόμνα), et Tatianam mar- 

tyrem esse de qua. Ian, 121. 

3753. Προδρόμου] Habetur ἐγκώμιον εἰς τὴν 

ἀνακομιδὴν τῆς τιμίας χειρὸς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 

τοῦ προδρόμου τὴν ἐξ Ἀντιοχείας γενομένην, ἦν 

aliquot codicibus Parisiensibus et Vaticanis, Catal. 

Gr. Paris. 856; Catal. Gr. Vatic. 310 ; quod latine 

exstat ap. LiPomAxuM, ΚΠ 211-14. 

37629. Κύρου] Exauctoratus an. 711 vel 712. 

GuPERUs, Historia chronologica patriarcharum 

CP., n. 515, 516; Bnooxs in Byzantinische Zeit- 

schrift, VI. 53. 
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37533: Ἰουλιανοῦ καὶ Βασιλίσσης] Passio 

graeca, in codd. Vatic. 655, 1667, Catal. Gr. Vatic. 

17, 157, latine ap. LipowaNuM, V1. -203-206". Alia 

Passio in cod. Vatic, 1843, |. c., 172. In menologiis 

legitur. mense Iun. 21, qua. die in nostris quoque 

codicibus S. Iuliani et soc. memoria recurrit. In 

Hieronymianis lan. 6 legitur : Ἰὰς Anttio[chia] 

passio sanetorum Iuliani et Basilissae. 

97744 Καρτερίου] Passionem graecam. ed. 

1. CowPERNAsS, Acta S. Carterii Cappadocis, Bonn, 

1902. 

3765. Tonavüc] Martyrem. illam. censeo, de 

qua lan. 12, ut dixi ad 373 &.. Neque obstat quod 

eius memoria in codice P iteratur, 386 so. 

3776. ᾿Αττικός] De Attico, qui. Oct. 10, teste 

Socrate, H. E. VIT. 25 obiit, dizimus ad. Oct. 11*. 

918 65. Σαμέας] IT. Paralip. xxi. 16. 

97942. Θεόκτιστος] Conferenda sunt quae. ha- 

bent die sequenti B et C, 380 46, 381 50. 

98045. Γεωργίου] BHG. p. 49, Georgius mon. 

Supra, ad. Oct. 981. . 

879 8. Πολυεύκτου] ΒΗ. p. 118. 

8379 38... Μαρκιανοῦ] BHG. p.74. Alteram Vitam 

€d. A.PAPADOPOULOS-KERAMEUS, ᾿Ἀνάλεκτα ἱεροσο- 

λυμιτικῆς σταχυολογίας, 1 V. 258-70, οἱ M. GEDEON, 

Βυζαντινὸν ἑορτολότιον, 272-77. 

38020. σεισμοῦ] Cf. A. PERREY, Mémoire sur 

les tremblements de terre, MÉwofRES COURON- 

NÉS ... PUDLIÉS PAR L'ACADÉMIE ROYALE. Bruxelles, 

XXIH, 14. 
5380 25. "Axià] NrsrLE, Die dem Epiphanius 

zugeschriebenen Vitae prophetarum, 28-31. 

3811. Εὐστρατίου] Ῥέαν» S. Eustratij ed. 

Δ. PapADOPOULOS-KERAMEUS, ᾿Ανάλεκτά iepogo- 

λυμιτικῆς σταχυολογίας, ZV. 367-400. 

381 10. Αὐγάρου] A. HERGEs, Le monastére 

des Agaures, ÉcHos p'OnreNr, IJ (1899), 230-38. 
38136. Ppnroptov] Ezus Vita in codice Paris. 

817, Catal. Gr. Paris. 45, in. cod. Monacensi 92, 

Hanpr, 1. δ01. 

38810. Δομετιανοῦ! De eo in Vita S. Golin- 

duch, quam, edidit A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας͵ ZV. 149- 

174. Cf. Le QuiEN, Oriens christianus, 7. 444. 

8388 39. Θεοδοσίου] BHG. p. 130. 

3865. TTérpou] Dequo iam diximus ad Oct. 155. 

Haec dies, teste Eusebio, natalis eius est, qua. etiam 

in Hieronymianis inscriptus legitur. In. Alexan- 
dria (sic) Petri .: et Alsolami quorum gesta 

habentur. 

38514 Τατιανῆς] 4dcta graeca in cod. Vatic. 

1638, Catal. Gr. Vatie. 145; al. in cod, Paris. 1449, 
Catal. Gr. Paris. 214. 

3883. Ἠλιοῦ] Suspecta est annuntiatio de Elia 
prorsus ignoto, orta forsitan ex laterculo Ian.138. 

38653. ᾿Αθανασίου] Procul dubio ille qui die- 
bus 13 et 14 recurrit. Lege quae aduotavimus ad 
390 47. 

3875. Ἑρμύλου xoi Στρατονίκου! BHG. p. 58. 
De isdem iterum. Iun. 25, et. Iun. 1, 79619. De 
8ynaci, infra, 387 34. 

3886. Ἰακώβου] Theodoreti Philoth. Hist. 7 j 

H. E. I. 13. Martyrologio hieronymiano inscriptus 

est Jul. 13. 

38734 σύναξις] Eadem synaxis iisdem in locis 

celebranda indicitur Iun. 1, in cod. H. 

38735. Φυμουπόλε Legendum. Φιρμουπόλει, 

ui 72111. M. GEDEON, Λίθοι καὶ κεράμια, 87. 

39041. ᾿Αθανάσιος! Die seguenti 89056 solo 

momine designatur; praecedenti vero, 38655, ópo- 

λογητής dicitur. Ex formula ῥαβδιζόμενος τελειοῦ- 

TOt, 8ὲ non nimis presse intellegitur, non inepte quis 

colligat. Athanasium illum esse qui verbera susti- 

nuerat et ad quem epistula exstat 8. Theodori Stu- 

ditae, Mat Nova Patrum Bibl. VIIT. 134. Hune ab 

Athanasio Paulopetrio, Feb. 22? discernendum 

mon esse plerique existimant. 

38916. πατέρων ἐν Σινᾷ] BHG. p. 94, Monachi. 

Vid. Βιβλίον περιέχον τὴν ἀκολουθίαν τῆς ἁγίας 

Αἰκατερίνης, supra ad 9253 1». ΄ 

. 9591 34.. Ἰακώβου] De quo Ian. 1853, 

39345. "Avvfi] Alio, si elogium attendas, a. vir- 

gine romana quae colitur Iau. 215. Verum legenda 

sunt quae adnotabimus ad Jan. 16, 890 58, Ἄννης. 

39345. ἐκ τῷ κυρίῳ πάσχα] Ja. prorsus legen- 

dum existimo, atque κύριον πάσχα dici ubi festum 

Resurrectionis inciderit in Mart. 26 (infra, 551 54). 

Festa enim mobilia in synaxariis nostris inscripta, 

ab hac die computata sunt, et hac fere formula ἔν 

τῷ κυρίῳ πάσχα inducuntur. — Dominica τοῦ 

Φαρισαΐου καὶ τελώνου respondet latinorum domi- 

nicae tertiae post. Epiphaniam. De hae dominica 

et veliquis festis mobilibus usque ad sabbatum 

sanctum adisis Triodium. 

3936. Ἰωάννου] BHG. p. 61; BHL. 4358. 

393127. ᾿Ακοιμήτων! 4. PaAncorRE, Un mot sur 

les Acémétes, EcHos D'OnreNT, JT (1899), 304-308, 

365-72. 

39333. ἸΤαύλου)] BHG. p. 105, Paulus erem. 

1. Bipgz, Deux versions greeques inédites de Ja 

Vie de Paul de 'Thébes, Gand, 1900. F. Nav, Le. 

texte grec original de la Vie de S. Paul de Thébes, 

AnAL. Borr. X X. 121-157. ᾿ 

898 1», Κοσμᾶ] Βίος καὶ πολιτεία καὶ μερικὴ 

θαυμάτων διήγησις τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων 

πατέρων ἡμιῶν Κοσμᾶ καὶ Ἰωάννου 100 Δαμασκὴ- 

νοῦ τῶν ποιητῶν, ed. A, PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

Ἀνάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, LV. 271- 

302. In codice Chalkensi 1, haec. Vita. indicatur 

legenda. Oct. 15. Eodem die Bíoc xoi πολιτεία καὶ 

μερικὴ θαυμάτων διήγησις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Κοσμᾷ τοῦ ποιητοῦ, in. cod. Barberiniano 

VI. 22, Anal. Boll. XIX. 118. Cf. Dec. 45. Offi- 

cium in libello ᾿Ακολουθία xoi βίοι τῶν ἁγίων 

ἀποστόλων "Avavíou efc. supra, ad. Oct. 11. 

39349. Kaopreptou] Illum esse, de quo Tan. 8*, 

Suspicor, quia, vicinior est. 

39526. Πέτρου] Encomium de Petri vinculis 

hac die legitur in multis menologiis. Catal. Gr. 

Vatic. 317, Catal. Gr. Paris. 362, habeturque latine 

apud LirouaxvM, VII 242-48. 

39626. Σπευσίππου kr] Actorum. graecorum 

versio latina BHL. 7828. 

396 ὅ8, Ἄννης] Jan. 308, Ἄννης manifesto poni- 
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tur. loco Ἁγνῆς. Eandem. hane nostram esse affir- 

marem, nisi iterari videretur memoria sanctae 

illius quae Ian. 14, 399 45 dicitur "Avvfj ἐν σκοτεινῇ 

φρουρᾷ βληθεῖσα. 

897 10. Ἀντωνίου] BEG. p. 17. Defesto 8. An- 

tonii vid. Vita, S. Euthymii, Analecta graeca, 79. 

398 yi. Ἰουλιανοῦ] Theodoreti Philoth. Hist. ZB 

n nonnullis codicibus Oct. 18 nuntiatur. Supra, 

149 9. 

39955. Ἀχιλλᾶς! Asceta, de quo in Εὐεργετινῷ, 

si vecentioribus synaxaristis fides habenda est. 

39910. ᾿Αθανασίου καὶ Κυρίλλου] 5. Athanasius 

seorsim colitur Mai 21. S. Cyrilli Vita, die Iun.27 

legenda, it cod. Hieros. Patr. 6, PAPADOPOULOS- 

KxnauEus, 1 38; in cod. eiusdem bibl. 17, 18., 72, 

alia. vita brevis, legenda. Iun. 28. Porro in nostris 

codicibus recolitur quoque S. Cyrilli memoria die- 

bus lun. 27, 7 et praecipue lun. 9. Kolenda- 

vium Neapolitanum. die lun. 7 habet : Nat. 

S. Cvrilli Epi. Jn synazario vero Morcelliano hodie 

legitur : Mni τῷ αὐτῷ wy, εἰς τὴν ἐπάνοδον τῆς 

ἐξορίας τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου. Καὶ εἰς τὴν μνήμην 

τῶν ἁτίων Κυρίλλου καὶ Ἀλεξάνδρου, Hinc quaestio 

solvi videtur cur hoc die Athanasii memoria reco- 

latur. Difficultas non levis oritur ex nominibus 

Cyrilli e£. Alexandri. Cyrülum et. Alexandrum 

patriarchas Alexandriae fuisse quorum alter 

Athanasium successorem habuerit, alter quartus ab 

hoc fuerit, obiter inwwit Monczuu, IL. 18. Nodum 

deinde solvere mavult. pronuntiando, Cyrillum 

et Alexandrum. celebres. fuisse cognomines. Acoe- 

metas. Docta et acuta responsio, quam. libenter 
amplecterer, si de lectione satis constaret, Verum 

cuim in reliquis synaxariis de Alezandro alium sit 

silentium, illum ez librarii errore exstitisse suspi- 
cor, qui ex ἐπ, "AcEavopelac effecerit xol Ἀλεξάν- 
pov. Edito est Ἀκολουθία τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων 
ἡμῶν Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξαν- 
δρείας, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ τοῦ 

πατριάρχου Ἀθανασίου τοῦ γ΄" προσετέθη δὲ καὶ 
ἑτέρα ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἱερο- 
θέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 

1840, 89 pp. 

40012. Μαρκιανοῦ] Theodoreti Philoth. Hist. 
IIL In nonnullis codicibus Nov. 2 Marcionum 
nuntiatum reperies, supra, 198 45. 

4011. Μακαρίου] Palladii Hist. Lausiaca, 19 ; 
PnEUscnEN, Palladius und Rufinus, 124-130, 

40239. Μακαρίου] Palladii Hist. Lausiaca, 20; 
. Hist, monachorum. Acgypt. 28, PREUSCHEN, 86-90. 

ἀρᾷ 5. Εὐφρασίας] De qua Nicephorus Cal- 
listus, H. E. V.H. 13. 

4029, Θεοδότου] Redit Mart. 25. 

40h45. Λουκιλλιαγοῦ κτλ.) Elogium horum san- 
elorum ad. diem. Iun. 81, 

4064, Εὐθυμίου] In vita FEuthymii de transla- 
lione reliquiarum. die Mai 7 mentio est. Infra, 
66119. 

40154 Γρηγορίου] Georgii mon. Chronicon, 
IV. 13, MunaLT, 652. Λόγος εἰς τὴν ἐπάνοδον τῶν 
λειψάνων τοῦ ἁγίου Γητρορίου τοῦ θεολόγου, 
exstat in codice Mosquensi 880, VLADIMIB, 573, die 

lan. 25, quo S. Gregorii festum. agitur, legendus. 

4015. Βάσσου xrA.] De iisdem Ion. 20?, infra, 

408 as. 

4057. Εὐθυμίου] BHG. p. 46. Cf. S. VatLHÉ, 

Le monsstére de Saint-Sabas, Écos p'OnrENT, 

J1(1899), 385-39. Reliquiarum veversio Ian. 197, 

depositio vero in novo coemeterio, Mai 7, 661 so. 

40625. Εὐγενίου κτλ] Passionem et alio in 

honorem S. Eugenii et sociorum scripta. ed. A. PAPA- 

DOPOULOS-KERAMEUS, Fontes historiae imperii 

"Trapezuntini, Petropoli, 1897, I. 1-149. 

407 94. "ly& xrÀ.] Passionis epitome die Iun. 20, 

quo ei in codicibus nostris occurrit, legenda, in 

codice Parisien, 1488, Catal. Gr. Paris. 171. 

40736. Θύρσου] Θύρσος ille qui trium marty- 

vum. Dec. 141 ordinem ducit, ei de quo Sozomenus, 

TL.E. ZX.2, ut visum est BoLLANDO, Act. SS. Ian. LI. 

808-32; el recte quidem, si attendas locum ubi cdle- 

bratur hodierna synaxis, πλησίον τῶν Ἑλενιανῶν, 

videlicet in ecclesia SS. martyrum Thyrsi, Leucii - 

εἰ Calliniei (30714, 89350, 90521), minime vero in 

templo quodam S8. Thyrsi et Agnetis, quod censuit 

M. Gkpkon, Βυζαντινὸν ἑορτολότιον, 61. 

40736. ᾿Αγνῆς] Celebris est virgo martyr 

vomana de qua lan. 219 et hac ipsa. die (n. 8) 

depravato nomine Ἄννης, et alias. 

4073s Λέοντος] Leo Magnus obit mense 

Tamuario, teste T'heophane, ad an. 5966, Dg Boon, 

1. 120. 

4084. Ἄννης] Perperam; procul dubio legen- 

dum. est Ἁγνῆς, wt patet. conferenti. laterculum 

lan.215. — 
4087, Tférpou] Historia: desumpta. videtur ex 

Vita S. Iohannis Eleemosynarii, P.G. C. XIV. 896- 

960, n. 86-42. 

4092. Μαξίμου] ΒΗ. p. 89. De eo quoque 

Aug. 131, Aug. 19?, Aug. 26. ᾿Ἀκολουθία, ad 

n. sequentem, 410 19. 

4108, lLegendwm cum,Sa aliisque ᾿Ἀρσακίου. 

41019. Νεοφύτου] BHG.y. 95. Al.in codd. Bar- 

berinianis 111, 37, VI. 22, Anal. Boll. XIX. 82,115. 

Editum est. Βιβλίον περιέχον τὴν ἀκολουθίαν τοῦ 

ἁγίου μεγαλομάρτυρος Νεοφύτου καὶ τοῦ ἁγίου 

Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ. Ἐτυπώθη ἐν Βουκου- 

ρεστίῳ τῆς Οὐγγροβλαχίας παρὰ Στώϊκα ἱερεῖ 

τυπογράφῳ ᾿Ιακωβίτζῃ, ἔτει ἀπὸ θεογονίας αψκτ' 

κατὰ μῆνα ἀπρίλλιον, in-8*. 

A117. Zuwoíuov].De'eo én Tropologio Corsinio 

αὐ hunc diem PrrRA, Analecta saera, J. 668. 

4199. ᾿Αγνῆς] Hodie in Hieronymiano: Romae 

passio Agnetis virginis. Eiusdem heri mentio facta. 

est, fieique iterum. Feb. 19 et iterum. Iul. ὅ 5, quo 

elogium legitur. 

4121. Eipüvnc] Τά τε μὴν ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ 

κατὰ τὴν εἰκάδα τοῦ "lavovapíou δι᾽ ἔτους τελεῖται, 

Vita 5, Marciani pr. (BHG. p. 74), 16. 

4114. κυριακὴ τοῦ ἀσώτου] Respondet latino- 

ταῦ dominicae Septuagesimae. Of. supra, ad 

lan. 14, 898 as. 

411 16. Τιμοθέου] BHG. p. 135. LiPsiUs, Apokr. 

Apostelgeschichten, Z7. 2,373,368-90; synavarium 

€ codice Vatopediano, w., Ergüneungsheft, 86; ' 

Tax. 20. 

Tax. 21. 

Tan. 22, 



La. 24, 

Tax. 95. 

Tas. 96. 

lax. 97. 
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UsENER, im JAHRBÜCHER FÜR PROTESTANTISCHE 

TuEoLociE, XIII. 232. ᾿ 

A132. "Avacraciov] BHG. p. 6. Edita est'Axo- 

λουθία τοῦ ἁγίου ὁσιομάῤτυρος ᾿Αναστασίου τοῦ 

Ἰπέρσου ἐξαχθεῖσα ἐκ τῶν μηναίων καὶ μαρτυρο- 

λογίων... Ἐν Καλάμαις, 1865. 

4149. Βικεντίου] BHG. p. 187, Vincentius. 

ἀϊά σι. Μανουήλ κτλ] Theophan. Contin. V, 4, 

BEKKER, 216. . 

41521. Κλήμεντος) BHG. p. 27. Heliquiae 

58. Clementis et. Agathangeli ἐμ monasterio τοῦ 

Ψαμαθία, Vita Euthymii, XV. 27, Dk Boon, 55-56. 

41814 Εὐσεβίου] Theodoreti Philoth. Hist. IV, 

4196. Εὐσεβείας] BHG. p. 44. De Mylasa. lege 

A. CALMELS, Sainte Xeni à Mylasa, KcHos 

ὉΌΒΙΕΝΤΊ, ZI (1899), 352-56. 

41938. Ἑρμογένους] Ais im codd. 'E. καὶ 

Μηνᾶ, infra 42141, 44, qui distinguendi non viden- 

tur ab homonymis Dec. 10. 

41935. Φιλήμονος] IDegendum censeo Φίλωνος, 

ut infra 42141. De. Philone mentio est. in Vita 

5. Epiphanii a. Polybio, c. 49, DiNpoRr, p. 54. 

Cetera lege apud. M. A. Giacouzuus, in P.G. X b. 

9-26. Cf. A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, ᾿Ανάλεκτα 

ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, . ie aic". 

Kapná8ov] Jta quoque Suidas, 8, v., BERNHARDY, 

». 1500 : Φίλων Καρπάθιος, Infra, 49141, Καλπα- 

σίου. Melius Καρπασίου, ut in. Vita S. Epiphanii, 

L e. D'AuviLLE, Recherehes géographiques sur 

V'isle de Chypre, ΜΕΜΟΙΒΕΒ DE L' AcADÉMIE ROYALE 

DES INSCRIPTIONS, XX XII (1768), 541-43. 

4194». Βαβύλαὶ Hodie tum in breviario syriaco 

hum ὧι Hieronymianis annuntiatur Babylas. ep. 

Antiochenus (Sept. £7), non vero mense Septembri. 

Hicautem peregrina conflatur historia cum Babyla 

Siculo, qui nuspiam exstitit, et duobus martyribus 

Tümotheo et. Agapio, de quibus Sept. 1955 et 

Aug. 195: 

49239. Μακεδονίου] De quo "Theodoretus Phi- 

loth. Hist. XIII. et infra, Feb. 11?. 

4214. 'Máuo] Lege Μηνᾶ, ut infra, 491 4. 

49149. Βάρσιμος] Quoniam non ita; remota. est 

commemoratio Βαρσιμαίου (Jan. 295, Ian. 805), 

qui Βεβαίαν eum fratre baptizavit. (Ian.: 99*, 

432 a1, 434.5), hunc a nostro alium non. esse suspi- 

camur, licet Βαρσιμοῖος ense non interierit(&34 12). 

ἀξ το, Γρητορίου] BHG. p. 50. 

42319. ἸΠουπλίου] Theodoreti Philoth. Hist. V. 

425 28. Ξενοφῶντος κτλ] BHG. p. 138. 

4253. σεισμοῦ] Τούτῳ τῷ ἔτει [460] ἔπαθε 

Κωνσταντινούπολις ἀπὸ σεισμοῦ μηνὶ αὐδυναίῳ c' 

xoi κ' νυκτὸς ἀπὸ τῶν λετομένων Τρωαδησίων 

ἐμβόλων κτλ. Chron. Pasch. Diwpomr, 1 589; 

Maialas, Dinponr, 363. 

42519. Συμεώνου] Theodoreti Philoth.Hist. V Z. 

A25?2. “᾿Ιωάννου] BHG. p. 62, Ioannes Chrys. 

^. 11; al. im codd. Parisiensibus et Vaticanis, 

Catal.Gr. Paris. 357, Catal. Gr. Vatic. 311. De fatis 
reliquiarum. S. Ioannis Chrysostomi M. GgDEON, 

ΤΙατριαρχικοὶ πίνακες, 152-54, 

4297s. Κλαυδίου, ᾿Αστερίου κτλ] Hos iam 
habuimus Qet, 803 

428 91, Μαρκιανῆς] Cf. Du CanaE, Familiae 

Augustae Byzantinae, 95. 

49540. Tfoluypoviou, Βαρδανίου xoi 'Epuoré- 

vouc] De primo déximus ad Oct. 79. Βαρδάνιος 

pater est S. Polychronii, supra, 1176. Ἑρμογένης 

dle, ni fallor, de quo in aliis codicibus Ian. 24, 

4193s, 491 a. 

42856. τῆς ἀπόκρειυ] Hectius postridie, A99 to. 

4292. "Egopaiu] BHG. p. 89. 

49914 ἸΤαλλαδίου! Theodoreti Philoth. Hist. 

VI. . 

49926. Ἰακώβου] Tacob? hesychastaesive ascetae 

elogium. $am. habuimus Oct. 105; alterum. paulo 

longius, 2933. 

49956. κυριακὴ τῆς ἀπόκρεω] Respondet lati- 

norum dominicae Sevagesimae. Supra, ad Ian. 14, 

393 45. . 

49921. Ἰγνατίου] Evagrii. H. E. I. 16. Of. 
Lienrreoor, The apostolie Fathers, 17. x. 45-48. 

4913. Φιλοθέου κτλ] Passionem septem mar- 

tyrum. athletarum. Christi Hipparchi, Philothei, 

lacobi, Paragri, Habibi, Romani οἱ Lolliani, qui 

sub Maximiano .passi sunt Samosatae, edidit 

S. E. ASssEMANI, Áct.SS. mart. orient. et oceid. Z7. 

124-147. Non * sub Maximiano , sed * sub Maci- 

anino , legendum esse censet Β΄. SCHULTESS, í& Zeit- 

schrift der deutsehen morgenlándischen Gesell- 

schaft, DI (1897), p. 879-80, n. 

48114 ᾿Αφραάτου] Theodoreti Philoth. Hist. 

FII. - 

43223. Σαρβήλου] Ex elogio cod. Cb, A32 49, e£ 

ex alis locis (v. c. A945, cf. 1816) patet hunc 

sanctum, alium non. esse α S. Θουθαήλ, de quo 

Sept. 5 5. . 

48225. Βαρσιμοίου)] Hecurrit die sequenti cum 

fusiore elogio. 

492 0. ᾿Ιακῴβου] De quo heri, 429 26, et Oct. 102. 

491938. Ἱππολύτου κτλ. ΒΗ.» 53." Ev "Avrto- 

χείᾳ τῇ πόλει Ἱππόλυτος hodie nuntiatur in bre- 

viario syriaco, et in. Hieronymianis. 

A344. Βαρσιμαίου] Huius acta syriaca habe- 

ius edita a,'W. CuRETON, Ancient syriac docu- 

ments, 63-72, quae iteravit BEDIAN (vid. Anal. Boll. 

X: 479). : 
48956. ΤΙεργήτου] Eadem ieiuna annuntiatio 

Feb. 85, Hodie in. kalendario Neapolitano legitur 

Dep. S. Peregrini, qui colitur Calatabellottae in 

Sicilia, teste Mazoomo, 1. 29. Nomen alterutro loco 

corruptum. esse suspicor. ; 

43853 Βασιλείου krÀ.] N. Ravakt, Tractatus 

praeliminaris de acoluthia offieii canoniel pro 

ecclesiis orientalibus graecorum in solemni com- 

memoratione trium doctorum Basilii, Nazianzeni. 

et Chrysostomi, Acr. SS. Iun. IT. xv-xxxr. BHG. 

p.20, Basilius, Greg., Ioann. E. Lawenawp, La 

féte des trois hiórarques dans l'Église grecque, 

Écnos Ρ Ὄκιεκτ, IV. 164-176. 
48331. Κύρου, Ἰωάννου κτλ} BHG. p. 33. 

Cf. quae scripsit L.. D&uBNER, De Ineubatione 

capita quattuor, Lipsiae, 1900, 80-98. 

49527. Οὐϊκτωρίνου kr] Martyrium. sancto- 

rum Victorini, Vicloris, Nicephori, Claudiani, 

lax. 28. 

ex 
ud 
zu 

lax. 29, 

i 
i 

ὶ 

lax. 80. 

i 

i 
i 

lax, 31. 
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Diodori, Serapionis e Papii syriace ed. S. E. Assk- 

MANI, Act. SS. mart. orient. et occid. ZI. 60-64. 

April. 5? agitur memoria Κλαυδιανοῦ καὶ Διοδίύν- 

pou, Παππίου, Elogium Διοδιίρου xoi Κλαυδια- 

νοῦ... ἐκ τῆς ᾿Ατταλέων πόλεως habemus Feb, 4?. 

496 s. 

April. 115, ubi ὁσία nuncupatur. 

4375. Τρύφωνος] BHG. 136, Tryphon ; al. in 

codd. Vindobon. Hist. gr. XI. LAMBECIUS-KOLLAR, 
VIL 158, et Vatic. 1608, Catal. Gr. Vatic. 39. 
Edita est ᾿Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος καὶ θαυ- 

ματουργοῦ Τρύφωνος ψαλλομένη τῇ o' φεβρουα- 
ρίου ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων χειρογράφων 

καὶ ἐπιμελῶς διορθωθεῖσα παρὰ ἱεροδιδασκάλου 

Τρυφαίνης] Zteratur eius commemoratio 

ἀνδρός, ἐν fj προσετέθη καὶ ó βίος τοῦ ἁγίου ἐκ 
τοῦ Νέου Παραδείσου καὶ εὐχὴ ἱκετήριος πρὸς τὸν 

ἅγιον ὑπὲρ προφυλάξεως χωραφίων, κήπων καὶ 

ἀμπελώνων φθειρομένων ὑπὸ ἑρπετῶν, ἀκρίδων 
καὶ ζωϊφίων, ἐκδίδεται νῦν τὸ πρῶτον ὑπὸ Γ᾿Μελι- 

στάγους πρὸς κοινὴν ἁπάντων τῶν φιλεόρτων 
χριστιανῶν ὠφέλειαν. Ἐν Ἑρμουπόλει, τύποις 
T. Μελιστάγους Μακέδονος, 1855, 32 jp. 'Ako- 
λουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος Τρύφωνος ἐκδοθεῖσα 
ὑπὸ: τοῦ μητροπολίτου Βελεγράδων. ᾿Ανθίμου 

A. Ἀλεξούδη. Ἐν Κερκύρᾳ, 1871, 45 pp. 

43736. Πέτρου] ΤΠοοάογοιξ Philoth. Hist. LX. 
43824 Βενδινιανοῦ] Bíog xoi πολιτεία τοῦ 

ὁσίου Βενδιδιανοῦ (ifa enim scriptum reperitur 
eius. nomen) exstat. im cod. Athonensi monasterii 
Jberorum 593, LawPRos, 1I. 179; item in codice 
Magnae Laurae, M. GkpEoN, Βυζαντινὸν €oproAó- 
iov, 67. £n Vita S. Stephani iunioris, ANALECTA 
GRAECA, 417, dicitur Βενδημιανός. 

A391. Βασιλείου] Βιογραφικαὶ σημειώσεις περὶ 
τοῦ ἁγίου Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
τοῦ ἐξ ᾿Αθηνῶν, ex Vita S. Euthiymii iunioris quom 
Basilius conscripsit, Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, X VI. 
378-75; L. PerIT, in Écnos p'Onizr, JV. 221. 

4402. “Αγνῆς] Πα cuius festum agitur Ion. 215. 
4394, ἀπαντὴ] Alias ὑπαπαντή. Hanc festivi- 

talem a lustiniano inductam | audivimus supra 
239 35. Theophanes, ad. ann. 6034, Dg Boon, 222. 
Cf. J. SrtGLMAYR, Zwei unbeachtete Váüterzeug- 
nisse für das Fest Maria Lichtmess, Den KArro- 
Lix, 1895, 1. 566-26. 

44010. ΠΕρπετούας κτλ] ΒΗΘ, ἢ». 106. Adde 
P.Fnancur pg' CavALIERI, La Passio SS.Perpetuae 
et Felicitatis, Rom, 1896. — Rursum muntiantur 
mense Mart, 45, 145, minime vero die huius men- 
sis 7, quo inscripti sunt breviario syriaco et morty- 
rologio Hieronymiano. Actorum graecorum lemma 
diei Feb. 2, τῇ πρὸ τεσσάρων νονῶν φευρουὰρίων 
passionem assignat, initium vero νόναις φευρουα- 
ρίαις, wbi corrigendum. esse existimo vóvotc μαρ- 
τίαις. In. Hieronymianis die Feb. 2 occurrit quae- 
dam Perpetua, quam ab hac nostra aliam non esse 
suadent nomina Felicitatis, JHogatae, Saturnini, 
quae eodem in laterculo sparsa leguntur. Of. 
P. MowcEAUx, Histoire litiéraire de l'Afrique 
chrétienne, Paris, I (1901), 82, 

4394& κλίμακα χαλκῆν] Jta quoque in Actis 
graecis. Legitur autem in B : σκάλαν χαλκῆν, 

quibus verbis demonstratum esse existimabat v. d. 

1. A. BoBmsoN, Texts and Studies, 1, 2, 22, 

synazarium a versione graeca minime pendere. 
4895» ᾿Αγαθοδώρου] Incipit huius sancti 

elogium. in. cod. : Οὗτος νέος ὧν. προσήχθη τῷ 

ἄρχοντι Τυανέων. Sequitur. ieiuna solitorum tor- 

mentorum enumeratio. 

44024. ᾿Αδριανοῦ xoi Εὐβούλου] Eusebii De 

Mart. Palaest. XI. 29; ljb. prolix., CunETON, 45; 

VioLEr, 103-104. Teste Emsebio, non ambo hoc 

die, sed. alter Mart. 5, alter. Mart. 7 passus est. 

Simul Mart. 5 im Hieronymianis nuntiantur. 

Eosdem quoque sub nominibus Εὐβούλου καὶ "lov- 

λιανοῦ, Mart, 74, latere suspicor. 

441 yr. Βλασίου] Hunc maiores nostri alium 

existimarunt ab eo qui colitur Feb. 111. In kalen- 

dario Neapolitano de unico Blasio mentio exstat, 

et quidem hodierna die : Nat. S. Blassi. 

4415. Κλαύδιος] In kalendario Neapolitano 

die seguenti nuntiatur Nat. S. Claudii mon., qui 

fortasse hic noster est, nisi de Cloudiano, qui 

erastina die colitur, potius cogitandum putes. 

Ais. σάββατον τοῦ τυροφάτου] Jntellege 

sabbatum praecedens dominicam τῆς τυροφάτγου. 

Apud. Graecos enim hebdomas a subsequente domi- 

nica nomen. el numerum. habet, ut docet ALLATIUS, 

De dominicis et hebdomadibus graecorum, a. à. , 

Of. supra, ad. Ian. 14, 393 45. 

441 84. "oiiopou] Hoc die legitur in cod. Vin- 

dobon. Hist. gr. XI. LAwBECIUS-KorrtAm, VIII. 

171, Passio S. [sidori, quae non. huius nostri est, 

sed moriyris de quo Mai 141, Exstat libellus 

᾿Αναπλήρωσις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ τε κατὰ 

τὴν ἄην φεβρουαρίου ἑορταζομένου ὁσίου ᾿ἸΙσιδώ- 

ρου τοῦ Πηλουσιώτου καὶ τοῦ κατὰ τὴν 1Δ4ην τοῦ 

βαίου μάρτυρος Ἰσιδώιροου τοῦ ἐν Χίψ, συντεθεισῶν 

αἰτήσει τῶν ἐπιτρόπων τοῦ κατὰ Λυκαβητὸν ἐπ’ 

ὀνόματι τῶν ἁγίων τιμωμένου ἱεροῦ ναοῦ ὑπὸ τοῦ 

μητροπολίτου Ἄρτης Σεραφείμ, ἐν ἔτει 1885. Ἐν 

᾿Αθήναις, 1865, 8, 

418 39. Ἰαππίου, Διοδώρου καὶ Κλαυδιανοῦ] 

JEorum brevis Passio iw codice Mosquensi 376, 

Vrapmum, 562, hac die legenda. Hodie quoque 

kalendario Neapolitano Claudius aliquis inscriptus 

est, de quo ad. AM 54. Porro. trium. martyrum 

caterva desumpta. videtur ex illa quae Ion. 815 et 

April. 5? laudatur. Inconvenientia hac die in: 

synaxaris coniuncta fuiss vel ex iis suadetur 

quae habet. Cb, 443 41. 

44333. Νικολάου] BHG.p. 97. Synaxarium iam. 

editum P. G. XCIX. 104. | 
44439. Ἰωάννου] De quo April, 26, 63241. 

44355. κυριακὴ τῆς τυροφάτγου] Latinorum 

dominica Quinquagesimae. Supra, αὐ Ian. 14,899 45. 

A453. ᾿Ατάθης] BHG. p. 3. Alia Passio in cod. 

Vatic, 672, Catal. Gr. Vatic. 18. 

44519. ᾿Αβραμίου] Acta syriaca apud BEDIAN, 

Acta martyrum et sanctorum, IV. 130-31. Acto- 

rum graecorum, principium οἱ finis, ad. diem 

Feb. 4, servata, sunt à cod. Paris. 1452, Catal. 

Gr. Paris. 118 ; integra in cod. Hierosolym. Patr. 1, 

PapapoPouLOos-KEmAMEUS, 1. 5. Alim Passio, die 

Fzg. 3. 

Fg. 5. 
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Feb. 3 legenda, in codice Mosquensi 976, Via- τριῶν, quorum. Passio hoc quogue die legitur iu 
DINI, 062. cod, Mosquensi 376, VLADIMIR, 562. 

4462. Θεοδοσίου] Theodoreti Philoth. Hist. .N. 4795. Tlop8evíov] BHG: p. 100. Alia Vito in. 
Alias quoque an. 11, eodem die quo Theodosius — codd. Vatic. 1945, 1993, Catal. Gr. Vatic. 119, 179, 
coenobiarcha, 38545, et. Feb, 8, 45996. quae et in codd. Paris. 1450 etc. Caial. Gr. Paris. 

44623. ᾿Αζαρίου] NEsTLE, Die dem Epiphanius 363. | 
zugeschriebenen Vitae prophetarum, 30-31. 44916. Aovxà] BHG. p. 70. 

44626. ἸΠολυεύκτου] Non. Roc die, sed Ian. 16 45029. Πέτρου] Henschenio, Act. SS. Feb. II. 
vel 15, aun. 970 Polyeuctum e vivis excessisse 68, is esse visus est de quo in Prato spirituali LY; 
censet M. GgpEoN, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, 69; — rectene an. Secus, viderint alii. 
^ eirca mediwim. ianwarii , dixerat CuPrRUs, 44927. Zoyopiov]NEsTLE,Die dem Epiphanius 
Historia chronologica patriareharum CP. a. 700- zugeschriebenen Vitae prophetarum, 28-29. De 
701. eodem iterum Mai 16*. 

44549. δευτέρᾳ τῆς πρώτης ἑβδομάδος] Intel- 451 γ1. Θεοδώρου] BHG. p. 128. Alia monu- 
lege feriom. secundam. ante. dominicam primam menta require, Catal. Gr. Vatie. 319, Catal. Gr. 
quadragesimae, Supra ad Feb. 2, 44 155 et Tan. 14, Paris. 366. Of. Jnzéxk, in Sitzungsberichte der 
89345. Feria secunda ieiunium quadragesimae kaiserliehen Akademip der Wissenschaften, Wien, 
graeci auspicantur, ferio: quarta latini. Phil.- Hist. ΟἹ, CXXXV. n. XI. 60-62. 

A455. τῆς τυροφάγου] Heri, 44355. 4654. Tleprírou] Supra, Ian. 30, 432 se. 
446 39. Βουκόλου] De quo im Actis S. Poly- 4536. Νικηφόρου] BHG. p. 95. Aliae Passiones 

carpi, BHG. p. 113. Edita est ᾿Ασματικὴ ἀκολουθία — im codd. Vatic. et. Paris. Catal. Gr. Vatic. 316, 
τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμιῶν Βουκόλου καὶ TToÀv- Catal. Gr. Paris. 362. 
κάρπου ἐπισκόπων Σμύρνης. Σμύρνῃ, τυπογρα- 45339 “Ρωμανοῦ] Theodoreti Philoth. Hist. 
φεῖον ᾿Αμαλθείας, 1886, 31 pp. Cf. A. PapADo- X1. Alias quoque Nov. 27, 96156. 
POULOS-K ERAMEUS, Ἀνακοινώσεις ἐξ ἱστορίας τῆς 
Σμυρναϊκῆς ἐκκλησίας, Petropoli, 1894, 7. 

4471. ᾿Ιουλιανοῦ κτλ] Acta graeca ex codice — cum B. Paneratio in Siciliam venisse fertur, suspi- 
Athen, 982 nobis misit v. d, J. Laurent; eadem, | catus est BotzANDUs, Act. SS. Feb. II. 277, affiv- 
quantum er tradito brevi eorundem initio conici mavit ParEBRocHIUS, ibid. Mai 1, xvt et CATETANUS, 
potest (ὁ ἅγιος μάρτυς Ἰουλιανός), exstant in cod. — Vitae sanctorum Siculorum, L»animadv. 3, n. 2. 
Hierosolym. Patr. 1, PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 5. 4562. Χαραλάμπους xr] Acta graeca $n cod. 

4&11. Φαύστης καὶ Εὐϊλασίου] Passio in cod. — Oftob. 92, Catal. Gr. Vatie. 258, e£. Paris. 1452*, 
Vindobon. Hist. gr. XI. LAwnEciUs-Korztan, VIIL — Catal Gr. Paris. 119; quae latine edita sunt 
173, latina. ap. LypouaNUM, 517-519, Al. in cod. Act. SS. Feb. II. 882-86. Alim im cod. Pavis, 
Cryptoferratensi B. o. xv. Roccur, 93. Suppl. 700, 1, c. 335. Edita est ᾿ΑἈκολουθία τοῦ 
4481s. Βαρσανουφίου] Βαρσανούφιος Αἰγύπ- ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ θαυμα- 

mos γένος, οὕτως ἐν σαρκὶ τὸν ἄσαρκον διήθλησε τουργοῦ Ψψαλλομένη τῇ δεκάτῃ τοῦ qeupovapíou 
βίον ἔν τινι φροντιστηρίῳ ἀγχοῦ Γάζης τοῦ μηνός, συντεθεῖσα παρὰ Γεωργίου τοῦ Τραπε- 
πολίσματος, ναφεῖ H. E. IV. 33. ζουντίου, νῦν “τρίτον τύποις ἐκδοθεῖσα καὶ uer 

44820. Φωτίου] De cultu Photii apud Graecos ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα. Ἐνετίησιν, 
lege quae scripsit A. PaPADoPOULOS-KxRAMEUs, 1766, ναψξς', παρὰ ᾿Αντωνίῳ τῷ Βόρτολι. liae 
Ὁ πατριάρχης Φώτιος ὡς πατὴρ ἅγιος τῆς Ὄρθο- — ed. an. 1774, 1785, 1817. 
bó£ou Καθολικῆς Ἐκκλησίας, XVII. 519, in 455 n. Ἐνναθᾶς κτλ.) Hedeunt Iul, 159 ἸΤαῦ- 
periodico Ἐκκλησιαστικὴ ᾿Αλήθεια, XX. 12-14 koc, Οὐαλεντῖνα, Oe (ita hoc loco; cf. ViorET, 
95-99, 106-7 ; quae iteravit in Byzantinische Zeit- Die Palaestinischen Mártyrer, 142-43). Lege anno- 
schrift, VII 647.71. Photium obiisseiam mortuo — tanda ad 8220. ἢ 
Formoso (896) auctor est A. LarórnE, Le pape 45615. Ζήνωνος) '"lheodoreti Philoth. Hist. 
Jean VIIL 69, wot. Edita est ᾿Ἀκολουθία τοῦ ἐν XII. In quibusdam codicibus redit Ian. 30; 43359. 
ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου Φωτίου 4581. ᾿Αναστασίου] Qua ratione Anastasius 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογη- (780-754), qui iconomachus fuit, fastis adscribi 
TOU, συνερανισθεῖσα μὲν ἐξ ἀρχαιοτέρων τῆς potuerit, fuse ἀθοίαγαγε conatur M. GEDEON in 
ἐκκλησίας ὕμνων καὶ συντοαχθεῖσα ὑπὸ Κωνσταν- prolegomenis ad Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον. Fuse 
τίνου μητροπολίτου Σταυρουπόλεως τοῦ Τυπάλ- — etiaw: Curunvs, Historia chronologica patriarcha- 
δου, ἐκδοθεῖσα δὲ φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ ἤδη rum CP. w. 532-566. Plerique. codices habent 
εὐκλεῶς πατριαρχεύοντος παναγιωτάτου οἰκουμε- ἀρχιεπισκόπου Κπόλεως, P autem ἐπισκόπου Ἵερο- 
νικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου ᾿Ανθίμου, τοῦ ἀπὸ σολύμων, 456 39. 
Ἐφέσου ἐκ τῆς γήσου Κουτάλης, ἵνα διανέμηται ἀδθ 55.. Βάπτος καὶ fToppópioc] Procul. dubio 
δωρεὰν τοῖς ἁπανταχοῦ εὐσεβέσι καὶ πάσαις ταῖς — legendum. Δαῦκτος καὶ Πορφύριος, supra, 4552. 
ἁτίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας. Ἐν Κωνσταντινου- 45739. Μαρτυρίου xoi Bámrou] Αἰΐα iterum 
πόλει, ἐκ τῆς πατριαρχικῆς τοῦ γένους τυπογρα- eorundem nominum Ἰορφυρίου xoi Δαύκτου 
φείας, 1548, 4o, 13 pp. 

A485... χιλίων μαρτύρων) Ita cod. reapse χιλίων 

4542». Μαρκέλλου] Marcellum episcopum Sici- 
liae Marcianum Syracusamum (Oct. 31*) esse, qui 

eversio. 

4576. Βλασίου] BHG. p. 21. Aliae Passiones 
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in codd. Vatic, Catal. Gr. Vatic. 306, et in 

codd. Paris. Catal. Gr. Paris. 351 (nom tamen 

in cod. 1491) Edita est ᾿Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου 

ἐνδόξου íepopóprupog Βλασίου ἀρχιεπισκόπου 

Σεβαστείας συλλεχθεῖσα ὑπὸ Στυλιανοῦ ἱερέως 

Κύτρακα καὶ ἀφιερωθεῖσα τοῖς τιμιωτάτοις Ἰωάννῃ 

Λάσκαρει τῷ ἐξοχωτάτῳ ἰατροσοφιστῇ καὶ Βλασίῳ 

ΤΙαυλούτζῳ χρησιμωτάτψ, ἐπιτρόποις τοῦ ἐν 

Κερκύρᾳ πανενδόξου ναοῦ τιμωμένου ἐπ᾽ ὀνόματι 

τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιότισας καὶ ἁγίου 

Βλασίου. αψπς΄, Ἐνετίησιν, 1786, παρὰ Νικολάῳ 

Γλυκεῖ τῷ ἐξ ᾿Ιωαννίνων. ---- Ἀκολουθία καὶ μαρτύ- 

ptov τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου 

ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας τοῦ θαυματουργοῦ νῦν 

τὸ πρῶτον τύποις ἐκδίδοται ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν 

V. Ἀθανασιάδου τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν Νικολ. TT, Πόγκα 

καὶ Κωνστ. Κιαπέκου τῶν πρωταιτίων τῆς ποιή- 

σεως ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ "ἱεροῦ Βλασίου ἐν τῷ ἐν 

Κύμῃ ἱερῷ ναῷ τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου πρὸς χρῆσιν 

καὶ ὠφέλειαν τῶν ὀρθοδόξων, Ἐν Χαλκίδι, ἐκ τῶν 

καταστημάτων ἀδελφῶν Fl. Ἀθανασιάδου, 1898, 

85,80 pp. — Ἀκολουθία πλήρης, βίος καὶ μαρτύ- 

ριον τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Βλασίου ... 

ἐπιμελείᾳ K. N. Δουκάκη, Athenis, 1576, 32 pp. 

457928. Μακεδονίου] Theodoreti Philoth. Hist. 

XILL Alias lan, 24, 42129. 

A5825.. Ζαχαρίου) Zachariae patris S. Joannis 

Baptistae reliquias. Constantinopolim. translatas 

esse an. 415 πρὸ ς΄ vovüv σεπτεμβρίων ἡμέρᾳ 

σαββάτῳ testatur Chronicon Paschale, DixponF, 

1. 572. Easdem invenias esse am. 427 affirmat 

M. ΘΈΡΕΟΝ, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, 72, ex. Theo- 

phane. Verum. Theophanes, ad an. 5919, Dx Boon, 

J. 86, inventionem τοῦ προφήτου Ζαχαρία recitat, 

quam fusius narrat Sozomenus, H. E. IX. 17, qui 

de Ζαχαρίᾳ τῷ παλαιοτέρῳ προφήτῃ conceptis 

verbis loquitur, ibid. LX. 16. os 
45821. Θεοδώρας] BHG. p. 127, Theodora 

imp. Edita est Ἀκολουθία τῆς ἁγίας καὶ θεοστέπτου 

βασιλίδος Θεοδώρας τῆς ποιησάσης τὴν ὀρθο- 

δοξίαν ψαλλομένη τῇ ἑνδεκάτῃ τοῦ φευρουαρίου 
μηνὸς συντεθεῖσα παρὰ ᾿Εμμανουήλου ἱερέως τοῦ 

Τζάνε λετομένου Μπουνιαλῆ τοῦ εἰκονογράφου 
ignuepíou ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τῶν Ῥωμαίων τοῦ ἐν κλειναῖς Βενετίαις 
καὶ τυπωθεῖσα διὰ δαπάνης καὶ ἀναλωμάτων 
ἑνὸς θεοσεβεστάτου χριστιανοῦ. Ἐνετίησιν, παρὰ 
᾿Ανδρέᾳ τῷ Ἰουλιανῷ, αχο α’, 89, ιδ' pp.-— De festo 

orthodoziae, infra, ad M59 49. 

45949. κυριακὴ τῆς ὀρθοδοξίας} Sew κυριακὴ 
πρώτη τῶν νηστειῶν. Synaxarium de festo lege in 
Triodio. Cf. De synodo an. 849, TR. UspENsKI 
in Zurnal ministerstva narodnago prosvé&énija, 
CCLXXIII (1891), 73-158. Of. Byzantinische Zeit- 
schrift, Z. 176. Edidit idem UspkNskw, Sinodik v' 
nedélju pravoslavija, Odessa, 1893. 

45951. πρῶτον σάββατον τῶν νηστειῶν] ΒΗ, 
»}..128, T'heodorus, n. 3. G. WERNspoRF, Manuelis 
Philae carmina graeca, 14-50. Cf. infra, Feb. 17, 
ad 47199. 

45910. χιλίων τριῶν μαρτύρων) Horum Passio 
in cod. Parisiensi 1452, Catal Gr. Paris. 119. 

Etiam in cod. Mosquensi 876, VrADIMIR, 562, ubi 

Feb. 6 legendà proponitur. ΄ 

45923. Μελετίου] BHG. p. 91. Vitae epitome 

hoc die legenda, in cod. Paris. 1452, Catal. Gr. 

Paris. 119. In codicibus nostris non. paucis eius 

memoria Aug. 23 inscripta est. . 

46021. Μαρίας] BEIG. p.42, Eugenius et Maria. 

Alias recensiones edidit L. CuucwET, Vie de 
Ste Marine, RgvuE ΡῈ L'OnrwT cunérmEN, VI 

(1901), 575-92 ; it. syriace, F. Nav, ibid. 283-290; 

it. coptice, H. HvvEnNar, ibid. VII. 196-52; latine, 

BHL. 5528 sqq. . 

4611. ᾿Αντωνίου] Ecus. Vitam. edidit A. PAPA- 

DOPOULOS-KERAMEUS, Monumenta graeca et latina. 

ad historiam Photii patriarehae pertinentia, 

Petropoli, 1899, 1. 1 sgg. 

4612:5. MopriviavoO] P. RapBow, Die Legende 

des Martinian, WikxER SruUpiEN, 1895, 253-93. — 

4631. Moicuud; "Theodoreti Philoth. Hist. 

XIV. Alias Ian. 28, 2111. 

: 46821. ᾿Ακεψιμᾶ] Theodoreti Philoth. Hist. 

XV. Jam Nov. 81 eiusdem elogium legimus. 

46418. Εὐλογίου] De eius historiae fontibus 

fuse tractant decessores nostri, Act. SS. Sept. 1V. 

83-94. 

4652. Αὐξεντίου] BHG. p: 14. Evstat eius 

encomium. a. Psello in cod. Vatic. 672, Catal. Gr. 

Vatic. 19. Cf. GEDEON, Βυζαντινὸν ἑορτολότιον, 

278-83. De corpore S. Auxentiüi, infra, M65 58. 

46529. Mápuvoc] Theodore; Philoth. Hist. 

XVI 

46538. ᾿Αβραάμου] Theodoreti Philoth. Hist. 

XVII. 

4605. τῆς ἁγίας ᾿Αναστάσεως) Hac in ecclesia 

S. Auxentii corpus servari testatur Antonius Nov- 

gorodensis, B. p Kurrnowo, Itinéraires russes en 

Orient, 105. 

4654. "Ovnoiuou) Acta. graeca in. codd. Vin- 

dobon. Hist. gr. Xl. LawBECIUs-KorLam, 180, et 

Paris. 1452, Catal. Gr. Paris. 119, latine apud 

LieouaNuM, V. 557-59". . 

4679. Maiwpoc] De hoe, ni fallor, in Vita 

S. Porphyrii Gazensis : Ἐπορεύθημεν ἐπὶ τὸ 

ἅτιον μαρτύριον τοῦ ἐνδόξου μάρτυρος Τιμοθέου, 

ἐν ᾧ ἀπόκεινται καὶ ἄλλα λείψανα Μαΐουρος μάρ- 

τυρος καὶ Θεῆς ὁμολογητρίας. Marci diaconi Vita. 

Porphyrii Gazensis, Leipzig, 1895, 18. 

467?». Εὐσεβίου] Theodoret; Philoth. Hist. 

XVIII 

46824.. TTapvouriou xoi Εὐφροσύνης] Jam 

Sept. 25? elogium Euphrosynes legimus. . 

4673 Παμφίλου κτλ] Eusebii De Mart. 

Palaest. XI. 1-28; lib. prolia., graece in. Anal. 

Boll. XVI. 129-39. Nuntiantur hoc quoque die, qui 

eorum natalis est, in breviario syriaco (Πάμφιος 

καὶ ἸΤάμφιλος) ef in. Hieronymianis. 

4692. τῶν ἐν Mopruponóke ἁγίων] In cod. 

Hierosolym. Patr. 1, die Feb. 17 legenda : Διή- 

TnOtg τῶν ἐν Μαρτυροπόλει ἁτίων καὶ τοῦ ἁγίου 

Μαρουθᾶ τοῦ ἀνεγείραντος τὴν πόλιν ἐπ᾽ ὀνόματι 

τῶν μαρτύρων, Α. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 1. 6. 

4691. Θεοδώρου] BHG. p. 128. Cf. Catal. Gr. 

Fg. 13. 

Fs. 14. 

Fre. 15. 

Fzg. 16. 

Fre. 17. 



ἔπε. 18, 
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Vatic. 219, Catal. Gr. Paris. 366. De templo Ama- 

seae ab imp. Anastasio condito, PErRIDES, Note 

sur une inseription chrétienne d'Amasée, Écmos 

V'Onigvr, 111 (1900), 273-78, Ἀκολουθία wfriusque 

SS. Theodori, BzaxTINISCHE ZkrrscHRIFT, IF. 276. 

Alio de iliorum cultu, M. TaEU, Theodori Pedia- 

Simi eiusque amicorum quae exstant, Potisda- 

niae, 1899, 14-25, 55. 

46931  Mopiduvng] LIPSIUS, Apokr. Apostel- 

geschichten, Z1. 2, 12; cf. 'Tni. Zap, Forschungen 

zur Geschichte des neutestamentliehen Kanons, 

VI. 24. 

46937. Αὐξιβίου] Acta graeca, die Feb 19 

legenda, in cod. Vindobon. Hist. gr. XI. LAWBECIUS- 

KorLaR, VILL 185, οἱ Paris. 1452, Catal. Gr. 

Paris. 120, latine in. Act. SS. Feb. III. 194-28. 

Cf. A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, Ἱεροσολυμιτικὴ 

Βιβλιοθήκη, 1 6, n. 28. 

41018. Θεοστηρίκτου Fueritne celebris ille:con- 

fessor, de quo ad Feb. 28, 496 46, non constat. 

4702. Μηνᾶ] Quisnam fuerit sanctus ille 

Menas ne ipsis quidem Graecis perspicuum fuisse 

videtur. Lege 'TiLLEMONT, Mémoires, V.. 441-44, 
758-60. Neque liquet sub quonam. Basilio repertae 

eius veliquiae fuisse dicantur. Loco Βασιλείου 

legit Μαρκιανοῦ M. ἜΛΕΟΝ, Βυζαντινὸν ἑορτολό- 

γιον, 7ὅ, cum NicopEMo, Συναξαριστής, ad Feb. 17. 

Jirror fortasse ex nomine Μαριανοῦ (470 29) ena- 

ius. 

A712. Σαλαμάνου] Theodoreti Philoth. Hist. 

XIX. Alias nuntiatur Dec. 31, 36051, Ion. 23, 

ATi. 

4729.. Φλαβιανοῦ] Prozéime sequitur, Feb. 185, 

anemorio S. Leonis papae. De utraque iam. dixi- 

mus ad. Nov. 125. 

471 58. κολύβων θαῦμα] De hoc miraculo habe- 

tur sermo Pseudo-Nectarii, ΒΗ. p. 128, «. 3. 

Cf. L. PeriT, La grande controverse des Colybes, 

Écuos v'Ontzxr, 11 (1899), 324. Cf. supra, Feb. 11, 

ad, 459 δι. 

47i? Λέοντος] Neque Feb. 18 neque April. 11, 

quo in. ecclesia latina nunc colitur. S. Leo, deposi- 

Hionis eius dies est, sed. Nov. 10, quo in Hierony- 

mionis legitur : Romae depositio saneti Leonis 

episcopi. Aliquis Λέων, al. Λεόντιος, die Nov. 12* 

$n cod. nonnullis reperitur ; quem. Leonem papam 

6886 existimamus. 

4j24. Λέοντος xoi ἸΤαρητορίου] BEG. p. 68. 

41325. ᾿Αγαπητοῦ) Eius Vita in cod. Mosquensi 

376, VLADIMIR, 563, quam mox editurum se pro- 

misit Α. PAPADOPOULOS-KERAMEUS. 

FjA4. Θωμᾶ καὶ Ἰωάννου] De Thoma (f 610) 

agitur. Mart. 191; dé. loanne (f 595) Sept. 2*. 

loanni, interposito. Cyriaco, successit Thomas, 

supra 54714. 

4153. Μαξίμου κτλ.} BEG. p. 90. ideni mar- 

tyres iam occurrerunt Sept. 15?, 

47515. Mápn] T'heodoreti Philoth. Hist. XX. 
Alias, lan. 25, 49450. 

4j61?. Τιμοθέου] Hunc eundem esse crediderim. 
de quo Eusebius, De Mart. Palaest. 17]. 1, et in 
synaxario nostro δορί, 195, Aug. 195. Esto martyr 

dicatur ille in Gaza. At solet de ipso mentio occur- 

vere una cum Agapio Caesariensi, supra, 23814. 

47634. Κινδαίου] Im kalendario Neapolitano 

S. Cindinu crastina die, ut et in aliis codicibus 

nostris. 

410 35. Αὐξιβίου] Eius elogium Feb. 173, 

4753? Ῥαβουλδ] Cf. Ἐτκώμιον εἰς τὸν ὅσιον 

καὶ θεοφόρον πατέρα ἡμῶν Βάραν, BHG. p. 15, 

Baras. 

A]bzi. ᾿Αρχίππου κτλ. Horum Passio in cod. 

Mosquensi, 376, ViADIMIB, 563. 

4783. Xobix] Alias Σαδώθ, μὲ Oct. 193, Duo " 

festa. ideo fortasse synamariis inscripta sunt, quod 

mense Octobri comprehensus fuerit sanctus martyr, 

μὲ habet S. E. AssEMANI, Act. SS. mart. orient, et 

occid. 1 91, dicaturque turma sociorum coronam 

fuisse adepta * luna. vigesima Februarii ,, quae 

anno Christi 342 minime incidit in 20 Februarii. 

Verum haec perperam veddit versio graeco : ἔτε- 

λειώθησαν δὲ oi ἅγιοι οὗτοι μάρτυρες εἰκάδι (alias 

εἰκάδι β΄ τοῦ φευρουαρίου μηνός, wnde in Meno- 

: logiis tum. 20 tum 22 Februarii feslum S. Sadoth 

assignatur. Catal. Gr. Paris. 120, LAMBECIUS- 

Korran, VIII. 185. 

4799. Τιμοθέου] Legitur Ἀκολουθία εἰς τοὺς 

ὁσίους Τιμόθεον τὸν ἐν Συμβόλοις καὶ Εὐστάθιον 

«Ἀντιοχείας in codice saec, X VI de quo Ἀ. PAPADO- 

POULOS-KERAMEUS, Movporopbáretog βιβλιοθήκη, 

181. 

47923. Λέοντος] Acla eius graeca, exstant in 

nonnullis codicibus, v. c. Vatic. 866, 1641, Catal. 

Gr. Vatic. 82, 147, quorum versio graeca edita est 

in. Act. SS. Feb. 11]. 223-25. Alia in cod. Coislin. 

307, Catal. Gr. Paris. 318. 

48014 Εὐσταθίου! BHG. p. 45, Eustathius ep. 

Vita in cod. Mosquensi 376, VrAptwIR, 560. Cf. 

Act, SS. Iul. IV. 180-44. In aliis codicibus de eo 

lun, 5, Aug. 23. Breviarium syriacum. Iun. 19, 

Hieronymiani Iul. 16, habent: In. Antiochia 'Theo- 

doti Eustati. 

48119. Zoaxxoiov] Male pro Ζαχαρίου, quod 

ceteri viz non omnes (etiam P) habent. De Zacharia 

Hierosolymit. Act. SS. Feb. ILL. 247-49. 

48116. Μαυρικίου] ΒΗ. p. 89. 

48145. Γεωργίου] BHO. p. 49, Georgius ep. 

Amastrid. 

A8930. Ἰακώβου] JAeodoreti Philoth. Hist. 

XXI. Alias de eodem Nov. 26, 960 41. 

41956. Ἰωάννου] Ioannes LIT, dequo Aug.31?, 

quo die obiit. 

4831. εὑρέσεως τῶν λειψάνων] Thomam. pa- 

triorcham multo post Arcadium. vizisse in. com- 

qperto est. Sanctorum Andronici e£ Iuniae memoria 

agitur Mai 171. ᾿Ἀκολουθία εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν 

λειψάνων τῶν ἁτίων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου im 

codice de quo αὐ Feb. 211. 

- 48323. Ἀθανασίου] De quo S. Theodorus Stu- 

dita in. Catechesi xxi, AuvRAY, Theodori Studitis 

praepositi parva Catechesis, 77. Ceteros fontes 

enumerat J. PARGOIRE, in Échos d'Orient; IV (1901), 
355-56, ex quibus colligit. sanctum obiisse Feb. 22 

an. 826. 

Fes. 90, 

Fs. 21. 

Fg. 22. 

ee 

Ϊ Fr». 94, 

Fen, 96. 

Fes. 23. 
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48335. Τελεσφόρου] Teste Liber pontif. Du- 
CHESNE, 1. 129, depositus est 1V non. Ian. 

4841. Xuveroü] Saneti cognominis elogium 

dedimus Dec. 135. . 

48410. Θαλασσίου καὶ Λιμναίου]  T'heodoreti 

Philoth. Hist. X XII. | 

4852. Πολυκάρπου] BHG. p. 112, quibus adde 

Fuwk, Patres apostoliei, Tubingae, I (1901), 

313-45; R. KNopr, Ausgewühlte Máürtyrerakten, 

Tübingen wnd Leipzig, 1901, 1-10; O. v. GEbnaRDT, 

Acta martyrum selecta, Berlin, 1902, 1-12. Epi- 

tomen e cod. Mosquensi 376 edidit. A. PAPADoPOU- 
LOS-KERAMEUS, Ἀνακοινώσεις ἐξ ἱστορίας Tüc 

Σμυρναϊκῆς ἐκκλησίας. "Ev Πετρουπόλει, 1894, 
6-9. De anno emortuali (155) "uper ZáumN, For- 
schungen zur Geschichte des neutestamentlichen 
Kanons, V1. 95-109; P. ConssEN, Das Todesjahr 
Polykarps, ZkITSCHRIFT FÜR DIE NEUTESTAMENT- 
LICHE WisskNscHarr, 11] (1902), 61-82, 

A8521. Ἰωάννου κτλ!] Theodoreti Philoth. Hist. 
XXIII. 

485 Ὁ. Ἰωάννου) Eius Acta graeca leguntur in 
cod. Paris. suppl. gr. 106 (Catal. Gr. Paris, 325), 
latine in. Act. 55. Feb. III. 481-83, Cantica de 
sancto apud PrrRA, Analecta sacra, 1, 619-22. 

48530. Ἰωάννου] ΒΗ. p. 60, Ioannes B. n. 2. 
487», Zefwá xA] Theodoreti Philoth. Hist. 

XXIV. 

49734 Ταρασίου] BHG. p. 193. Obiit. Feb. 25 
an. 806, teste T'heophane ad an. 6298 : Τούτῳ τῷ 
ἔτει, μηνὶ φεβρουαῤίῳ ιη΄, ἰνδικτιῶνος ιδ΄, Ταρά- 
σιος ὅ ἁγιώτατος πατριάρχης Κωνσταντινουπό-. 
λεως ἐνδόξως ἀπεβίω, Dg Boon, I, 491. 

4891. Ἀλεξάνδρου] BHG. p.3. Eiusdem festum 
cum elogio multo proliziore redit. Mai 184. In 
breviario syriaco et Hieronymianis nuntiatur 
Alexander quidam die proxime sequenti. ef. 
TinE&EK, in Sitzungsberichte der kaiserlichen Aka- 
demie der Wissenschaften, Wien, Phil.- Hist. Cl. 
CXXXVI. n. 11, 4-5. 

48914. Ἀσκληπιοῦ xoi Ἰακώβου] "heodoreti 
Philoth. Hist. XXV. 

49011. 'Pnyivov] Jam Oct. 175 eius memoria 
occurrit, Exstat Βίβλος ἱερὰ περιέχουσα τὴν ἅπα- 
σαν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ῥηγίνου 
ἐπισκόπου Σκοπέλων .. νῦν πρῶτον τυπωθεῖσα 
ἀναλώμασι τοῦ τιμιωτάτου καὶ ἐλλογιμωτάτου ἐν 
ἄρχουσι μεγάλου γραμματικοῦ κυρίου Κωνσταντί-. 
νου Δαπόντε, τοῦ ἐκ γήσου Σκοπέλων, Venezia, 
1746. (PAPApOPOULOS-VRErOS, 196). 

49022. Μαρκέλλου] Perperam dicitur episcopus 
Ἀπαμείας τῆς Κύπρου, cum nulla fuerit Apamaea 
in insula, Cypro. Heapse. Marcellus ille est de quo 
Aug. 145, et in kalendario Neapolitano Feb, 98 : 
Nat. S. Marcelli de Svria. Error inde oríus vide- 
tur, quod. dicitur τῆς Κυπρίων νήσου ὁρμώμενος. 
Cf. Act. SS. Aug. IIT. 152, 

489 α΄. τρίτην κυριακὴν τῶν νηστειῶν] Supra, 
ad lan. 14, 393 as. 

489 26. Πορφυρίου] BHG. p. 114. Marci diaconi 
Vita Porphyrii episcopi Gazensis, ediderunt Socie- 
fatis philologae Bonnensis sodales, Lipsiae, 1895, 

SYNAXARIUM, 

1-82; Bíog ἐν συντόμῳ, ibid. 83-109. Dicitur 
obiisse (ib. 82) μηνὶ δύστρῳ δευτέρᾳ, videlicet, 
26 Februarii (an. 480), quae verba. quibusdam 
ansam praebuisse videntur, ut μαρτίῳ δευτέρᾳ eius 
natalicia celebrarent, infra, 4905s. 

191:5. Bapabárov] Theodoreti Philoth, Hist, 
OXXVHLC 

1927. Θεοδωρήτου] Lege Θεοδότου, Ibid. 
Scnurzk, 1284. 

49220. Στεφάνου] Codinus De aedificiis CP, 
BEkKER, 93. 

49223. Θεῆς] Gazae in Palaestina erat μαρτύ- 
ριον τοῦ ἐνδόξου μάρτυρος Τιμοθέου, ἐν ᾧ ἀπό- 
κεῖται καὶ ἄλλα λείψανα Μαΐουρος μάρτυρος καὶ 
Θεῆς ὁμολογητρίας. Marci diaconi Vita Porphyrii 
episcopi Gazensis, Lipsiae, 1895,18. Nolim tamen 
contendere de eadem Thea uirimque agi. - 

4922?& Γελασίου] Breve elogium eiusdem. Feb. 
27, infra, 49341. Chronicon Paschale, DiNpoRF, 
513. Cf. B. vox DER Lack, Studien zur Genesius- 

legeride, Berlin, 1898-99. 

49135. ΤΙροκοπίου] ᾿Ακολουθία elg τὸν ἅγιον 
Tipoxóriov Δεκαπολίτην in cod.saec. X V 1 affertur 
ab À. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, Maupoyopbáretoc ^ 
βιβλιοθήκη, 731. 

4932. Θαλλελαίου) heodoreti Philoth. Hist. 
XXVIII. 

4931. Βασιλείου] Ἀκολουθία εἰς τὸν ὅσιον 
Βασίλειον τὸν ὁμολογητήν legitur in codice de quo 
ad Feb. 271, 

49615. Νέστορος] BHG. p. 95. Alia Passio in 
cod. Mosquensi 376, VLADIMIR, 563. 

49529. Κασιανοῦ] Hunc esse Cassianum. col- 
latorem. existimat PAPEBROCHIUs, Ephemerides 
graeco-mosc. xvII, ef quarto quoque anno tantum 
coli, cum ipsi dies Feb. 29 assignatus sit. Edita est 
Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Κασσιανοῦ 
τοῦ Ῥωμαίου ψαλλομένη κατὰ τὴν εἰκοστὴν 
ἐννάτην τοῦ φευρουαρίου μηνός, εἰ δὲ καὶ: οὐκ 

ἔστι βίσεκτος, νὰ ψάλλεται κατὰ τὴν εἰκοστὴν 
ὀγδόην τοῦ αὐτοῦ, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα 
προτροπῇ μὲν τοῦ μακαριωτάτου καὶ σεβασμιωτά- 
του ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου κυρίου Χρυ- 
σάνθου τῆς νέας Ἰουστινιανῆς, διὰ δαπάνης τοῦ 
αἰδεσιμωτάτου πρωτοπαπᾶ κυροῦ Χριστοδούλου, 
ἐπιστασίᾳ δὲ καὶ παρακινήσει τοῦ ταπεινοῦ ἀρχι- 
διακόνου ᾿παννικίου, τοῦ αὐτόῦ θρόνου, τοῦ ἐκ 
τῆς Λευκοσίας. αψπζ΄. Ἐνετίησιν, 1787, παρὰ 
Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 16 pp. Legitur 
quoque ἀκολουθία in codice de quo ad Feb. 271. 

49530. ΤΙαύλου] Jam Nov. 6* de hoc Paulo 
diximus. 

4962. Μαράνας xoi Küpac] T'heodoreti Philoth. 

Hist. XXIX. 

49639. Γελασίου] Ille, ni fallor,de quo Feb.26*. 

49646. Θεοστηρίκτου] Vita S. Stephani iunio- 

ris, P.G. C. 1165. Cf. A. H(knc£s], Les Monastéres 

de Bithynie. Saint Jean le théologue de Pélécéte, 

ÉcHos p'Omrewr, I (1898), 274-80. Alias aliis 
diebus celebratur. Lege quae adnotata sunt ad 
Mart. 17. Neque adeo certum est Theosterictum,qui 
Feb, 17* onnuntiatur, eundem, illum esse de quo 
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hodie, Quae seripsit Chr. Lopareo de S. (Theoste- 

vico qui Feb. 29 colitur, paucis. refert. Jàc1é. in 

Archiv für slavische Philologie, X V. 555. 

496 45, τετράδα τῆς μεσονηστίμου] Supra, ad 

lan. 14, 398 45. 

49819. Εὐδοκίας] BHG. p. 41. 

49914  Aopvívoc] T'heodoreii Philoth, Hist. 

XXx. 

5002, Νέστορος καὶ Τριβιμίου] Kors Acta 

veperire non contigit. Certe quaedom. communia. 

habuisse videntur cum Actis S. Nestoris, Feb. 289. 

50012. ᾿Αντωνίνης] Jieratur eius commemora- 

tio, adiecto elogio, Iun. 12?. 

49750. Ματρώνης] Ex elogio patet legendum 

6886 Δομνίνας. . 

49935. Koivrou] Im .alüs codicibus eiusdem 

memoria agitur Iun. 2, eliam sub nomine Κολίστου 

798 s, et Ὑακίνθου, 793 ss. 

501320. Εὐθαλίας] Haec, quisquis est, im aliis 

codicibus nuntiatur Mai 6, 66249, Mai 12, 67030. 

50121. 'Avbpovikou καὶ ᾿Αθανασίας} Eorundem 

historiae varias recensiones edidit L. CLUcNET, Vie 

(et récits) de l'abbé Danielle Seétiote, Paris, 1901, 

47-64. Vitam syriacam quam. edidit P. BEDJAN, 

Acta martyrum et sanctorum, Paris, 1896, J. 405- 

417, partim vertit, partim. contraxit Ἐς Nav, ap. 

CLUGNET, op. cit. 78-82. 

5021» Θεοδότου] Eius elogium iam habuimus 

lan. 19*. 

50221. Θεοδωρήτου] Cf. BHL. 8074 sqq. Elo- 

gium damus Mart. 8, 50419. Eius memoria recur- 

rit Mai 189. 

4995. TToppuptou] Quare ille, qui obiit Feb. 26, 

hoc quoque die colatur, divimus supra, ad. diem 

Feb. 56". 

5031. Εὐτροπίου xr] Μαρτύριον Kheovíxou 

xai Εὐτροπίου exstat im cod. Athon. Dionys. 143; 

LaurRos, £. a. 3677; etiam in cod. Mosquensi 376, 

VraADIMIR, 262. Al. in codice Messanensi 30, S. Basi- 

lisci festum agitur Mai 893. 

506 46. ΠΙαμοῦν] Zam supra, Dec. 23, occurrit. 

50527. ἸΠαύλου xoi "lovMavfg] Im cod. Mos- 

quensi 376, VLADIMIR, 64, hae die occurrit Passio, 

quae alias mense Augusto legenda est. Lufra, 

Aug. 17 5. 

50634 Ἀρχελάου κτλ] .Hodie im breviario 
syriaco habemus Ἐν Νικομηδείᾳ Φώτιος καὶ Ἀρχέ- 
λαος καὶ Κυρινὸς καὶ ἕτεροι μάρτυρες ιζ΄, In. Hiero- 
nymianis nutat numerus sociorum. In. synazariis 
nonnullis ad. Mart. δ᾽ Archelaum muntiari cum 
sociis CX LII ad hunc diem monebimus et, cur ita. 
factum sit, dicemus... 

5072. Γερασίμου] Vita graeca ed. ab A. PAPA- 
DOPOULOS-KERAMEUs, ᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς 

σταχυολογίας, IV. 175-184, ex qua. constat. ilum 

obiisse κατὰ τὴν πέμπτην τοῦ μαρτίου μηνὸς τῆς 
τρισκαιδεκάτης ἰνδικτιῶνος ἐν ἀρχῇ τῆς βασιλείας 
Ζήνωνος (an. 475). Of. Cyrilli Seythopolitani Vita. 
S. Euthymii, it. S. Cyriaci, S. Sabae, S. "heodosii, 
Joannis Moschi Pratum Spirituale. 

508 35, Σατύρου! Vid. Feb. 22 
$0831. Ἰακώβου] Forsitan ille de quo Feb. 218, 

quemque. vocat. "Theodoretus, Philoth. Hist. X X1, 

τὸν μέγαν Ἰάκωβον, 

50651,  Xrparovixou] 176 de quo 50643. Cf. 

Aug. 175. 

50556. Σαρβίλου] Solum hoc loco habemus, qui 

alibi Sept. 5*, Dec. 10*, lan. 395, cum. Βεβαίᾳ 

celebratur. 

5092. Μάρκου] [. KuwzE, Marcus eremita, 

Leipzig, 1895, 30-46. Elogiwm magnam partem 

constat ex eis quae narrantur de S. Macario 

Alexandrino (Ian. 195), de quo. Palladius, Hist. 

Lausiaca, 20, εἰ Hist. monach. Aegypt. 28, 

PnEUscHEN, Palladius und Rufinus, 86-90. Quae 

habet codex P, conferenda. sunt. cum. Hist. Lau- 

Siaca, 91, 

51119. Κόνωνος] Passionem S. Cononis, die 

Jul. 2 legendam, ed. A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, V. 364- 

368, addito synazario. O. vo GeBHARDT, Ácta 

martyrum selecta, Berlin, 1902, 129-33, cum 

synaxario ex Cg. 

512957 ᾿Αρχέλαος] Lege quae diximus ad 

Mart. 44. Errorem. in. numero. sociorum. centum 

quadraginta duorum. oriri ex prorime sequenti, 

(Mart. 6?) commemoratione martyrum. .XLII 

fidenter dixerim. 

5182. Κόνωνος] Μαρτύριον xoi θαυματουργίαι 

τοῦ ἁγίου Κόνωνος τοῦ ἐν ᾿Ισαυρίᾳ die Nov. 4 

legendum, exstat in codd. Vatic. 1669, Ottob. 358, 

Catal. Gr. Vatic. 159, 272. 

5164. μάρτυρες τεσσαράκοντα δύο! BHG. 88. 

Alia Passio graeca ed. A. VAsiLIEV, in Mémoires 

de l'Académie impériale des Sciences de Saint- 

Pétersbourg, VIF série, III. n. 8; fragmentum, 

AzicHT-ScHMIDT, ὧι Archiv für slavische Philo- 

logie, XVIIL 190-92. 

516 55. - Ἰουλιανὸς xoi Εὔβουλος] Legendae sunt 

adnotationes ad Mart. 7*. 

517a. Βασιλέως xr] BHG. y. 19, Basilius, 

Capito, etc. 

5174. Αἰθερίου] Cf. Byzantinische Zeitschrift, 

IX. 386-87. 

518 21. ᾿Αρκαδίου] In kalendario Neapolitano, 

Nat. Arcadii Epi. Arcadii nomen in. mira verum 

confusione vequire infra, 520 51. 

51823. Εὐβούλου καὶ Ἰουλιανοῦ] Nuspiam de 

his sanctis quicquam veperire contigit. Mihi admo- 

dum probabile est quondam scriptum fuisse Εὐβού- 

Aou καὶ Ἀδριανοῦ. Nonis enim Martiis, seu septima. 

Dystri, Eubulum. passum esse, duobus diebus post 

Adrianum, narrat. Eusebius De Mart. Palaest. 

XI 30. Tom vero, in. synazariis nostris plerique 

martyrum eorum, qui in praedicto libro laudantur, 

cum alis diebus, tum maxime diebus natalibus 

sunt inscripti; quod. de Adriano οἱ Éubulo, qui 

Feb. 3? tantum. occurrunt, minime verum. esset. 

Neque obstat elogium, Εὐβούλου xoi Ἰουλιανοῦ in 

Be, Mart. 8, 520 28. 

51895. Δομετίου) Alius a. celebri martyre qui 

colitur Oct. 49, Aug. 71, si tamen audiendus. Mc, 

a quo dicitur in pace quievisse, 59234. 

5192. Θεοφυλάκτου] Vita in cod. Athon. Dio- 

Manr. 5. 

Manr. 6. 

Manz. ἢ. 

Manr. 8, 
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,Manr. 11. 
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nys. 143. LAuPnos, 1. n. 3677. Cf. Chr. LOPAREV, 

in Vizantijski] Vremennik, ZV. 354-55. 

51924 Διονυσίου] A socio hunc separandum 

existimo, neque alium ab eo qui colitur Mart. 101. 

52025. Εὐβούλου xoi Ἰουλιανοῦ] Diximus ad 

Mart. 7* fortasse legendum. esse Εὐβούλου καὶ 

᾿Αδριανοῦ. - Quae. hodie narrat Be. de: Arcadio, 

FEubulo et Iuliano, historiam non. esse sed. figmen- 

tum er toto rerum tenore mihi probabile est, eo 

magis quod alias (Mart. 24, 85731) martyres, quos 

8ub Diocletiano passos fuisse constat, sub Iuliano 

certasse perhibet. 

52134 Δομέτιος] Ile qui colitur Mart. 75. 

5218. τεσσαράκοντα μαρτύρων] Passionem 

graecam. ed. Aprcur-ScHMIDT, 2. Archiv für sla- 

vische Philologie, XVII 144-152; O. vox 
GznHARDT, Ácta martyrum selecta, Berlin, 1902, 

171-61. 

52139 τεσσαράκοντα μαρτύρων] Nomina mar- 

tyrum confer cum iis quae in Passione recitantur, 

ABICHT-SCHMIDT, Lc. 145, et in testamento SS. mar- 

tyrum N. Boswxrscn, Das Testament der vierzig 

Mártyrer, STUDIEN zUR GzschiCHTE DER THEOLOGIE 

UND KrRci, 7. 1. 73-95; R. KNopr, Ausgewühlte 

Mártyreracten, Tübingen und Leipzig, 1901, 107- 

110; O. vox GeBHARDT, Ácta martyrum selecta, 

Berlin, 1902, 166-70. Cf. Anal. Boll. XIX. 41. 

52313. Kobpórou xrA.] Passio graeca im cod. 

S. Marci Veneto 359, ZaxETTI, 164, cuius latinam 

versionem exhibet Lipouswus, VIL 4-7". Cf. BHG. 

p. 98. 

524 556. Ἀναστασίας] Rursum deeadem Aug.98?. 

T'res narrationes, quarum tertia, haec nostra est, 

de Anastasia vulgavit L. CLucNET, Vie (et récits) 

de l'abbé Daniel le Scétiote, París, 1901, 2-12. 

52834. κυριακὴ μνήμη τῆς ἀκαθίστου] Secun- 
dum computum de quo ad. Tan. 14, supra, 393 45, 
mon dominica (scil. quinta: ieiuniorum, latinis 
dominica Passionis), sed sabbatum hebdomadae 
quintae hodie occurrit. Et veapse, $abbato celebratur 

ἀκάθιστος. Lege synacarium in. Triodio. 
52734. ἀκαθίστου]! Cf. Byzantinisehe Zeit- 

sehrift, 177. 208; PAnANIKAs, ἐμ Ὃ ἐν Κωνσταντι- 
νουπόλει &nvikóg φιλολογικὸς σύλλογος. Σύγ- 

γρᾶμμα περιοδικόν, X XV. 136-50. 

5274. Σωφρονίου] Ἰωάννου τοῦ Ζωναρᾶ ὑπό- 
uvnpo εἰς τὸν ὁσίον πατέρα ἡμῶν Σωφρόνιόν 
πατριάρχην Ἱεροσολύμων ed. A, PAPADOPOULOS- 
KEnAMEUS, Ἀνάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολο- 

“Υίας, V. 137-50. 

52911. Πιονίου] Αοία graeca. ed. O. voN. Gkn- 
HARDT, i Archiv für slavische Philologie, X V 11. 
156-71; 1p. Acta martyrum selecta, Berlin, 1902, 
96-114; R. Knorr, Ausgewühlte Mártyreracten, 
Tübingen "und Leipzig, 1901, 59-74. Epitomen 
€x codice Mosquensi 376 ed. A. PAPADOPOULOS- 
KERAMEUS, Ἀνακοινώσεις ἐξ ἱστορίας τῆς Σμυρ- 
ναϊκῆς ἐκκλησίας, Ἐν ΤΙΕετρουπόλει, 1894, 14-18. 
In Hieronymiahis nuntiatur Mart, 12: Smime 
Pioni presbyteri. ᾿ 

, 99945. ᾿Αβδᾶ, Βενιαμίν) HE qui coluntur Sept.5? 
aliisque diebus. Quae sequuntur martyrum turmae, 

illae sunt. de quibus: Theodoretus H. E. V. 39, et 

diverso. elogia sanctorum Abdae et Beniamin. 

52925. Θεοφάνους] BHG. p. 232, Theophanes 

hegum. K. KnuwPACHER, Eine neue Vita des 

"Theophanes confessor, SITZUNGSBERICHTE DER K. 5. 

AxaAD. 1897, 371-99. Cf. Byzantinische Zeitschrift, 

VI. 459; VIL 483. Al. M. ἄκρεον, Βυζαντινὸν 

ἑορτολότιον, 290-93. De sepulchro, B. A. M(vsrA- 

XiDES), Ὁ τάφος τοῦ ἁγίου Θεοφάνους τῆς Σιγρια- 

γῆς ἐν Σαμοθράκῃ, Ἐκκλησιαστικὴ ᾿Αλήθεια, 

XIV. 243-4. 

53129. Γρηγορίου] BHG. p. 52; AnromT- 

ScHMIDr, im Archiv für slavische Philologie, 

XVIII. 152-55. 

582 55, Σαβίνου] Acta graeca im Archiv für 

slavische Philologie, XVII. 192-89. 

53331 οἱ ὑπὸ τῶν μυῶν! De his divimus 

pridie, 529 48. 

53333. οἱ ἅγιοι 0' μάρτυρες! Hi, Hieet dicantur 

alia tormenta passi esse, alii tamen non sunt a 

sanctis novem hesternis, 529 49. 

53312. Νικηφόρου] BEIG. p. 96. 

5351. ᾿Αλεξάνδρου] BHL. 250. 

53550. ἸΠΤαυλοπετρίῳ! Lege 4. PARGOIRE, i4 

Échos d'Orient, IV (1901), 355. 
53810. Βενεδίκτου] Fita graeca brevis im. cod. 

S. Marci Venelo 359, ΖΑΝΕΤΤΙ, 164. Cf. BHG. p. 20. 

53629. Σατύρου] Vid. Feb. 2?. 

5372. ᾿Αγαπίου x1.] Eusebii De Mart. Palaest. 

IIT 3; lib. prolis. CunETON, 10-12 ; VioLET, 19-22. 

Redeunt Mart. 24*, sub nomine martyrum | octo, 

estque i$ proprius eorum dies. 

53799 Ἰωάννου] J. PancomE, Rufinianes, 

BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT, 454-55. 

5890. ITóma] Eiusdem elogium iam supra, 

Sept. 143, : 21 

5412. Ἰουλιανοῦ] Lege quae adnotata sunt ad 

diem Iun. 21?, quo eius memoria iteratur. 

5432. Μενίγνου] Μαρτύριον μεγαλομάρτυρος 

Μενίγνου hodie legitur in. codice Mosquensi 876, 

VrapuIm, 565. Ejus elogiwm supra, Nov. 994, et 

Mart. 15, 53735. 

9443. Τροφίμου. καὶ Θάλλου] Passio eorum, 

Mart. 21 legenda, in. codice. Mosquensi 376, VrA- 

niMIR, 565. Elogium ad. Mart. 11, 59859. 

' Bá35. ᾿Αλεξίου] BHG. p. 4; Anal. Boll. XIX. 
241-53. In codicibus nonnullis Iun. 17 eius iemo- 

ría, inscripta est. Edita est ᾿Ἀκολουθία καὶ βίος τοῦ 

ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν ᾿Αλεξίου τοῦ 

ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ ... ἐκδίδετάι ἐπιμελίᾳ καὶ 

δαπάνῃ ᾿Αγαπητοῦ X. ᾿Αταπητοῦ. Ἐν Πάτραις, 

1866, 36 pp.; al. ibid. 1875. 

544 o5. Λαζάρου] Lazari resuscitati memoriam 

vecolunt Graeci sabbato hebdomadae sextae ieiunio- 

rum, quod in Mari. 17 incidit quando festum 

Resurrectionis Mart. 25 celebratur. 

54428. σεισμοῦ] Anno decimo Constantini VI, 

teste Cedreno, γέτονε σεισμὸς φοβερώτατος, BEk- 

kER, I7. 23. Hic vero alius non. esse videtur ab eo 

qui narratur a "Theophane, ad an. 6282, Dk Boon, 

I. 464, ei qui Feb. 9 accidisse perhibetur. 

54L5. Θεοστήρικτος] Confessor ille, ut videtur, 
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qui fuit. hegumenus τῆς ἸΠελεκητῆς, de quo iam 

diximus ad. Feb. 28. "Tn. EuaNGELIDES, Οἱ βίοι τῶν 

ἁγίων, Athenis, 1895, 958-δδ,ἀ6 eo agit ad Mart. 17. 

543854. ἐν τῷ κυρίῳ πάσχα] Supra ad. Ian. 14, 

398 45. 

54610. "Aviva] BHG. p. 9. Elogium Mart. 16, 

supra 540 4s. 

54611. ἑπτὰ γυναικῶν! Nomina, quae in non- 

nullis codicibus desunt, desumpta videntur, paucis 

mutatis, ex Passione septem mulierum. martyrum 

Ancyrae eum S. Theodoto, Mai 182, 

54529 Τροφίμου. καὶ Εὐκαρπίωνος] Horum 

Passio die Mart. 38 legilur in codice Mosquensi 

376, VraDIMIB, 565. 

54790. κυριακὴ τῆς Batopópov] Latinis domi- 

nica. Palmarum. Cf. ad Ion. 14, 898 45. 

5476. Θωμᾶ] Thomas I obiit an. 610, Marl. 20, 

€t eiusdem mensis 22 depositus est. Τούτῳ τῷ ἔτει, 

μηνὶ δύστρῳ, κατὰ Ρωμαίους μαρτίῳ κ’, ἡμέρᾳ c', 

τελευτᾷ Θωμᾶς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

καὶ κηδεύεται τῇ κβ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡμέρᾳ α΄, 

Chronicon Paschale, Diwpong, I. 699. Cum 

loanne IV iam occurrit supra, Feb. 185. 

547: Χρυσάνθου καὶ Δαρείας! BHG. p. 24. 

In multis codicibus etiam. Oct. 17 eorundem memo- 

ria recolitur, in Hieronymianis Nov. 29. 

54819. ὁσίων πατέρων] ΒΗΘ, p. 87, Mar- 

tyres XX. 

54839. Γρητορίου] Forsitan Gregorius papa 

(supra, Mari. 12?) qui passim ἀρχιδιάκονος 

Ῥώμης dicitur, ut in Prato spirituali, 118, CorE- 

LIER, 11. 416. 

54915. Φωτεινῆς] BHG. p. 121, Photina. "Axo- 

λουθία τῆς ἁγίας μεζαλομάρτυρος Φωτεινῆς τῆς 

Σαμαρίτιδος, fj ὡμίλησεν ὁ Χριστὸς ἐν τῷ φρέατι, 

συντεθεῖσα παρὰ Ἐμμανουὴλ ἱερέως τοῦ Τζάνε 

λεγομένου Μπουνιαλῆ τοῦ εἰκονογράφονυ καὶ τυπω- 

θεῖσα ἐκ τῶν ἀναλωμάτων τοῦ εὐγενεστάτου 

κυρίου Νικολάου τοῦ πουλημένου τοῦ ἐξ Ἰωαννί- 

νων, ᾿Ἐνετίησιν, αχοα΄. Παρὰ ᾿Ανδρέᾳ τῷ Ἰου- 

λιανῷ, 85,30 pp. Erat autem Mai 6 canenda. 

5517. Βηρύλλου] Qanon — Theophanis, die 

Mart. 24 canendus, ap. A, PAPADOPOULOS-KERA- 

MEUS, Θεοφάνης Σικελός, Byzantinische Zeit- 

schrift, LX. 372-78. 

55210 Φιλήμονος καὶ Aopvivov] Recurrunt 

Mart. 26" martyres. ceterum, ignoti, de quorum 

nominibus Φ, καὶ Δομνίνου, Aónvou, Δόμνας non 

satis consta£ (5621, 559 24). 

8615» τῆς καταχεάσης γυναικός] Huius festum 

celebratur feria quarta maioris hebdomadae, quae 

tn Mart. 21 incidit secundum computum de quo ad. 

Jan. 14, 393 45. 

55124 Βασιλείου] BHG. p. 18, Basilius pr. 

Act, SS. Mart. LII. 380, n. 5. In. multis codicibus 

lan. 2 occurrit sub nomine Βασιλείου μαρτυρή- 

σαντος ἐν Καισαρείᾳ. 

850 4. Καλλινίκης καὶ Βασιλίσσης] lias Καλλι- 

νίκου καὶ B., ut in Bc ad diem Mart. 26, ubi breve 

eorundem elogium. 

9549. ἐν Καισαρείᾳ] Elogium dabimus Mart. 94, 

55721, in quo erroris nonnihil subesse censemus. 
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5631». Δροσίδος] Eius Vita syriace edita est ab 

A.Suiri Lewis, Select Narratives of holy Women, 

SruprA Siarrica, X. London, 1900, 70-76. Huius 

sanctae, sub nomine Δρουσίλλης, commemoratio 

Sept. 225 iam occurrit. 

55548. ἐν μεταλήψει τοῦ νομικοῦ πάσχα] Hodie 

celebratur ἣ μετάλη πέμπτη secundum computum 

de quo ad Ian. 14, 898 a. 

556 48, Στίχοι κτλ] Haec et sequentia, require 

in. Triodio. 

5556. Νίκωνος] BHG. p. 98. Cargranus, Vitae 

SS. Sieulorum, 7. 44-46; animado. 34-35. 

55551. Δομετίου] Hic dies proprius censendus 

est. S. Dometii, qui Mart. 24* in solo S reperitur. 

Hodie quoque im codice Suprasliensi nuntiatur. 

MikrosicH, Monumenta linguae palaeoslovenicae 

e codice Suprasliensi, Vindobonae, 1851, 157. Vid. 

infra, 958 n. : 
55656. σταύρωσις] Seu fj μεζάλη παρασκευή. 

Cf. dicta heri, ad 556 48. 

5583. Ἰακώβου] Censuerunt decessores nostri, 

Act. SS. Mart. 111. 358, huius lacobi elogium 

texuisse S. Theodorum. Studitam in. Epistula τι, 

100, P.G. XCIX. 1353-56. 
55811. Δομετίου xr.] Dometius solus in. codi- 

cibus non paucis reperitur ad. d. 22 e£ 23 huius 

mensis, eiusque elogium. legitur in. Bc, quod nullo 

gacto concordat cwm. historia, Dometii illius, qui 

Oct. 4* οὐ Aug. 7! vecolitur. Attamen, in. codice 

Suprasliensi (supra, 56551) Dometius hodiernus 

inscriptus est. Mart, 98, eiusque elogium constat 

ultima parte Actorum ed. Anal. Boll. X LX. 286-317. 

Cf. AbicuT-SchMIpT, in. Archiv für slavische Phi- 

lologie, X X1. 44-49. 

55813. ὀκτὼ μαρτύρων] Quorum nomina répe- 

vies Mart. 15! e£ etiam in nonnullis codicibus (ut 

N, H) hoc ipso die, qui est natalis eorum, εἰ quo 

dnscripti sunt martyrologio hieronymiano. 

55731. τριάκοντα πέντε μαρτύρων] Duas eodem 

die Caesareae martyrum catervas cultas fuisse valde 

dubium est, vel eo magis quod. martyrum triginta. 

quinque nuspiam, praeterquam in. codicibus. B", 

vestigium detegitur. Quare ex martyribus octo, qui 

celeberrimi" sunt, triginta. quinque sub. Iuliano 

gassos effecisse compilatores: suspicor. At quibus 

indiciis seducti fuerint, mihi incertum. 

55740. ν΄ μαρτύρων] Error manifestus esl, ex 

notarum N et H in codicibus similitudine ortus. 

55741. Σεβήρου) Quom obscurus dlle sit, patet 

ex sylloge collecta in. Act. SS. Mart. 111. 487. 

55743. Ζαχαρίου] Huius elogium ap. DU&AKIS, 

Mérpoc Συναξαριστής, Mart. 404-405, ubi dicitur 

filius Καρίωνος, de quo Nov. 24, supra, 204 40. 

50746. ἀσφάλεια τοῦ ἁγίου τάφου] Celebratur 

hodie μέτα σάββατον, secundum dicta ad Mart. 22, 

555 48. 

55754. f ἐν τῷ κυρίῳ πάσχα] Lege quae dizi- 

mus ad Jan. 14, 898 45. De hoc e£ moz sequentibus 

festis mobilibus adisis Pentecostarion. 

5898, μαρτύρων τῶν ἐν Γοτθίᾳ] Kalendario 

gothico inscripti sunt: ad. d. Oct, 29. GABELENTZ- 

Lozs&, Ulfilas, Z7. xvur. De quibus late disputat 

Manr. 23. 

Manr, 24. 

Man. 35, 

Man. 26, 

Manr. 27. 

Manr. 98. 

Manr. 29. 

Manr. 30. 
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H. AcnLis, Der ülteste deutsche Kalender, Zgrr- 

SCHRIFT FÜR DIE NEUTESTAMENTLICHE | WISSEN- 

scuarT, (1900), 317-326, ubi synazaria profert 

ex codd. 8, Db, Cf et ex Be. 

56112 Στεφάνου] Supra, Sept. 85, 

5611. Τριγλείας] Πα ΤᾺ. EUANGELIDES, i 

Πλάτων, 1888, 274 : Ἢ Τριτλεία κειμένη ἐν 

βορείῳ πλάτει 40^ 26! καὶ ἀνατολικῷ ker. 269 80' 

δεξιᾷ τῷ εἰσπλέοντι τὸν Κίανον κόλπον. Cf. ejusdem 

Περὶ τινῶν ἀρχαιοτάτων Βυζαντινῶν μονῶν ἐν 

Βιθυνίᾳ, in Σωτήρ, XII (1889), 98. 

55925. Ἰωάννου] Infra, Mart. 393. 

5592; Mályov] P. vAN DEN VEN, S. Jéróme οἱ 

la Vie du moine Malebus le captif. Eatrait du 

Must£ox, Louvain, 1900-1901. 
5632. Ματρώνης] Passio S. Matronae latina, 

die Feb. 22 legenda, in. Catal. Lat. Paris. 1T. 202-206. 

5642. ἸΤαύλου] In Vita Petri Argivi, Mat- 

Cozza-Luzi (ΒΗ. p. 106), n. 8. 

5655. Ἱλαρίωνος] Exstat canon Iosephi hgmno- 

graphi de hoc S. Hilarione. Act. SS. Mart. III. 

781-83. De monasterio supra ad. Mart. 17. 

56429. ᾿Ακακίου] BHL. 25. Acta rursum edidit 

O. vos GEBHARDT, Acta martyrum selecta, 115-20. 

Saepius recurrit "Axdaoc in codicibus nostris, e 

quidem eliam April. 18 D 

56510. Μάρκου καὶ Κυρίλλου] Exstat Ἄθλησις 

ἐν συντόμῳ τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων καὶ 

ὁμολογητῶν Μάρκου τοῦ ᾿Αρεθουσίων ἐπισκόπου, 

Κυρίλλου "διακόνου καὶ ἑτέρων ἁγίων 'πολλῶν, 

legenda Mai 18, ἐπι cod. Barocc. 240, Coxz, 412. 

Cetera. in Act. SS. Mart. I11, 774-78. 
56836. Ocobupfirou]In hoc solo codice "Theodo- 

velum cum sanctis vepperi, quos inter quasi furtive 

irrepsisse videtur. Eius nomen. existimo alicubi in 

margine adscriptum fuisse ad historiam S8. Marci 

et Cyrilli, quam ipse narrat H. E. ITI. 7, atque 

hinc in corpus synaxarii transisse. 

567 14. 

tyrum. Ionae, Brichiesu, Zebinae, Lazari, Maru- 

hae, Narsetis, Eliae, Maharis, Habibi, Sabae et 

Gcembaitae syriace edidit S. E. AssEMANI, Act. SS. 

mart. orient. et occid. 1. 215-24. Actorum graeco- 

vw in bibliotheca | S.. Marci Veneta. servatorum 

(cod. 359, ZanErTI, 164) latina versio in Act, SS. 

Mart, LIT. 771-74. Iu syriaco passi leguntur " die 

vigesima nona lunae mensis decembris ,, VI et 

IV kal. Aprilis in graeco. . 

57013. 

γυναικὸς αὐτοῦ Λυδίας καὶ τῶν τέκνων Μακεδόνος 

καὶ Θεοπρεποῦς ᾿Αμφιλοχίου δουκὸς καὶ Μακεδό- 

νος, legendum. Mart. 27, in codice Mosquensi 376, 

VranitrB, 566. 

57211. Εὐσταθίου] Im Moe, 56930, ἐπισκόπου 

Kíou. Cf. Tm. EuawGELIDES, Οἱ βίοι τῶν ἁγίων, 

Athenis, 1895, 271-72. 

570 81. Ἰωάννου] BHG. p. 65, loannes mon. in 

Armenia. Zn cod. Vatic. 1660, ad diem. April. 17. 

57119. Ἰωάννου] BHG; p. 62, loannes Clima- 

eus. F. Nav, Note sur la date de la mort de S.Jean 

Climaque [c. 649), BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT, 

XI. 35-87. 

Ἰωνᾶ καὶ Βαραχησίου] 4cta SS. mar- 

Φιλητοῦ] Μαρτύριον Φιλητοῦ xoi τῆς 
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57431. Ἰωάννου] Eius elogium heri, 610 81. 

57315. 'lwób] NrsrLE, Die dem Epiphanius 

zugeschriebenen Vitae prophetarum, 30-31. 

B7As1. ᾿Αβδᾷ καὶ Βενιαμίν] Lege quae diximus 

ad. Sept. 5? et. Oct. 17. 

57621. ἅγιοι πολλοί] Lege paulo superius 

5785. Becoluntur üdem Mart. 11, 12 (5290, 

533 81). 

5774, Μαρίας! ΒΗ. p. 83. Kalendario Nea- 

olitano inscripta. est die April. 9. Multa de ve et 

de Actis affert Mazocnius, In vetus marmoreum ... 

kalendarium commentarius, 1. 172-99. 

57826. Μακαρίου] S. Macarii Acta graeca 9n 

Anal. Boll. XVI. 142-163, ex cod. Paris. 548, in 

quo sub die Aug. 17 refertur. In synacariis nostris 

,, eliam Aug. 19 reperitur. 

5793». Βασιλείδης καὶ l'epóvrioc] De his infra, 

April. 14*. 

58039. Αχαζ) De huius memoria  CUPERUS, 

Historia chronologica patriarcharum, CP. n. 501- 

60. ᾿ 

57933. νέα κυριακή] Dominica post pascha, a 

Latinis in Albis, a Graecis etiam τοῦ ἀντίπασχα 

dicta. In. April. 1 incidit secundum computum de 

quo ad Tan. 14, 393 45. 

5791. Τίτου] Breve eius elogium in Mo, infra, 

5794s. Cf. Act. SS. April. T. 101-103. 

57910. Πολυκάρπου] Nat. S. Policarpi hac die 

in kalendario Neapolitano. Elogium in. Bc. 

57913. ᾿Αμφιανοῦ καὶ Aibeciou] Eusebii De 

Mart. Palaest, JV; lb. prolis. graece in. Anal. 

Boll. XVI. 122-127. Solius Amphiani in Hiero- 

nymiano (ubi et April. 5 vecurrit) mentio fit hac 

die; solius etiam Amphiani meinoria. ab Eusebio 

ξαντικοῦ μηνὸς δευτέρᾳ adnectitur. April. 9* idem 

par martyrum recurrit." 

5812. Νικήτα) BHG. p. 96. Alteram S. Nicetae 

Vitam ed. T. EvuaNGELIDES, Oi βίοι τῶν ἁγίων, 

Athenis, 1895, 280-313. 

581 8. Mnbixfou] A. HERGEs, Les Monastéres 

de Bithynie. Medicius. BEssantosE, V (1898-99), 

9-21. 

58120. Ἰωσήφ] ΒΗ. p. 66, losephus. Vitam 

a. Theophane son. edidit A. PAPADOPOULOS-KERA- 

wEUS, Monumenta graeca et latina ad historiam 

Photii patriarchae pertinentia, ZT. Petropoli, 1901, 

1-14. Synaxorium. ex codice Mg, ib. 15-17. Enco- 

mium, eum. synazario e codice S, ap. M. Tn&U, 

Theodori Pediasimi eiusque amicorum quae 

exstant, Potisdamiae, 1899, 1-14. Edita est 'Ako- 

λουθία τοῦ ὁσίου xoi θεοφόρου πατρὸς fuv 

Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου, Ψαλλομένη τῇ Y' τοῦ 

ἀπριλλίου μηνός, ἐκτυπωθεῖσα διὰ δαπάνης καὶ 

ἀναλωμάτων Κὠνσταντίνου TZáve τοῦ Ῥρηθυμναίου 

“τοῦ ἐπιλεγομένου Μπουνιαλῆ τοῦ εἰκονογράφου. 

Ἐνετίησιν, αχξε΄, παρὰ ᾿Ανδρέᾳ. τῷ ᾿ἸΙουλιανῷ, 

40 pp. 

58130. Θεοδοσίας] In S, aliisque eius memoria 

celebratur Mai 291, Lege quae adnotata sunt. ad 

hauc diem. 

583»6. Θεοδούλου καὶ ᾿Αγαθόποδος] BHG. 

p. 131. Hac die inscripti sunt. breviario syriaco : 

, Mann, 81. 

Ἄρα 1. 

Ἄρβι:. 2. 

Ἄρβπ 3. 

ApniL. 4. 



ἌΡ, 5. 

Án. 6. 

Ápnir, 7. 
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Θεόδουλος καὶ ᾿Αγαθόπους, item in Hierony- 

enianis. Mulia de. Actis graecis. Mazocmmus, In 

vetus marmoreum .. kalendarium commenta- 

rius, 1, 150-68. 

58531. ΤΙλάτωνος] BHG. p.212, Platon begum. 

58510. Θεοδώρας] BHG. p. 227, Theodora vid. 
JElogium infra, 58545. Quaecumque eius vitam cul- 
tumque. illustrant, sedulo collegit Ep. Kurz, Des 
Klerikers Gregorios Bericht ueber die hl. Theo- 
dora von Thessalonik, MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE 

DES ScIENCES DE Si-PfrERsBOURG, CL. hisi- 
philol. 1902. Aug. 29 legenda exhibetur Vita 
S. Theodorae op. AGAPIOs, Καλοκαιρινή, Venetiis, 

1861, 267-78. 

58511. Κλαυδιανοῦ, Διοδώρου) De iisdem iam 
dizimus ad. lan. 815, Feb. 4?, Hodie autem in bre- 
viario syriaco nuntiontur : Ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Κλαυ- 
διανὸς xoi Δίδυμος. 

58513. Φερφούθης] Αἱ. Φερβούθης, Θερμού- 
θης, efc., infra, 58543, 46. Ταρβούλα dicitur a 
Sozomeno, H. E. I1. 12. Acta graeca BHG. p. 108. 
Martyrium. SS. Tharbae virginis eiusque sororis 
Deo sacrae et ancillae item virginis ap. S. E. AssE- 
MANI, Áct. SS. mart. orient. et occid. 1, 54-59. Sub 
nomine Θέρμου, infra, 5883, fortasse latet ipso. 
nosíra sancta. 

5871. ἑκατὸν εἴκοσι μαρτύρων] Acta SS. mar- 
tyrum centum viginti ed. S. E. AssEMANI, Act. SS. 

- mart. orient. et occid. 7, 105-109. Cf. adnotanda 
ad 590 ss. 

9883. Θέρμου] Ha quoque hoc die insoriptum 
est nomen im kalendario Neapolitano P(assio) 
5. "Thermi màr., minime distinguendum a Tharba, 
supra,B851s. — ̂ 

58826. Κυρία καὶ Δουλίδα] Er nominibus appel- 
lativis haec conficta. esse patet. Infra, 588 90. Cf. 
588 4. 

5876. Εὐτυχίου] BHG. p. 46. Theophanes, ad 
ann. 6074 : Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ ἀπριλλίῳ ς΄, ἰνδικ- 
τιῶνος i& ἐτελεύτησεν Εὐτύχιος ὁ πατριάρχης. 
D Boon, 7. 251. 

59038. pv' μαρτύρων] Imo px, de quibus 
April. δι. Horum elogium in Be non ex Passione 
SS. Martyrum CX X desumptum esse, sed ex gas- 
sione SS. martyrum captivorum (April. 99), notat 
S. E. AsseMANI, Act. SS. mart. orient. et occid. 
l 105. Non tamen animadverti diem mensis 
desumptum. videri ex clausula Passionis SS. Mar- 
tyrum. CX X ; * sexta die lunae mensis Aprilis ,, 
quae haud vecte, de more, intellexit compilator de 
die mensis sexto. ASSEMANI, 1. c. 110. 

5896. Γεωργίου] Recurrit Mai 16!. Extat 4n, 
codice. an, 1818 exarato, de quo À. PAPADOPOULOS- 
KEnaMEUS, Μαυρογορδάτειος βιβλιοθήκη, - 231, 
᾿Ακολουθία εἰς τὴν μνήμην « Γεωργίου ἀρχιεπι- 
σκόπου Μιτυλήνης τοῦ θαυματουρτοῦ, ἥτις τῇ 
U ἀπριλίου οὖσα πρότερον, μετετέθη τανῦν εἰς τὴν 
1€ τοῦ μαΐου μηνός, διὰ τὸ ἐμπίπτειν αὐτὴν ἔσθ᾽ 
ὅτε τῇ μεγάλῃ μ΄ καὶ τῇ μεγάλῃ ἑβδομάδι. ». Vid. 
quoque cod. v8', ibid. 170. Of. A. PAPADOPOULOS- 
KERAMEUS, Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη, LI. 296. 

$908. Καλλιοπίου] ΒΗ. p. 22. Μαρτύριον τοῦ 

ἁγίου Καλλιοπίου, die Mart, 29 legitur in codice 

Mosquensi 376, VuApIum, 565. 

$925. Ῥουφίνου]) Legitur hodie in kalendario 
Neapolitano : P(assio) S. Rufini martyris). Cetera. 

obscura sunt, 

592915. Κελεστίνου] In Libro pontificali, Du- 

CHESNE, [. 230, sepultus fuisse dicitur VIII id. 

April.,quem Iul. 27 an. 432 obiisse censet Duchesne, 

ibid. 231. 

$9359, κυρίακὴ τῶν uupogópuv] Sew κυριακὴ 

τρίτη ónà τοῦ πάσχα, Latinis dominica secunda 

gpost Pascha, Supra, ad lan. 14, 89845. «Ὁ 
5939. EUwuyiov] Idem est cuius memoria cele- 

bris habetur Sept. 79, ] 

59325. Bobíuou] BHG. p. 15. Acta syriaca 

edidit S. E. AssEMANI, Áct. SS. mart. orient. et 

occid. 1. 165-168. Actorum graécorum codicem 

olim Cryptae Ferratae in bibliotheca Barberiniana 

adservari existimavit (ib: 164). Illatus autem est 

in. bibliothecam Vaticanam. Catal. Gr. Vatic. 154, 

cod. 1660, ubi festum. pridie indicitur. Postridie 

in Bb. 

59415. μαρτύρων τῶν ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ] San- 
ctorum  caplivorum cia  syriace lege penes 

S. E. AssEMANI, Áct. SS. mart. orient. et oceid. 1. 

134-39. Conferenda sunt Acta S. Iae (BHG. p.54). 

596 5, ᾿Αμφιανοῦ καὶ Αἰδέσιου] Solus Aedesius 

Alexandriae passus est. Supra, April. 2*. 

595 4 ᾿Αβδιησοῦς] De quo in Actis S8. mar- 

tyrum captivorum, 59A so. 2c 

5956. Τερεντίου κτλ] ΒΗ. p. 194. De iisdem 

iam supra, Oct. 289. 

596 5». Ὀλδᾶ! Non propheta, sed. prophetissa, 

ut recle habet Mv. Ita in IV Heg. XXIL 14; 

1I Paralip. XX XIV. 22. 

59533. ᾿Αντίπα] BHG. p. 10. CaAMER, Catenae 

graecorum patrum, VJIIL 208. ᾿Ακολουθία, ex 

libello edito 1871, ἐν Πάτραις, ed. DukAxuis, Μέγας 

Συνοξαριστής, April. 119-196. Eius corpus servari 

dicitur Athenis in templo τῆς Εὐατγελιστρίας, 

598 16. Tpugaívnc] Elogium τῆς ἁτίας μάρτυ- 

ρος, Jan. 313. 

597 45. Ἰωάννου] Elogium eius April. 192, 

50719 Βασιλείου] De hoc in Vita S. Ignatii, 

P.G. CV. 497. 

59732). ᾿Αρτέμωνος] Elogium iam legimus 

Oct. 85. ] 
60011. θεοτόκου) Quae Aic narrantur de trans- 

latione zonae Deiparae, minime componi. cum iis 

quae ad Aug. 811 leguntur, viz moneamus necesse 

est. 

59918. Moprivov] BHL.5592-94. lam Sept. 16?, 

qui eius natalis est, 8. Martini elogium legimus. In 

.cod. Vaticano 1671, die Aug. 18 legenda proponi- 

fur Ἱστορία σύντομος «διαλαμβάνουσα» τὰ κατὰ 

τὸν μακάριον Μαρτῖνον γεγονότα πάπαν Ρώμης 

καὶ τὸν ὅσιον Μάξιμον καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Catal. 

Gr. Vatic. 162. 

6033. ᾿Ελευθερίου] Elogiwm April. 13, 599 49. 

6043. Γεροντίου] In diplomate edito ap. Mr&LO- 

SICH-MüLLER, Acta et diplomata, 11. 301, mentio 

est de πανσέπτῳ ναῷ τοῦ ἁγίου l'epovriou. Quam 

Arni, 8, 

Arn. 9. 

Arm, 10, 

Aen, 11. 

Arni, (2. 

ἌΡΕπ, 18. 

Aen, 14, 

Arnr.. 15. 

Arn. 16. 

ἄραι. 17. 

Ard, 18. 

Arn. 19. 

Apnir, 20, 

Apnr. 21. 
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θοοίοϑίαηι huic nostro. S. Gerontio (de quo et 

supra, April. 1, 519 32) dicatam fuisse existimat 

M. GEpEON, Βυζαντινὸν ἑορτολότιον, 68. 

60155. Θωμαΐδος] Duas de ea narrationes edi- 

dit L. CLvexEr, Vie (et récits) de l'abbé Daniel le 

Scétiote, Paris, 1901, 17-21. Eiusdem Ἀκολουθία 

ap. Du&akIS, Μέγας Συναξαριστής, April. 141-48. 

6085 25. κυριακὴ τοῦ παραλύτου] Sew κυριακὴ 

τετάρτη ἀπὸ τοῦ πάσχα, latinis dominica tertia 

ost pascha. Supra, ad. Ion. 14, 393 45. 

6057. Εἰρήνης κτλ.) Passio in cod. Vatic. 1660, 

April. 6 legenda, Catal. Gr. Vatie. 153, latine ap. 

Lieomaxuw, VII. 1067-108. Breviario syriaco e 

Hieronymianis inscripta sunt. April. 1. 

6072. Συμεὼν xr] Martyrium SS. Symeonis 

Bar-Sabo? Seleuciae et Ctesiphontis episcopi socio- 

vumque eius syriace edidit S. Y. AsSEMANI, Act. SS. 

mart, orient. et occid. 1. 10-36. De eodem Sozo- 

menus, H, E. IT. 9-11. 

607 43. χιλίων μαρτύρων καὶ ᾿Αζάτ] Certamen 

plurimorum. martyrum el. Azadis regis. eunuchi 

syriace ed. S. E. AssEMANI, l. e. 4-50. Sitne unus 

demque ᾿Αζάτ seu ᾿Αζάδης (Sozomenus, H. E. 

II. 11) atque Foucoazác (607 4), disputant. Affir- 
mat L S. AssmwANr Bibl orient. 4. 169; negat 

S. E. AssEMANI, I. c. 50. 

60833, Σάβα] BHG. p. 117. 

6097. Λεωνίδου κτλ] BHL. p. 69. Cf. PrrhA, 

Analecta sacra, 1 629. In brewiario syriaco ei 

Hieronymianis pridie recensentur; item. in non- 

mullis ex nostris codicibus, et in kalendario Nea- 

gpolitano : P(assio) S. Leonidi mar. 

60925. ἕν μίλιον κτλ] Cf. Exod. xv, 20, 21. 

60933. "Axoxíou] De eodem iam dirimus ad 

Mart. 277. 

6111. ᾿Αγαπήτοῦ] In multis ex nostris codici- 

bus pridie vecensetur, ut et in kalendario Neapoli- 

tano : Nat. S. Agapiti pp. Rom. 

61926. Κοσμᾶ] Cf. 1. PancomE, im Échos 
' d'Orient, IV. 109-12. 

6141. Εὐμενίας] Melius, cum. D, Ὁμονοίας. 
Evagrii H. EK. 11. 13. 

6H56. τετρὰς τῆς μεσοπεντεκοστῆς) Feria 

quarta quae. praecedit. dominicam quintom seu 
τῆς μεσοπεντεκοστῆς. Lege quae dirünus ad 

Feb. 8, 444 ss. 

61335. Θεοδώρου] Amplius eiusdem. elogium 

habes Sept. 21?. . 

61638. ΤΙαφνουτίου] De eodem agitur tum 
Bept. 25*, tum. April. 21?. 

61648. Σωκράτης καὶ Διωνᾶς] 4Uas Σωκράτης 

καὶ Διονύσίος, qui eunt socii passionis S. Theodori, 

supra 6152. 

61620. "lavyvouapíou κτλ.] Supra, ad Sept, 199. 
6172. Τρύφωνος] Anno 931 exauctoratus est. 

CuPERUs, Historia chronologiea patriareharum 
CP. n. 686-96. 

617 36, ᾿Αναστασίου] Lege quae de Anastasiis 
disseruit V. Nau, Les récits inédits du moine 
Anastase, Paris, 1902, 3-8, 49-52. 

61833. Μαξίμου] .Lege Μαξιμιανοῦ. Praeter 
Nov. 305, quo cum tribus aliis colitur, eius memo- 

via eliam April. 20, 22 et. Mai 21 in codicibus 

mostris occurrit. Obiit vero. April. 12, ut tradit 

Socrates, H. E. VII 40: ἐτελεύτησεν ἐν ὑπατείᾳ 

᾿Αρεοβίνδου xoi"Acrapos τῇ δωδεκάτῃ τοῦ ἀπριλ- 

λίου μηνός. 

61915. Παφνουτίου) Ex Passione quae legitur 

in cod. Vatic. 1660 ad diem April. 20, constat hunc 

sanctum eundem illum esse, cuius elogium. exhibe- 

tur. Sept. 25*. 

61929. Θεοδώρου] ΒΗ. p. 129, Theodorus 

arch. Cf. Rausav in Bulletin de correspondance 

hellénique, X XIL 230-40. Nicephori Sceuophg- 

lacis encomium in. S. Theodorum Siceotam ed. 

C. Kinca, i2. Anal. Boll. X X. 252-72. Canonem in. 

S. Theodorum ed. A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, in 

ἘἘκκλησιαστικὴ ᾿Αλήθεια, X X. 388-95. 

62212. Μιχαίου] NEsrLE, Die dem Epiphanius 

zugeschriebenen Vitae prophetarum, 24-25. De 

Michaeo iterum Aug. 14. 

62153. ᾿Απελλοῦς κτλ) De his iam supra, 

Sept. 10, 3336. 

62138. κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος] Sew πέμπτη 

ἀπὸ τοῦ πάσχα, Latinis quarta post Pascha, etiam. 

τῆς ᾿μεσοπεντεκοστῆς. Supra, ad. Ian. 14, 898 ax. 

6233. Γεωργίου] BHG. p. 47. Anal. Boll. XVI. 

192-94; XIX. 454-55. 

625 1γ.. Ἐλισάβετ] Eius Vita in cod. Florentino, 

de quo dizimus in. Anal. Boll. X V. 407. 

62732. Πασικράτους koi Bohevríuvoc] De his 

in. Actis S. Iulii, BHL. 4555. 

62816. Εὐσεβίου κτλ. Nomina Εὐσεβίου, 

Νεστάβου iam reperies inter martyres. Gagenses 

Sept. 21*; eadem, et. Néwvoc, April. 27 (63138); 

Δημητρίου, Δανάβου (Aávoxtoc), Aovórov, Θερί- 

νου, Mai 62. Omittendum non est. Eusebium. et 

Neonem etiam. adwumerári. martyribus Graecis 

nuncupatis, BHL. 3970. lidem cum Zenone et 

Vitali martyres. Corcyrenses dicuntur April. 28. 

Lege quae ad. hunc locum adnotabimus 639 40, δ. 

69839. - ἐγκαίνια τοῦ ἁγίου ... Γεωργίου] Ean- 

dem, quod mireris, memoriam habuimus Nov. 265. 

62743. Μάρκου] BHG. p. 74. Cf. B. Botorov, 

lz tserkovnoj istorii Egipta. Den' i god muée- 

niceskoj konciny sv. evangelista Marka, Petropoli, 

1893. 

68022. Μακεδονίου] Eius historiae fontes col- 

lecti sunt in. Act. SS. April. ITI. 369-73; Aug. 1. 

554-955; M. GEDEON, Πατριαρχικοὶ. πίνακες, 209- 

215. 

62926. Βασιλέως] BHG. p. 16, Basileus ep. 

63112. Συμεών] Cf. Symeonis episcopi Hiero- 

solym. elogium. Sept. 181, 

63138. Βιταλίου xrA.] Lege. quae. adnotabimus 

ad diem. sequentem, 633 54. 

63241. Ἰωάννου] Ex "elogio efficitur hune esse 

loannem ilum, qui Feb. 4* interfuisse dicitur 

synodo Nicaenae. 

63241 Καθαρῶν! De quo monasterio Theo- 

phanes, ad. ann, 6063, Dg Boon, L 244; Vita 

S. Theodori Syceotae (BHG.), p. 129, n. 131; 

Michael Psellus, Epist. 77, SaTHAS, Μεσαιωνικὴ 

βιβλιοθήκη, V. 311. 

Arn. 22. 

Arn. 93. 

ArniL. 94. 

Arni. 25, 

Arni. 90. 

ApRn, 27. 



Ann. 9s. 

Ἄρβι., 90, 

Aen, 3U. 
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6337. Ἰάσωνος καὶ Xwotmérpov] BHG. p. 56, 
Jason. Edidit (Nic. Buraanis], Αἱ θεῖαι ἀκολουθίαι 
Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ, Ἰάσωνος καὶ 
Σωσιπάτρου κτλ, Ἐνετίησιν, αχοδ΄, Alia "Ako- 
λουθία ap. ὌσκακιΒ, Μέγας Συναξαριστής, April. 
429-59. 

6386. Εὐλογίου] Eius Mistoriam edidit L. Cuv- 
GNET, Vie (et récits) de l'abbé Daniel le Scétiote, 
Paris, 1901, 30-47. In. plerisque codicibus pridie 
recolitur. 

63349. Βιταλίου, Εὐσεβίου κτλ} Mira hie 
nominum, et verum commistio, quae pridie et 
postridie iteratur. Βιτάλιος procul dubio est quiin. 
Hieronymianis April. 29 nuntiatur : Bononiae 
Vitalis. Eusebius cum aliis plurimis iisdem hac 
ipsa die inscriptus est, qui in breviario syriaco his 
verbis effertur : Ἐν Νικομηδείᾳ Εὐσέβιος πρεσβύ- 
τερὸος καὶ Χαράλαμπος πρεσβύτερος καὶ ἕτεροι 
μάρτυρες σξη΄, Verum, Eusebius hic noster, ut ex 
Sociorum. nominibus patet, martyr - Gazensis. est 
(Sept. 21*, April. 84), Neque. perimiscendi finis 
est. Martyrum elogium legas in Bc, 

633 ὅ5, Κερκύρας] Zenonem et Eusebium Ga- 
enses egse dom diximus, Bononiensem vero Vita- 
lem ; nullo autem pacto Corcyrenses. Ab hagiogra- 
phis in. SS. Iasonis et Sosipatri, qui hodie coluntur, 
historiam temere illati sunt. 

63839." Διήγησις] In aliis codicibus April. 29, 
infra, 681 45. 

688 40. ἸΙατρικίου κτλ.) Alias April. 39, 30, 
infra, 640 25, 641 22. 

63823, Διοδίῴρου καὶ “Ῥοδοπιανοῦ! Passio san- 
ctorum. martyrum Diodoroti et Rodopiani legitur 
in codice Hotomageusi U. 42, fol. 54-54", unde 
edetur in Anal. Boll. In breviario syriaco eb in 
Hieronymianis, μὲ et. in. nonnullis synazariis 
postridie memorantur, 

6394. Θεοδοσίας] Solus S hac die laudat hanc 
anartyrem, cuius memoriam iterat Mai 291, 

63745» Διήγησις] Cossris, Auctarium novis- 
simum, J. 324-96. Eandem historiam narrat Geor- 
gius monachus, Chron. IV. 231, Mvnarr, 575-78, 
οἰ Michael Glycas, Annal IV, BExxER, 513. 
C. δε Boon, Zur Vision des Taxeotes, ByzawTI- 
NMISCHE ZEiTSCHRiFT, V. 506-10. Archiv für sla- 
vische Philologie, X V 7. 22-46; F. NAU, Les Récits 
inédits du moine Anastase, Paris, 1902, 40-44, 

64025. Διήγησις] Narrationem. dabimus die 
sequenti, 641 99. 

64029 Βιταλίου] Vitalis Bononiensis, de quo 
hodie in Hieronymianis. Supra ad 633 49. 

63910. Ἰακώβου] ΒΗ. D. 64, TIpü£i καὶ τέλος 
τοῦ ἁγίου ἀποστόλου ᾿Ιακώβου, in cod. Parisiensi 
1584, Catal. Gr. Paris. 232. | 

65119. Θαῦμα] Supra ad d. April. 29, 637 45. 
6412». περὶ τοῦ πυρὸς κτλ.) G. Cozza-Luzi, 

Le eruzioni di Lipari e del Vesuvio nel anri 781, 
Ailano, 1890, 32 pp.; Un Incendio sconosciuto del 
Vesuvio, ARGHIVIO STORICO PER LE PROVINCIE 
NapoLgraxE, X V (1890), 622-46. Michael Glycas, 
Annal. 7. BekkEn, 34. Vitas SS. Patricii ei Pionii 
require ad. Mai 191, Mavt, 112. 
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64151. Γαβίνου] Non sancti sed consulis nomen 
est, supra, 636 25. Insuper lege, non April. 29, sed 
April, 383. 

6431. Aovárou] Lege quae adnotata sunt ad 

Aug. 7, 87896. Edita est ᾿Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις 

πατρὸς ἡμῶν Δονάτου ἐπισκόπου Εὐροίας τοῦ 

θαυματουργοῦ ψαλλομένη τῇ τριακοστῇ τοῦ 

ἀπριλλίου μηνός, νῦν τύποις ἐκδοθεῖσα καὶ μετ᾽ 

ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα, αψοδ', 

Ἐνετίησιν, 1774, παρὰ Δημητρίῳ Θεοδοσίου τῷ 

ἐξ Ἰωαννίνων. de, 28 pp. 

64435. Μαξίμου] Ille, ni fallor, qui cum sociis 

colitur April. 28?, et qui hoc ipso die in nonnullis 

codicibus memoratur, ut 644 sr. 
6455. Ἱερεμίου Διήγησις ἀκριβὴς ἐν ἐπιτόμῳ 

περὶ. τῆς κοιμήσευις τοῦ ἁγίου καὶ μεγάλου προ- 

φήτου Ἱερεμίου ἐπ cod. Baroc. 240. Coxk, I. 410. 

Simile in cod. Paris. 1534, Catal. Gr. Paris. 232; 

Palat. 27, Catal. Gr. Vatic..208. Cf. NEsrLE, Die 

dem Epiphanius zugeschriebenen Vitae. prophe- 

tarum, 16-19, 50-52; supra ad. Nov. 4, 198 48, 

64816. τῆς νέας ἐκκλησίας] Constaatisi Por- 

phyrogeniti De Cerimoniis, 71.52, ed. Bonn. 1.775; 

Vita. Euthymii, X11. 23; XIIL3, DE Boon, 42, 44. 

64833. Μαύρου] Passio eius legilur in cod. 

Messanensi S. Salvatoris 29, fol. 28'-30 ; synava- 

rium in cod. Cryptoferrotensi V. B. xxviL Cf. 

Act, SS. Mai, I. 40-41; Anal. Boll. XVIII 375-76. 

64735. Γεωργίου] Huius sancti, ceterum ignoti, 

veliquias anno. 1182 iranslatas fuisse ad. locum 

dictum Λουμβουλῆς erui videtur ex nota 2, 64758. 
Porro sermo est τοῦ μανδρίου τῆς Λουμβουλῆς, in 

agro Catacii siti, in. diplomate an. 1214. TRIN- 

CHERA, Syllabus graecarum membranarum, 366. 

64836. Φιλοσόφου] Hune philosophum Ἰουστῖ- 

vov in codice quodam Athonensi nuncupari monet 

DuxAiis, Μέγας Συναξαριστής, Mai 17, not. 1. 

64751. ᾿Ισιδώρα] An illa de qua BHG. p. 67? 

64721. ᾿Αθανασίου) BHG. p. 13. Alterum. eius 

festum, simul ac Cyrilli Alexandrini, Ian. 181, 

6492. Ἑσπέρου xoi Ζωῆς] BHG. p. 139, Zoe. 

64950. O)MBoec] Legitur in cod. Messanensi 

S. Salvatoris 29, fol. 30-34, ad diem Mai 2: Map- 

τύριον τῆς ἁγίος Ὀλιβίας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ μαρ- 

τυρησάντων Εὐτροπίας καὶ Λεονίδος. 

64952. μ' μάρτυρες] Hic xecensentur qui cum 

Silvano (Mai 45) occubuerunt, Eusebii De Mart. 

Palaest. XIIL 10, CunErON, 48, VioLET, 108; 

infra, 651 29. 

64919. Τιμοθέου xoi Μαύρας] ΒΗ. p. 135. 

Edita est ᾿Ἀκολουθία τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλ- 

λινίκων μαρτύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας προστά- 

τῶν τῆς νήσου Λευκάδος, ψαλλομένη τῇ τρίτῃ τοῦ 

μαΐου μηνός, νεωστὶ μὲν συντοχθεῖσα, τύποις δὲ 

νῦν τὸ πρῶτον ἐκδοθεῖσα σπουδῇ καὶ δαπάνῃ τοῦ 

πανοσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις Ἰωαννικίου Kóv- 

δαρη, τοῦ ἐκ τῆς αὐτῆς νήσου. Ἐνετίησιν, αψξθ', 

1769, παρὰ Anpuntplu-. Θεοδοσίου: (— PaAPADO- 

POULOS-VRETOS, fj. 246). Praeterea : ᾿Ἀκολουθία koi 

βίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Χριστοῦ Τιμο- 

θέου καὶ Μαύρας καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

Πέτρου τοῦ θαυματουργοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἄργους 

Mar. 1, 

Ma. 2. 

Mar. 3. 

Mar. 4. 

Mar. 5. 
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καὶ Ναυπλίου ... συντεθεῖσα bv ἐπιμελείας Feup- 

γίου Βουτέρη. Ἐν ᾿Αθήναις, 1695. 

65216, Πέτρου] BHG. p. 105, Petrus Argiv. 

Cf. H. G&tzER, Analecta Byzantina, 11-12; 

E. FuckENpACB, Storia e scritti di S. Pietro d' Argo, 

in Bzssanroxz, V (1898-99), 449-69, εἰ H. Ζιμμε- 

RER, θη Byzantinische Zeitschrift, LX (1900), 

550. Edita est "Axokou8(a τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Tlérpou ἀρχιεπισκόπου "Ἄργους koi Nau- 

πλίου τοῦ θαυματουργοῦ" ἐτυπώθη ἀναλλώμασι: 

μὲν τοῦ χρησιμωτάτου κυρίου κυρίου Γεωργίου 

Μάρκου Ζωτγράφου, συνδρομῇ δὲ τοῦ χρησιμω- 

τάτου καὶ ἐκλαμπροτάτου Κόμητος κυρίου κυρίου 

Νικολάου Ταρωνίτη τοῦ ἐξ ᾿Αθηνῶν. ᾿Ενετίησιν, 

(αψκθ΄ παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων, 

in 45, 22 pp. ; οἱ iterum. ὑπὸ K. ᾿Αντωνιάδου, ἐν 

᾿Αθήναις, 1861; ὑπὸ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ᾿Αργολί- 

δος Δανιήλ, ἐν ᾿Αθήναις, 1870; δι’ ἐπιμελείας 

Γεωργίου Βουτέρη. Ἐν ᾿Αθήναις, 1895. 

668 51. ἀνάληψις) Ascensionis festum in Mai 3 

dincidit secundum. computum de quo αὐ Ian. 14, 

393 45. . 

65312. Εἰρήνης] BHG. p. 66. In menologiis 

plerunique ad. diem Mai 5, v. c. cod, Palat, 27, 

Catal, Gr. Vatie, 208, Paris. 1534, Suppl. 700, 

, Catal. Gr. Paris. 232, 535, et in: plurimis nostris 

codicibus, 659 41 $94. 

65719. Σιλβανοῦ] De quo iam. Oct. 14?. Hodie 

«ad. caelum. mügrasse constat ex syriaco, estque 

inscriptus Hieronymianis : Et in Cesarea. Natale 

Silvani euius gesta habentur. Sequitur: In Alexan- 

dria XL martyrum, qui sunt procul dubio socii 

S. Silvani, de quibus 628, 64952, 657 29. 

65732. Ὀλβιανοῦ] Passio im cod. Palat. 97, 

Catal. Gr. Vatic. 208, e£ Monacensi 366, Hanpr, 

IV. 78. Redit Mai 29?. 

65828. Ἀφροδισίου κτλ.) Pridie recensetur. in 

kalendario: Neapolitano : P(assio) S. Afrodisie et, 

e(on)gregatio eius. 

65838. Λαζάρου xoi Mapías] De translatione 

Lazari supra, Oct. 173, 

6601. Neogórou krÀ.] Iam. Oct. 49 eos habui- 

anus. edeunt cum sociis tribus Aug. 113. 

6591. ἸΤελαγίας] De qua. diehum. est. Oct. 87, 

Hodie eius. Vita narratur in nonnullis menologiis, 

uti in cod. Barocc. 240, Οὐχ, 410; Palot. 27, 

Catal. Gr. Vatic. 208. 

65925. Νικηφόρου] In Vita S. Nicetae, BHG. 
». 96, et. Vita. altera, ed. 'T. EuANaGELIDES, Οἱ βίοι 
τῶν ἁγίων, Athenis, 1895, 286-313. 

65925. Μηδικίου)] A. HERGÉS, Les monastéres 

de Bithynie. Medicius. Bkssan;oNE, V (1898-99), 

9-21. 

65941. ἐν τοῖς Κύρου] Editus est Λόγος binyn- 

ματικὸς περὶ τῆς ἐν ἀρχῇ παραγωτῆς καὶ oikobo- 
μῆς τοῦ πανσέπτου ναοῦ τῆς πανυμνήτου Θεοτό- 
xou τῶν Κύρου, ap. M. GEDEON, Ἐκκλησίαι 
BuZavrivoi ἐξακριβούμεναι, Constantinopoli, 1900, 

1927-36. 

66041. Εἰρήνης} Hodie in plerisque synazariis 
et menologiis eius elogium legitur. Supra, ad 658 12, 

66053. Λέοντος τοῦ ᾿Αφρικανοῦ) Bovae. in 
SYNAXARIUM. 

1010. 

Calabria * asservatur. corpus b. Leonis, snonachi 

S. Basilii, ex Africo pago,cuius festum agunt tertio 

nonas Mai., Act. SS. Mai 1I. 48-49. 

65928. ἸΩΒ] Boc καὶ πολιτεία ἐν΄ ἐπιτόμῳ τοῦ 

μακαρίου καὶ δικαίου "lig. Zegitur in cod. Barocc. 

240, Cox, 1. 410; in Paris. 1534, Catal. Gr. Paris. 
253. 

6628. Δημητρίου] Nomina quattuor . prima 

iam in alia turma. reperiri, April. 245, diximus. 

Undenam desumpta sint, fateor me ignorare. Ali- 

quod forsan indicium ex eo sumi potest quod eorum 

festivitas celebrari dicatur ἐν τῷ μαρτυρείῳ τῷ 

ὄντι ἐν τῷ Δευτέρῳ. Porro de hoc templo nullum 

alibi vestigium est. Magno autem martyri Deme- 

frio. (Oct. 26) dicata est celebris ecclesia, quam 

Basilius Macedo (Theophanes Contin., BERKER, 

324) renovavit. 

662 45. Ἐπισκόπου] Mendum procul. dubio in 

codice pro Ἐπιμάχου. 

66149. Παρμενᾶ κτλ] De his sequentibusque 

sanctis memoria iam occurrit Mart. 211^, el itera- 

bitur Mai 12, 680 99. 

66113. Ἀκακίου] BELG. p. 2. In breviario syriaco 

Mai 10 legitur : "Ev Νικομηδείᾳ Ἀκάκιος μάρτυρ, 

et in Hieronymianis Mai 8, Constantinopoli Agati 

militis. Acacii synazis iterum Iul. 213. 

66130. | σταυροῦ] Tum narratio facti, tum epi- 

stula. Cyrilli leguntur in menologiis, v. c. Barocc. 

240, Coxx, 410, Palat. 27, Catal. Gr. Vatic. 209. 

66229. IToywutov] BHG. p. 99. Alia eius Vita 

graeca, (euius versio latina legitur apud Lipona- 

NUM, VI. 147-34", et SumuM ad. diem. Mai 14), in 

codicibus non paucis, ut in. Paris. 881, Catal. Gr. 

Paris, 47, Barocc. 240, Cox, 411. Cf. P. LADEUZE, 

Étude sur le cénobitisme Pakhomien pendant le 

IV? siécle et la premiére moitié du Ve, Louvain, 

1898, 1-115; W. K. Cnun, in. Proceedings of the 

Society of biblieal Archaeology, XXI (1899), 

247-49. 

66155 Εὐθυμίου]. De translatione reliquiarum 

8. Euthymii in novum coemeterium, in ipsa. dedi- 

eatione monasterii, videlicet, Mai 7, lege Cyrilli 

Vitam Euthymii, Analecta graeca, 91-93. 

66257. Μάρκου! Videtur idem esse qui etiain 

Moi 19, 20, 21, 22 recurrit, diciturque (69751) 

τοῦ μετὰ τῶν ἁγίων Καλυτηνῶν, eorum. videlicet 

qui coluntur Sept. 985, 

6625; Θαλαττίου] Hunc eb sequentes infra 

veperies ed Mai 209, 

66343. τῶν ἁγίων τιη΄ πατέρων] Hoc festum 

agitur κυριακῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ τοῦ πάσχα, quae Lati- 

nis est dominica. infra octavas. Ascensionis. Haec 

autem, secundum. computum, quem ad. Ion. 14 

(898 45) exposuimus, in Mai 6 incidit, non vero in 

Mai 7. De prima synodo Nicaena, Mai 395, 

663 9. 

pQnr, IL 144; BHG. p. 59. Cf. Lies;us, Die 

apokryphen Apostelgeschichten, Ergünzungsheft, 

14. 

66312. ὁ ῥοδισμός] Infra, ad Mai 95, 6725. 

6652». Ἀρσενίου] Vitae maxime vulgatae 

versio latina legitur apud LiponaNuM, V1, 2-9"; 
RA. 

Ἰωάννου] Chronicon Paschale, DiN- - 

Mar. 6. 

Mar. 7. 

Ma. 8, 



Ma. 9. 
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altera in codicibus Vatic. 1589, Catal. Gr. Vatic. 

31; Paris. 1066, Catal. Gr. Paris.66; Barocc. 240, 

Coxg, 411. . 

668621. Bopfápov)Exstat encomium 8. Barbari 

a. Constantino Acropolita, BHG. p. 16. Huius 

sancti festum celebrari Mai 15 affirmat A. PAPA- 

DOPOULOS-KERAMEUS, Aváhexra ἱεροσολυμιτικῆς 

σταχυολογίας, Z. τς΄. Videtur hodiernus Barbarus 

ab ilo, qui Mai 148 nuntiatur cum. Alevandro 

€t Collutho, perperam. distractus 6886, Saepius 

enim. Barbari nomen hisce diebus in synavariis 

nostris recantatur, scil. Mai 5, 6, 7, 8, 14. Porro 

idem est qui colitur Mai 7 (supra, 66157), et. qui 

Mai 14*. Cf. Δ. J. JACIMIRSKH, i Archiv für sla- 

vische Philologie, XXII 575-94; MiRLosICH- 

MüLLER, Acta et diplomata, 1. 441. 

66550. Νικολάου] Alas postridie nuntiatur, 

π 679.40. Habentur "lepoi ἀκολουθίαι τρεῖς εἰς τὴν 

θαυμάσιον ἀνακομιδὴν καὶ μετακομιδὴν τοῦ παν- 

σέπτου Aeuyóvov τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ 

θαυματουργοῦ ψαλλόμεναι᾽ f| μὲν πρώτη ποίημα 

τοῦ ἀοιδίμου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου τῇ δεκάτῃ 

τοῦ μαΐου μηνός fj δὲ δευτέρα ποίημα τοῦ ἐν 

ἱερεῦσιν ἱεροκήρυκος Κερκύρας Βίκτωρος τοῦ 

Κλαπατζαρά' καὶ fj τρίτη ἀνωνύμου τινὸς κατὰ τὴν 

εἰκοστὴν τοῦ αὐτοῦ μηνός. Εἰς τὸ τέλος τούτων 

ἐπισυνάπτονται καὶ τὰ ἄχρι τοῦδε τύποις ἀνέκδοτα 

ἐπιτάφια ἐγκώμια τοῦ αὐτοῦ ἁγίου συντεθέντα 

παρὰ τοῦ μακαρίτου Γερμανοῦ τοῦ Καρουσοῦ 

Κεφαλλῆνος τοῦ μοναχοῦ. Νεωστὶ μετατυπωθεῖσα 

μετὰ πλείστης ἀκριβείας δαπάνῃ φιλοθρήσκου 

τινὸς Κεφαλλῆνος. Ἐν Κεφαλληνίᾳ τυπογραφεῖον 

ἡ Κεφαλληνία, 2851, 89, 72 pp. 

66525. Ἡσαΐου] Κοίμησις ἐν Χριστῷ τοῦ ἁγίου 

προφήτου Ἡσαΐου, in cod. Barocc. 340, Coxg, 411. 

Cf. BHG. p. 67; NzsTLE, Die dem Epiphanius 

zugeschriebenen Vitae prophetarum, 16-17, 47- 

50; KavTzscii, Die Apokryphen und Pseudepigra- 

phen des Alten Testaments, Tübingen, 11 (1900), 

119-27. 

66725. Χριστοφόρου] BHG. p. 24. 

6705. Ἐπιμάχου καὶ Γορδιανοῦ] Elogium paulo 

longius Oct. 818, Mai 10 eorum natalis celebratur. 
Infra, 61428. 

67012. Kobpórov] ΒΗ. p. 28; Amal. Boll. 
XV. 160. Passionem. integram. ed. Scnwinm, in 
Archiv für slavische Philologie, XVIII. 172-82. 

6703». Σατορνίλος καὶ 'Pougivoc! Saturnini et 
Rufi memoria. Hieronymianis inscripta est Mai 8. 

6728. ῥοδισμός] H. ΤΑΝ ΜΈΒΗΙΕΤ, Rosalien und. 
Pasqua Hosa, NEUE. HEIDELBERGER JAHRBÜCHER, 
VILI (1898) 1-37; Civilià cattoliea, ser. XVI. 
X (1900) 219-229; P. KamonipES, in "Apuovía, 
1900, 201-6. 

6728. Τιμοθέου] Timotheus patriarcha Alexan- 
drinus, ni fallor, qui obiit an. 385, teste Socrate, 
H. E. V. 12. 

67240. Νικολάου] Hac die etiam inscripta 
translatio in typico S. Bartholomaei Cryptoferra- 
tensi, Toscast, Ad typica graecorum ... animad- 
versiones, 99. 

6711. Σίμωνος] BHG. p. 119. 

67133. Ἀλφείος xr] BHG. p. 4. ΓἌθλησις ἐν 

- συντόμῳ in cod. Barocc. 240, CoxE, 1. 411. 

67453. Ἐπιμάχου καὶ Γορδιανοῦ] Oct. 31? et 

Mai 9? eorundem memoria recurrit. Hodie natalis 

eorum dies est, ut ex. Hieronymianis constat. 

67456.  Aaupévrioc] Breve huius sancti elogium, 

mendis chronologicis foedatwm, habet DuwAXIS, 

Μέγας Συναξαριστής, Mai 158. 

67823, γενεθλίου] Constantini Porphyrogeniti, 

De Ceremoniis, 1. 70. Cf. LopEc&, Aglaophamus, 

595-97 ; ΤῊ. PREGER, Das Gruendungsdatum von 

Konstantinopel, HERwEs, XX X VI. 336-42. 

67425. Μωκίου] Passio graeca in codd. Vatic. 

2033, Catal. Gr. Vatic. 185; Paris. 1534, Catal. 

Gr. Paris. 233; Barocc. 240, Coxg, 411; cf. BHL. 

6023. : 

67532. Ἐπιφανίου] BHG. p. 40. . 

67719. ἔνδον τοῦ ἁγίου Φιλήμονος] Alias 

habemus πλησίον τοῦ ἁ. Φ, 15411, 81934. 

67721. Γερμανοῦ] BHG. p. 49. δγηαφανίμηι in 

cod. Palat. 27, Catal. Gr. Vatic. 270; Bíoc ἐν ém- 

τόμῳ, die Mai 13 legendus in cod. Barocc. 240, 

CoxE, 411. Germano Anastasius successit mense 

Januario 730. CupkmRus, Historia chronologica 

paltriareharum CP., n. 524-531. 

68028, Φιλίππου] Eius Acta graeca habentur. 

Cf. BHG. p. 110. Κονδάκιον ex cod. Corsiniano ap. 

Pirna, Analecta sacra, 1. 219. De festo S. Philippi, 

G. PrrnE, Feste patronali in Sicilia, BrBLioTHECA 

DELLE TRADIZIONI POPOLARI SICILIANE, X.A.1 (1900), 

257-62. 

68029. TTapuevà κτλ.] Parmenas et reliqui iam 

occurrerunt Mart. 27, e£ Mai 6, 661 49. 

6791. Γλυκερίας! BHG. p. 20. BürrNER-WonsT, 

Die.Verehrung der hl. Glykeria, BYzANTINISGHE 

ZkrrscHniFT, VI. 96-09; KALINKA-STRZYGOWSKI; 

Die Cathedrale von Herakleia, JAHRESHEFTE DES 

OESTERREICHISCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTES 

zU Wit, 1. Beiblatt, 3-28 ; titulus, 26-27. 

68016. Ἀλεξάνδρου] BHO. p. 3. De eodem iam 

dictum est ad. Feb. 25 ?. 

689 10. Σεργίου] Hunc patrem 6886 Photü 

patriarchae existimat Α. PAPADOPOULOS-KERA- 
MEUS, i2 Byzantinische Zeitschrift, VIII 656, 

not. Et. quidem illius genitor Sergius vocabatur, 

Theoph. Contin. BrxkEm, 668, et de ipso affir- 

mat Photius : £v αὐτῷ τῷ μαρτυρίῳψ ὑπερορισθεὶς 

τετελείωται. VALETTA, Φωτίου ἐπιστολαί, 145. 

68256. ἐπισκόπου Τιβεριανῶν] Crassus error 

librarii qui legerat ὑπὸ τὴν τάξιν Τιβεριανοῦ 

κόμητος, supra, 68017, 50. 

6888. Ἰσιδιωρου] ΒΗ. p. 67. Al. Passio in 

codd. Vatic., Catal. Gr. Vatic. 312, et in Vindobon. 

Hist. gr. XI. LAMBECIUS-KOLLAR, VIIL 172, latine 

ap. LipoxaxvUM, V. 5137-615. Al. iterum in. cod. 

Paris. 1470, Catal. Gr. Paris, 148. In cod. Vindobo- 

nensi autem legenda proponitur ad diem Feb. 4, qua 

Isidorus Pelusiota colitur. ᾿Ἀκολουθία utriusque 

sancti, Athenis edita. 1885, supra, ad ἀφ 84. De 

translatione S. Isidori Venetias, BHL. 4480-81. 

68410. Μαξίμου] BHL. 5829. Acta rursum 

Mar. 10. 

Ma. 11. 

Mar. 12. 

Mai, 18. 

Ma. 14. 

NN 

Ma, 15. 

Mar. 16. 
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edidit O. vox GeBHARDT, Acta martyrum selectà, 

Berlin, 1902, 121-23. 

68516. Ἀλεξάνδρου, Κολούθου, Βαρβάρου] Haec 

martyrum συνοδία ceterum ignota est. Quare hos 

mon simul passos esse crediderim, sed. casu quodam 

em grroximis diebus confluxisse. ᾿Ἀλέξανδρος enim 

eolitur Mai 18. (etiam, Mai 14, infra, 685 41) 

Κόλουθος Mai 19?, Bápfapoc, de quo iam dizi- 

mus ad. Mai 85, etiam Mai 14 vel 15. Edita est 

᾿Ακολουθία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Bapfápou τοῦ 

ΤΙενταπολίτου ψαλλομένη τῇ τε' τοῦ μαίου μηνὸς 

ἀφιερωθεῖσα τῷ παναιδεσιμωτάτῳ τε καὶ λογιω- 

τάτῳ μεγίστῳ πρωτοπαπᾷ τῆς θεοφρουρίτου 

πόλεως Κερκύρας κυρίῳ Σπυρίδωνι τῷ Βούλγαρῃ, 

νῦν πρῶτον τυπωθεῖσα συνεργείᾳ τῶν τιμίων 

κυρίου Ἰωάννου Κοντούλη κυρίου Αὐγουστίνου 

Ἀρμένη καὶ κυρίου Θεοδώρου Γιωργωζᾶ κυβερνη- 

τῶν τῆς μονῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Βαρβάρου. Ἐνε- 

τίησι, ἀψλδ΄, παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτωλι, 24 pp. 

68320. ἸΤαχωμίου ... καὶ Θεοδώρου] BHG. p.99. 

De Pachomio iam diximus ad Mai 71, 

6864, Ἀχιλίου] Vita in cod. Athon. Dionys. 

143, LauPRos, 1. n. 3677. Cf. Cun. LoPan&v, in 

Vizantijskij Vremennik, JV. 363-64. Exstat "Axo- 

λουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ᾿Αχιλλίου dpyi- 

επισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ, νῦν 

πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα καὶ μετ᾽ ἐπιμελείας ὅτι 

πλείστης διορθωθεῖσα. Ἐνετίησι, αψμε΄, 1745, 

παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόῤτολι. --- Dein : ᾿Ακολουθία 

καὶ βίος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀχιλλίου 

ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ θαυματουργοῦ νῦν 

τὸ δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα καὶ μετ᾽ ἐπιμελείας 

ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα ὑπὸ Γεωργίου Mapxf. 

"Ev Λαρίσσῃ, 1896. . 

68624 ἀχειροποιήτου εἰκόνος] De eiusdem 

émaginis inventione ad. Aug. 9, 8715s. E. v. Dos- 

scrürz, Christusbilder, 2595-27. 

6881. Ἡρακλείου κτλ] Mai 18 in breviario 

Ἐν Βιθυνίᾳ Ἡράκλειος καὶ ἸΤαῦλος, 

Mai 17, in. Hieronymianis. 

^ 688 10. Νικολάου] ANícolaws 1, qui Mai 15 

«nn. 925 obiit. CuPERUS, Historia chronologica 

patriarcharum CP. s. 679-82. De Nicolao mystico 

mulia. in Vita Euthymii, D& Boon, 1], 24, ete. 
68349. évl'akaxplvotc] I.P. MELIOPOULOS, Movij 

Γαλακρηνῶν, Byzantinische Zeitschrift, LX. 664-67. 
68712. Γεωργίου) De quo iam April, 71. 
68729. 'ABb& κτλ] Epitomen hic habes Acto- 

vum S8. Quadraginta. Martyrum, quae. syriace 
vulgavit S. E. AssEMANI, Act, SS. mart. orient. et 
occid. Ε 144-60 . 

68829. εἴκοσι καὶ ὀκτώ] Universi igitur nume- 

syriaco : 

vontur in. S et in celeris fere exemplaribus sexa- 
ginta novem. Perperam quidem ; quod iam. per- 
Spexit ASSEMANL, l. c. 142. 

6891. Θεογνίου κτλ.) Becoluntur cum matre 
eorum Bassa Aug. 21*. 

68911. Ζαχαρίου] Cuius elogium iom legimus 
Feb. 81 Breve ὑπόμνημα, quod exstat im cod. 
Barocc. 240, Coxg, 419, his clauditur verbis : Koi 
ἀπέθανεν ἐν γήρει μακρῷ koi ἐτάφη ἐγγὺς Ἔλευ- 
θεροπόλεως ἀπὸ σταδίων τεσσαράκοντα, ἐν ἀγρῷ 

τοῦ Νοεμᾷ. Ἐν τοῖς χρόνοις δὲ Φείδου ἐπισκόπου, 

ἐνεφανίσθη ὅτι αὐτός ἐστι Ζαχαρίας υἱὸς Βαρα- 

χίου, οὗ μέμνηται Ἡσαΐας. Ἐπὶ δὲ Θεοδοσίου τοῦ 

βασιλέως τοῦ μικροῦ, ἀνακομισθὲν τὸ τίμιον αὐτοῦ 

λείψανον κατετέθη ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις. ᾿ 

68923. Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας] De inventione 

reliquiarum supra, Feb. 221. De ipsis sanctis 

quicquid, certi habemus collegit A. C. FIEADLAM ini 

Hasrixes, Dictionary of the Bible, 1. 93, II. 825. 

69125. Πέτρου κτλ.) Cf. BHL. 6716. 

6988. Θεοδότου κτλ} ΒΗ. p. 131. lterum 

edidit P. FRANCHI DE' ΟΑΥΑΙΤΕΕΙ, 1 martiri di 

S. Teodoto e di S. Ariadne, SrUDI E TESTI, 6, 

Roma, 1901, 61-84, breviore addita Passione, ib. 

85-87. Seorsim colitur "Theodotus Iun. 73. Septem 

anulierum nominibus, quae in. Passione enumeran- 

fur (ubi Ἰουλίττα pro "lovMo, εὖ infra. 693 59), 

oclava udditur Θεοδότη, quae ex nomine Θεοδότου 

ab oscitante librario conficta videtur. 

6941. Στεφάνου] Stephanus I obiit an. 898. 

Act. SS. Mai IV. 36-37; CueERUS, Historia chro- 

nologica patriarcharum CP. n. 661-63. Nota. ple- 

vosque codices illum pridie nuntiare, 

69424. Θεοδωρήτου] Jdem forie de quo, jam 

Mart. 27. ᾿ 

69425. Θεοδώρου πάπα Ῥώμης] 7Aeodorus 

papa sepultus est ad beatum Petrum apostolum 

sub die prid. id. Mai. Jta in Lib. pontif. DUCHESNE, 

I. 338. Non fuisse hunc nostrum Theodorum sum- 

mum. pontificem, sed. ignotum martyrem, deduxe- 

runt ex elogio melrico nonnullorum synazariorum 

Aet. SS. Mai IV. 147, Num iure, non satis perspicio. 

69429. κληρικῶν καὶ λαϊκῶν]. law supra, 

Sept. 6*. 

60455. Εὐφρασία! Una ex septem virginibus, 

quae omnes in lacum demersae fuerunt, 693 24. 

69359. Βενεδίμου κτλ.] De his supra, Mai 155. 

6952. Πατρικίου x1A.] Ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ 

ἐνδόξου ἱερομάρτυρος ἸΤατρικίου ἐπισκόπου ΤΙρού- 

. σῆς καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἁγίων Ἀκακίου, Μενάνδρου 

καὶ TloAuotvou, ἐπ cod. Barocc. 240, Cox&, 412. De 

solo Patricio BHG. p. 101. 

69535. Κολούθου] Cf. A. Geonc1t, De miraculis 

S. Coluthi, Romae, 1793; M. UntEMANN, in Zeit- 

schrift für die hist. "Theologie, 1857, 264-84. 

69544. Φιλεταίρου] BHG. p. 109. De Eubioto 

eius socio, 696 42, diximus ad Dec. 18?. Τοῦ ὁσίου 

ὁμολογητοῦ Φιλεταίρου ἐξορισθέντος ὑπὸ Μαξι- 

μιανοῦ τοῦ αὐτοκράτορος περὶ τὰ τέλη τῆς γ΄ ἀπὸ 

Χριστοῦ ἑκατονταετηρίδος εἰς Προκόννησον. Jta 

M. GEpEoN, Προικόννησος. CPoli, 1895, 141. 

6972. Θαλελαίου] BHG. p. 125. 

6981. Ἀσκλδ] Acta SS. Thyrsi, Leucii et. soc. 

(BHG. p. 135), n. 27. Acta coptico ed. F. Rossi, in 

Atti della R. Accademia dei Lincei, Ser. V. sc. mor. 

I (1898), 65-69, 121-23. Cf. elogium Philemonis et 

Apollonii Dec. 14?. 

69735. Κωνσταντίνου xoi Ἑλένης] BHG. p. 29. 

Al. in codd. Vatic. et Paris. Catal. Gr. Vatic. 306; 

Catal. Gr. Paris. 352; ib. 233, in cod. 1534, Bloc 

ἐν συντόμῳ, qui legitur quoque in cod. Barocc. 240, 

CoxE, 412. Pro FnawcHI DE' Cavanrmr, Di un 

Mar. 17. 

Mar. 18. 

Mai. 19. 

Maa. 20. 

Mar, 21. 



- Ma. 22. 

Mar. 23. 

Mar. 24. 

Mar. 25, 

Mar. 96. 
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frammento di una Vile di Costantino, Srup: x 

DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO, XV III(1897), 

89-131. . 

69939. Βασιλίσκου] Cum Eutropio οἱ Cleonico 

iam nuntiatus Mart, 31, Eius sepulcrum Comanis 

?n Ponto. Sogomeni H.E. VIII. 28, Üheodoreti 
H.E. V. 34. . 

7033. Μιχαήλ] ᾿Ακολουθία καὶ βίος Μιχαὴλ 

ἀρχιεπισκόπου Συνάδων τοῦ ὁμολογητοῦ, in cod. 

Athon. Pantocrat. 149, Lawpnos, 1 108, Edita est 

᾿Ακολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μιχαὴλ 

Συνάδων ἐπισκόπου. τοῦ ὁμολογητοῦ, φιλοπονη- 

θεῖσα παρὰ τοῦ μουσικωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κὺρ 

Χρυσάνθου πρωτοψάλτου τῆς Κύπρου καὶ ἐκ 

Κύπρου, ψαλλομένη τῇ εἰκοστῇ τρίτῃ τοῦ μαΐου 

μηνός, Ἐνετίησιν, αψξθ', 1769, παρὰ Ἀντωνίῳ 

τῷ Βόρτολι, in-£^, 12 pp. Eius historiae praecipuos 

fontes recensuit J. PARGOIRE, ἐπ Échos d'Orient, 
IV (1901), 547-50, ex: quibus illum obiisse deducit 

' Mai 23, a. 826. De reliquiis, aliquid habet 

M. GEDEON, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, 108. 

70316. Συμεών] BHG. p. 122. Cf. Anal. Boll. 

XIV. 334. A. Tu. S&uENov, Zitie prepodobnago 
Simeona divnogortza, Kiev, 1898. Cf. KRUMBACHER, 

in Byzantinische Zeitschrift, VIII. 232-34. 

7058. Μελετίου] BHG. p. 90. 

706 4, Ἰωάννου] P. VaN DEN VEN, La Vie 

greeque de S. Jean le Psichaite, confesseur sous 

le régne de Léon l'Arménien, (818-20). Extrait du 

Mus£oN, nouvelle série, III. 1902, 88 pp. 

706 4. τοῦ- Ψυχαΐτου] Wuyofrou, Ψηχαΐτου, 

Ψιχαΐτου vicissim scribunt, et quidem ludunt syna- 

maristoe tum in verbo ψυχή, ut ex elogiis patet, tum 

$n verbo ψιχίον, ut Me, ad diem Mai 38: 

Δέξαι σύνοικον Λάζαρε Ψιχαϊτήν, 

ὃς πρὶν ἤρας καὶ τραπέζης ψιχίων. 

7081. νόμων βασιλικῶν] Τούτων μὲν οὕτως 

αὐτῷ φροντιζομένων, ᾿ἐπιφύεται ἡμῖν μονιός, 

ἄγριος ἀπὸ τῆς ἐρήμου τῶν ἑαυτοῦ παθῶν ἥκων ó 

τῷ ὄντι ἀνήμερος Λέων... Vitae n. 6. 
70659. Ἀγριππίνης! lila, mi fallor, de qua 

Iun. 23*,6t in. Act. SS. Iun. IV. 458-70. In historia 
translationis a Siculis ezornata (BHG. 173) passa 
dicitur Moi 24. 

7078. κεφαλῆς. τοῦ TTpobpóuov] BHG. p. 61, 
lohannes B. v. 3-5. 

70719. Tloyxopíov] Huius nominis sancto 

dicata ecclesia bis memoratur in. Constantini Por- 
Jphyrogeniti, De Cerimoniis, If. ὅδ, ed. Bonn, 1. 
$02, 806. 

70998. Θεράποντος] BHG. p. 132, Therapon, 
pr. m. Cf. L. DruBNER, De Incubatione capita 
quattuor, Lipsiae, 1900, 103-119, 190-34. 

7111. Oepámovroc] JingéEK, i Sitzungsbe- 
richte der kaiserlichen Akademie der Wissen- 
schaften, Wien, Phil.-Hist. Cl. OX XXVI. ἡ. 11, 
54:60. 

Ti210. "Afevíou xoi Ἑλένης] Alias Ἀβερκίου. 

Lege quae habet Mo, 719 ss. 

70954 Τιμοθέου] Hoc ipso die legitur eius Vita 
brevior in codd. Barocc. 240, Coxz, 413. Eunde 
habemus Tun, 101 et Dun. 12, ] 
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71134 Θεοδώρας καὶ Διδύμου] BHG. p. 128. 

In codice Vatic, 1660, legenda exhibetur April. 6. 

Alias (588 25) April. 5 hoc par martyrum nun- 

tiatur. ᾿ 

71955. Εὐτυχίου] Hodie dicitur idle ὁ ἐν 

Μιλήτῳ, crastina. die in cod. Hb, ὁ ἐν Metu. 

Episcopum in Armenia dium praedicat ΜΑΒΤΙ- 

ΝΟΥ͂, Ánnus graeco-slavicus, 142, rectene am secus, 

dubium remanet, cum. Acta, nec graeca nec slavica 

supersint. 

7139. Ἑλικωνίδος] ΒΗ, y. 53, Heliconis. 

71&16. Κρίσκεντος krÀ.] Diebus: aliis in aliis 

codicibus nuntiantur. Hodie quoque in kalendario 

Neapolitano : P(assio) S. Criscentii mar(tyris). 

71859. Νικήτα] De hoc Niceta. lege A. PAPADO- 

POULOS-KERAMEUS, Νικήτας ἐπίσκοπος Χαλκηδό- 

voc, in. Ὃ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἑλληνικὸς φιλο- 

λογικὸς σύλλογος. Σύγγραμμα περιοδικόν, XXVI 

(1896), 88-12. 
71453. Ἀνδρέας] BHG. p. 6, Andreas salus. 

71328. Θεοδοσίας] Eusebii De Mart. Palaest. 

VII. 1; lib. prolix., graece in. Anal. Boll. XVI. 

127-28, Passa dicitur April. 2 apud. Eusebium. In 

cod. Vatic. 1660 eius martyrium legitur ad diem 

Aprilis 3, qua etiam in Hieronymiano nuntiatur ; 

in Monacensi 366, ad diem Mai 29, ut et in kalen- 

dario Neapolitano : P(assio) S. Theodosie mar- 

(tyris). 

71518. Ὀλβιανοῦ]) Elogium iam legimus Mai 4?. 

7165. τῇ α' συνόδῳ] Haec commemoratio dein- 

ceps celebrata est. dominica septima post. Pascha, 

de qua legendum est. synavarium Nicephori Cal- 

listi in hanc diem. Cf. AvtATIUSs, De dominicis et 

hebdomadibus graecorum, 1460-62. Κονδάκιον 

τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ quod assigna- 

fur κυριακῇ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς ap. ΒΊΤΒΑ, 

Analecta sacra, 1 498. 

710 8.. Εὐτυχοῦς] Recurrit in nonnullis codi- 

cibus Aug. 24. Of. Lipsius, Apokryphen Apostel- 

geschichten, 1. 518. 

7178. Εὐσεβίου xrA] Horum martirum. me- 

moria inscripta est. breviario syriaco, April. 28 : 

Ἐν Νικομηδείᾳ Εὐσέβιος πρεσβύτερος καὶ Xapá- 

λαμπος πρεσβύτερος καὶ ἕτεροι μάρτυρες σξη΄. 

liem, sed valde inordinate, ἐπ Hieronymianis. 

Cf. 15 54. 

71716, Ἰσαακίου] BHG. p; 66. Alia Vita in 

codice Paris. 1534 (Catal. Gr. Paris. 234) cuius 

latina versio in Act. SS. Mai VII. 258-60; Sozo- 

menus, H. E. VI 40; VIII. 9, 195 "Theodoretus, 

H. E. IV. 34. Of. J. PAnGornE, Date dela mort de 

S. Isaac, Écmos D'Omrewr, 11 (1899), 138-45. In 

Vita priore obiisse dicitur Mai 26 am. 383; in 

altera, April. 27. Certe in. fastis plerisque hodie 

vecolitur, ut. in kolendario Neapolitano : Nat. 

S. Isaaciu mon. Aliera fit eius commemoratio 

Aug. 81, eum S. Dalmato. 

718 48. Νατάλιος] Supra, Mai 282. 

71749. Βαρλαάμ] Celebrem hunc esse Barlaam 

qui regem Indorum. instruzit: (DukaKIs, Μέγας 

Συναξαριστής, Mai 516, subdubitans) viz credide- 

vim ; ceterum de [oasaph, Aug. 26, 995 60. 

Mas. 87. Mar, 31. 

iux. 1. 

Max, 98, 

Ix, 2. 

Max, 29. 

t 

Ius. 3. 

E 

Mai. 30. 
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7i79. Ἑρμείου] BHG. p. 98, Hermias. 

7901. μάτος πιστεύσας] De quo in praedicta 

^ Passione S. Hermiae, n. 5. 

7204. Ἰουστίνου κτλ] BHG. y. 68; O. vox 

GrsnaRbT, Ácta martyrum selecta, Berlin, 1902, 

18-27. [n cod. Vatic. 1991 legitur Μαρτύριον τῶν 

ἁγίων Ἰουστίνου, Xapfruvoc, Xapiroüc, "lépaxoc, 

ἸΤαίονος xoi Βαλλεριανοῦ, Catal. Gr. Vatic. 178. 

79930. Ἰουστίνου] 4 synaxaristis. lustinum 

philosophum. in duos perperam distrahi comproba- 

vit PAPEBROCHIUS, Áct. SS. Jun. 7. 16-18. 

792216. Ἑρμύλου xoi Στρατονίκου] Eadem 

synaxis disdeim in locis indicitur Ian. 13, 88724. 

72934, περὶ γεωργοῦ τινος] Eadem narratio is 

cod. Vatic. 800, Catal. Gr. Vàtie. 40. 

1381. Νικηφόρου] BH. p. 96. 

72612. Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου] Horum elo- 

gium supra, Ian. 131, 

72618. Ἐράσμου] BHL. 2578; Acta graeca. in 

codd. Vaticanis 866, 1987, Catal. Gr. Vatic. 91, 

* 175. Cf. quae de S. Erasmo leguntur ap. DUKAKIS, 

Méyoc Συναξαριστής, Jun. 11-12. 

19459. ᾿Αλεξάνδρου] Eius memoria in multis 

codicibus celebranda indicitur Aug. 30 vel 31. 

79520. Λουκιλλιανοῦ xij] Praeter encomium 

BHG. p. 71, leguntur in. codd. Vaticanis Acta 

graeca horum. sanctorum, Catal. Gr. Vatic. 312. 

JForundem memoria iam occurrit Iau. 195. 

79555. Λουκᾶ] Lucam ilum esse qui in Hie- 
vonymianis III non. iun. recensetur, verisimile 

mon est, cum valde obscurus ille sit, et hic noster 

dicatur ὅσιος πατήρ, monachus procul dubio ex 

Jtalia vel Sicilia oriundus. Dein. in. codice legitur 

Λουκᾶ 1(nv)opuev. . «ας, quae v. d. V. Gordthausen, 

4 nobis inlerrogatus, muper rursum benevole 

inspexit, censuitque scribae errorem subesse, legen- 

dumque τ(αγορμενίι)λας, Et reapse fuit aliquis Lucas 

T'auromenitanus, cuius festum agitur Nov. 6 8, At 

inter sanctos italo-graecos cognomines, quos vefe- 

vunt Caietanus, Fiore, Rodota, nullum reperio qui 

Junii 8 obiisse dicatur. 

79554. Κόνωνος] S. Cononis hoc die memoria 

italo-graecorum propria est. Of. "ToscANI, Ad 

typica graecorum ... animadversiones, 101; REN- 

pEL-Hanus, Further researches into the history 

of the Ferrar-group, London, 1900, 9-24; Anal. 

Boll. X X 123-28. Legitur etiam in codicis Crypto- 

ferratensis I. B. 111 kalendario : τοῦ ὁσίου πατρὸς 

ἡμῶν Küvovoc. Aliis est Conon cuius. Acta edita 

sunt Act. SS. Moi VII 5-7 ; haec enim legebantur 
Messanae, in monasterii S. Salvatoris hac ipsa die. 
Jta videlicet n cod. 29, fol. 84-35 : Μαρτύριον τῶν 
ἁγίων Kóvou xoi Κόνωνος μαρτυρησάντων ἐν 

Ἰκονίῳ, Aliis. forie fuerit. Conon. monachus. ἐπ 
oppido Neso vel Naso in Sicilia, qui obiissefertur 
a. D. 1935, e cuius brevem Vitam, ex graecis codi- 
eibus versam ed. O. Careraxus, Vitae sanetorum 
Siculorum, 7. 200-201, et C. INcunINE, Naso illu- 
Strata, Napoli, 1882, 474-76, Eius enim festum, ob 
reliquias huc translatas, Panormi die Iun. 3 cele- 
brari consuevisse testis est idem CAIETANUS, Op. Cit., 
animadr. 67, et IOANNES DE IonANNs, De divinis 
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Siculorum officiis, Panormi, 1736, 363. De tribus 

féstis 5. Cononis monachi, G. Pyrn£, Feste patronali 

in Sicilia, BIBLIOTECA DELLE TRADIZIONI POPOLARI 

SiciuNg, X XT(1900), 207-11. 

727 Y... Μητροφάνους] BHG. p. 92. 

7307. "Avbpéov] Blog τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Ἀνδρέου τοῦ Ἱεροσολυμίτου ἀρχιεπισκόπου 

γενομένου Κρήτης συγγραφεὶς παρὰ Νικήτα τοῦ 

πανευφήμου ἸΤατρικίου καὶ Κυέστορος, ed. À.PAPA- 

DOPOULOS-KERAMEUS, Ἀνάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς 

σταχυολοτγίας, V. 169-179, ex duobus codicibus 

Alhonensibus. In utroque autem legenda indicatur 

die Iul. 4, quo sanctus obiisse dicitur (p. 179 : ἣ δὲ 

ἐν Χριστῷ κοίμησις οὐτοῦ γέγονε κατὰ τὴν τετάρ- 

τὴν τοῦ ἰουλίου μηνὸς ἰνδικτιῶνος ὀγδόης [720]}, 

quo eliam. die:de sancto Andrea im codicibus 

mtosiris iterum sermo est. Aliae exstant S. Andreae 

Cretensis Vitae, de quibus A. PAPADOPOULOS-KERA- 

MEUS, op. cit. 422-24, et. Can. LopanEY, in Vizan- 

tijskij Vremennik, 7 V. 345-48. 

19054. Ἰωάννης ἡγούμενος τῆς Movoypídc] 

Ἰωάννην τὸν θεῖον ἡγούμενον τοῦ τερπνοῦ τῆς 

ΜΜοναγρίας φροντιστηρίου, ὃν ὁ τύραννος βασι- 

λεὺς τυραννικῶς κατασχιὼν διὰ τὸ μὴ πεπατηκέναι 

αὐτὸν τὴν τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα καὶ “τῆς Μητρὸς 

αὐτοῦ ἐν σάκκῳ κατακλείσας καὶ λίθῳ μεγάλῳ 

προσδήσας τῷ βυθῷ τῆς θαλάσσης ἀπέπνιξεν. 

Vita S. Stephani iun., ANALECTA GRAECA, 507. 

790 55. ᾿Αλώνιος] Nonnulla eius opophtegmata 

affert DuxAxis, Μέγας Συναξαριστής, Tun. 27, not. 

781. Ἱλαρίωνος] Elogium dedimus postridie, . 

ex Mc. "lhopíuvog τοῦ ὁσιοτάτου ἀρχιμανδρίτου 

xoi ἡγουμένου τῶν Δαλμάτου αἰωνία fj μνήμη 

conclamatur in Synodico. ΠΒΡΈΝΒΚΙΣ, 11. 

7821. Μαρκιανοῦ, Νικάνδρου κτλ.) ΒΗ. p.56, 

Martyres X Aegypt. In breviario syriaco hac die : 

Ἐν Τόμει τῇ πόλει Μαρκιανὸς καὶ ἕτεροι μάρ- 

τυρες γ΄. In. Hieronymianis: In Aegypto Marciani, 

Nicandri et Apollonii quorum gesta habentur. 

Νίκανδρος καὶ Μαρκιανὸς Jun. 89 recurrunt. 

73235. ἸΠαρθενίας] Cum quinque virgines plane 

ipsae sint, quarum nomina ad d. Iun. 9 (180) 

recitantur, nomen Tlap8eviac delendum esse patet, 

quae est iterata scriptio vocabuli praecedentis. 

79110. Δωροθέου] Acta graeca, in cod. Vatic. 

1991, hac die legenda, Catal. Gr. Vatic. 178; epi- 

tome in. cod. Hierosolym. Potr. 6, PAPADOPOULOS-- 

KznAMEUS, J. 28. S. Dorothei memoriam egimus 

dam Oct, 9t, 

7836. πέντε παρθένων] Nomina quinque virgi- 

mum require ad d. Iun. 9, 140 m. 

73313. Zmnvoiboc] Pridie huius diei in kalen- 

dario Neapolitano : P(assio) S. Zinaida. 

7834}. Ἐπιφανίου] Pridie e vivis excessit, teste 

Theophane : Τούτῳ τῷ ἔτει [ ςκθ΄ Ἐπιφανίου 

ἐπισκόπου Κπόλεως τελευτήσαντος μηνὶ ἰουνίῳ e', 

ἰνδικτιῶνος ic. Dg Boon, £. 311 De illo iterum, 

cum Gennadio aliisque, Aug. 25?. 

7343. Μαρίας xoi Máp8oc] Haec memoria 

prorsus singularis est, videturque iterata, mentio 

Μαρίας καὶ Μάρθας, ex virginibus quinque, supra, 

798. Proinde * wnguentiferae , perperam dicuntur. 

Ios. 4. 

Tow. 5. 

Ix. 6. 



Tow, 7. 

Tux. 8. 

Ius. 9. 
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78157. τῶν Καθαρῶν] Supra, ad. April. 27, 

632 a. . 

7952. Θεοδότου] BHG. p. 131. Cum sociabus 
dam nuntiatus est de Mai 18?. Alio, Passio, hodie 

legenda, in cod. Vatic. 1993, Catal. Gr. Paris. 179. 

7366. Ἀνθίμου] Censet S. PTRIDEs, Échos 
d'Orient, IV (1901), 228-31, . Anthimum illum 

dpsum esse de quo in Vita S. Auxentii, P.G. CXIV. 

1880. Pridie huius diei, in kalendario Neapolitano 

recensetur : Nat. S. Anthimi epi. Nullum. uspiam 

hoe die Anthimwum. reperiri recte advertit Mazo- 

cHIUS. ad ἢ. L, qui proinde existimat hunc esse 

Anthimun de quo BHL. 561. Quid si diweris 

episcopum perperam ἃ marmorario nuncupatum? 

7968. Σεβαστιανῆς] Quae hodie vocatur thowu- 

anaturga, pridie (73243). dicitur ὁσιομάρτυς. De 

thaumaturga, ut. iam monuit IANNINGUS, Act. SS. 

Jun, VI. 57, nihil innobuit, et fieri. potest. ut haec 

nostra Sebastiana alia non sit atque illa quae 

colitur Sept. 16?. 

79534, φλορεντίου) Error est, ut legenti patet 

laterculum Tun. 73, 

78531. Ποταμίνης] Potamiaenam iuniorem ab 

antiquiore distinguendam | existimarunt inaioves 

nostri, Act. SS. Iun. II. 6-7, V. 855-7. At vero, 

quicquid dixerunt synaxaristae, unam eandemque 

esse. putaverim;, de qua. Eusebius in H. E. VI. 5, 

Palladius, Hist. Lausiaca, 111, codices hierony- 

aniani Iun. 28, et codex noster hodie. 

73512. Θεοδώρου] De quo Feb. 8?. Etiam in 

menologiis hodie legebatur eius. Passio, Ὁ. c. in cod. 

Vatic. 1667, Catal. Gr. Vatic. 156. 

7391. Νικάνδρου koi Μαρκιανοῦ] BHG. p. 95, 

Nicander; BHL. 6070. Sinime alü a sanctis 

homonymis qui Iun. 6? coluntur, hic non. vacat 

inquirere; In kalendario Neapolitano etiam bis 

videntur inscripti, Jun. 9 : P(assio) S. Nicasii ubi 

Nicandri legendum puto, et Tun. 17, Nat. S. Nican- 

dri. Videlicei im Actis latinis passi dicuntur 

Xv Kal. Iulii. 

7395. Ὀρέστου, Διομήδους, Ρώδονος! δι 

Hieronymianis hodie occurrit memoria In Nicea 

civit. Diomedis, Amanti, Mutiani Alexandri. 

73910. Ἀλεξάνδρου xoi Ἀντωνίνης] ΒΗ. p. 4. 

7424. ᾿Αλεξάνδρου) Pridie huius diei in kalen- 

dario Neapolitano nuntiatur : Nai. S. Alexandri 

'epi, qui fortasse ab hoe nostro alius non est. 

1421. Πελαγίας! BHG. p. 106, Pelagia Antioch. 

lam Oct. 89, cui. aliis eiusdem. nominis sanctis 

anulieribus, eius memoriam egimus. 

. T8399. Vkokepíou] Martyr Nicomediensis de: ^ 

quo Sept. 302, Dec. 83, 803, 

140 51. Θέκλης κτλ. Hae sunt virgines quinque, 

quarum nullam. memoriam veppererat in. sacris 

fastis S. E. AssEMANI, Act. SS. mart. orient. et 

occid. 1. 128, qui syriace edidit, ibid. 193-97, Mar- 

tyrium SS. Theclae, Mariae, Marthae, Mariae et 

mae virgimiun Deo sacrarum. Eaedem synaca- 

vds nosiris inscriptae quoque sunt Sept. 969, 
Tun. 6? ei Iun, 5. Iunii 6. proprius earum. locus 

est, cum “ serta die lunae mensis lunü , in 

Passione eritum habuisse dicantur, soleatque 

graecus interpres diem lunae cum die mensis 

convertere. 

74119. Τιμοθέου] Βίος ἐν συντόμῳ, die Mai 26 

legendus exstat in cod. Barocc. 240, Coxg, 413. Et 

quidem hoc eodem die occurrit in codicibus nosiris, 

709 ὅς. 

7439, Θεοφάνους xoi TlTavoénvnc] Eorum 

Vitam. servavit nobis cod. Paris. 1217, Catal. Gr. 

Paris. 104. 

74335. Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα] BEHG. 

». 17, Barnabas, Bartholomaeus. A//a Catal. Gr. 

Vatie. 305, Catal. Gr. Paris. 350. 8. Bartholomaei 

translatio celebratur. Aug. 241. Edita est 'Axo- 

λουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Bapvófa 

συντεθεῖσα μετὰ προσθήκης ἀναγκαίων τιμῶν, 

οὕτως ὡς καθορᾶται. Διορισθεῖσα τε ψάλλεσθαι 

οὕτω κατὰ πάσας τὰς ἐν Κύπρῳ ἱερὰς ἐκκλησίας 

εὐχαριστίας ἕνεκεν τῶν ὧν ἀπέλαυσεν ἡ Κύπρος δι᾿ 

αὐτοῦ χαρίτων Ἀυτονόμου τε καὶ Τρονομίων. TTapà 

τοῦ μακαριωτάτου καὶ λογιωτάτου ἀρχιεπισκό- 

mov Κύπρου κυρίου Φιλοθέου οὗ τῇ σπουδῇ καὶ 
δαπάνῃ καὶ τύποις νῦν πρῶτον ἐξεδόθη. Ἐνετίησιν, 

ναψνς!, παρὰ Ἀντωνίῳ τῷ Βόρτολι, 1756, 36 pp. 

74516. ᾿Ονουφρίου] BHG. p. 98. 

14623. "Avruvivng] Eiusdem memoria, cum 

elogio, iam Mart. 19. Mense Iunio, et. quidem die 

11 inscripta videtur kalendario Neapolitano : Dp. 

Maximi et Antonini, 

1481. Ἰωάννου] lene cuius elogium legitur 

Iul. 302? ον 

77A83. Ζήνωνος καὶ Τριφυλλίου] Zn kalendario 

Neapolitano hodie ; P(assio) S. Zinoni. Mazocuus, 

591-92. 

1486. ἐν τῇ Δαγούτῃ! “ Forte lege Aop- 

oraíou ,. Πα Ὧν CawcE, Const. Christ. 197; " ἢ 

Aoyátou, M. GEDEoN, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, 

113. Quo iure, non video. 

74645. Πέτρου] ΒΗ. p. 108. Viía in codd. 

Vatic. 1190, Catal. Gr. Vatic. 112, et Coislin. 307, 

Catal. Gr. Paris. 319. Acoluthia saepius in codd. 

Athonensibus, ΤΙΑΜΡΆΟΒ, IT. 550. 

7418, ᾿Ἀκυλίνης] BHG. p. 12, Aquilina. Eius 

memoriam in kalendario Neapolitano amplo com- 

anentüvio illustravit Mazocuius, 593-610. 

74811. Εὐλογίου] Ejusdem elogium require 

Feb. 135. 

7ÀT55. μύριοι μάρτυρες] Habuimus Iun. 29 τῶν 

ἁτίων μυρίων τῶν ἀθλησάντων ἐν ᾿Αντιοχείᾳ. Eo 

anagis suspicor de iisdem hodie agi, quod in eodem 

"Eodice "Avrioxeloc praecedenti laterculum. eiecerit 

᾿Αλεξανδρείας. . 

147 39. Ἐλισσαίου] NEsrLE, Die dem Epipha- 

nius zugeschriebenen Vitae prophetarum, 32-34. 

Eius commemoratio etiam Iul. 201 celebratur, ubi 

de Elia propheta. 

749»0. Μεθοδίου] BHG. p. 92. CupERvs, Histo- 

ria chronologica patriarcharum CP. n. 625-64 1. 

750s. Κυρίλλου] ΒΗ, p..33; BHL. 2069-71. 

De eo iam. Sept. 5?. In aliis codicibus melius Iul. 9, 

infra, 808 49. ᾿ 

119 κι. Γερασίμου] Legitur in cod. Messanensi 

S. Salvatoris 30, fol. 242'-245", ad diem Mart. 4, 

lux. 10. 

ls. i1. 

Ios, 12. 

lux. 13. 

Iun. 14. 

Tux. $5. 

Ius. 16. 

ΤΊΤΟΝ. 17. 

Tus. 18. 

lus. 19. 

dox. 20. 
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Bíog xol πολιτεία xoi μερικὴ θαυμάτων διήγησις 

τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ ἀσκητοῦ 

συτγραφεὶς ὑπὸ τοῦ μοναχοῦ Κοσμᾶ ῥήτορος. 

Hic Cappadox fuisse censetur, quod. concordat 

cum. nota. subiecta, 149 59. Dicitur in S. Laurentii 

oppido prope Leucopetram, in. Calabria * Gerasi- 

mus ex societate divi Basilii sepultus ... in templo 

divi Angeli, XVIII kal. quintilis. , Act. SS. 

Iun. H1. 974. 

74928. ᾿Αμώς] NEsTLE, Die dem Epiphanius 

zugeschriebenen Vitae prophetarum, 24-25. 

75033. - Δουλᾶ] ΒΗ. p. 124, Tatianus Dulas. 

74950. Βονιφατίου] Im menologiis hoc quoque 

die occurrit (v. c. in. Vatic. 1667, Catal. Gr. Vatic. 

157) item in iypicis, μὲ án. Cryptoferratensi, 

Tosca, Ad typica graecorum .. animadver- 

siones, 101. Huius festum agi solet. Dec. 19. 

75145. Bírov] Μαρτύριον τοῦ ἁτίων μεγαλο- 

μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ Bírov, Μοδέστου καὶ 

Κρισκεντίας, hae ipsa. die legitur in. cod.- Messa- 

nensi S. Salvatoris 29, fol. 89*-92" ; aliud in Vatic. 

866, εἰ Ottobon. 1. Catal. Gr. Vatie, 92, 248. In 

codicibus hieronymianis hodie : In Sicilia Viti, 

Modesti et Criscentiae. Carmen de S. Vito, ap. 

PrrRA, Analecta sacra, J. 582-83. 

75946. Ἱερίύνυμος] .4 recentioribus synaza- 

ristis Hieronymus presb. et doctor. existimatus. 

Duxa&is, Μέγας Συναξαριστής, Iun. 149-50. 

75114 Τύχωνος] Vitae fragmentum in cod. 

Vatic. 1991, Catal. Gr. Vatic. 179; aliud fragmen- 

fum cum epitome in cod. Paris. 1488, Catal, Gr. 

Paris. 170. "Axokov6ía εἰς τὸν ἅγιον Τύχωνα ἐπί- 

σκοπον ᾿Αμαθοῦντος, οὗ fj κάρα ὑπῆρχε πρὸ ἱκα- 

γῶν ἐτῶν ἐν τῇ κυριότητι τῆς μονῆς [τοῦ Λειμῶνος 

τῆς ἐν Λέσβῳ] ἐμ codice de quo A. PAPADOPOULOS- 

KznauEvs, Μαυρογορδάτειος βιβλιοθήκη, 131. 

7538. Μανουὴλ κτλ] BHG. p. 72. 

75423. "Ymoríov] BHG. p.54, Hypatius heg. — 

Calliniei de Vita S. Hypatii liber; ediderunt Semi- 

nari philologorum. Bonnensis sodales, Lipsiae, 

1895, Vita, 3-110 ; testimonia, xi-xx. Dicitur obiisse 

non die Iun. 17 (an. 446), sed Iun. 30. Yb. 105, 118. 

Sed et lege J. PaRGOIRE, in Byzantinische Zeit- 

schrift, VIIL 454-57. : 

7552. Λεοντίου xxÀ.] BHG. p. 69, Leontius et 

50c. Epitome in cod, Parisiensi 1488, Catal. Gr. 

Paris. 171. Cf. F. Nav, in Anal. Boll. XX. 9-12. 

195 45. Καλογήρου] Diversos fuisse huius nomi- 

nis sanctos Siculos hac ipsa die culios dictum est 

in Act. SS. Tun. III. 589-601. De hoc nostro non- 

nulla habet G. Ῥιτπὲ, Feste patronali in Sicilia, 

BrBhiOTECA DELLE TRADIZIONI POPOLARI SICILIANE, 

XXI (1900), 367-85. 

756 48, Αἰθερίου] .4. recentioribus synaxzaristis 

dicitur passus sub Diocletiano. DuxAKIS, Μέγας 

Zuvo£apio fic, Jun. 162. 

75533. Ἰούδα] BHG. p. 124. De eodem, sub 

nomine Θαδδαίου τοῦ καὶ Λεββαίου ad Aug. 311, 
7579. Ζωσίμου] BHG. p. 139, Zosimus m. 

Epitome in cod. Paris. 1488, Catal. Gr. Paris. 471. 

Conferendwum est elogium 88. Zosimi et Athanasii, 

Jan. 45. 

75711. Σωζοπόλει!] Cf. HhECEK; ὧν Sitzungs- 

berichte der kaiserlichen Akademie der Wiss 

senschaften, . Wien, . Phil.-Hist.. Cl. CXXXVI. 

n. ΧΙ, ὃ. 

75139. ᾿Ασυγκρίτου] Ex oscitantia librarii bis 

hodie u. 2 et ὃ affertur. In. kalendario: Neapoli- 

tano : P(assio) S. Asincriti Mar., quem MAzocHIUs, 

ad h. L, virum apostolicum. esse existimat de quo 

Jun. 801, 786 10. 

7591. μετάθεσις τῶν χιτώνων] Georgii mona- 

chi Chronicon, V. 13, MumALT, 852. Symeonis 

Magistri, De Constantino Porphyrog. 6, BERKER, 

758. 

7595. Ἰουλιανοῦ) De hoc sancto Iuliano et 

sociis dicimus ad Ton. 81. 

76225. Ἰουλιανοῦ! BHG. p. 67. Duplex huius 

sancti Passio, hac die legenda, in cod. Paris. 1488, 

Catal. Gr. Paris. 171; fragmentum. in Anal. Boll. 

XV. 74-76; ibi quoque, 73-74, fragmentum. anti- 

quissimum, repetitum. ex ed. in Mémoires publiés 

par les menibres de la Mission francaise d'archéo- 

logie du Caire, LX. 146-47, 338-35. Eiusdem 

Juliani memoria iam Mart. 16? occurrit. 

76239. ᾿Αφροδισίου] Elogiwm in. Menaeis et 

synazaristis recentioribus, a quibus dicitur Ciliz, 

sub Dionysio duce passus. 

7632. Εὐσεβίου] Vitae epitome in cod. Hiero- 

solyim. Patr. 17, PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 1. 71. 

Vita syriaca ap. P. BEDJAN, Acta martyrum et 

sanetorum, V1. 335-77. 

' 768 81. Ζήνωνος καὶ Znvà] BHG. p. 139. 

76429. ἸΠομπιανοῦ] Cf. Iul. 7?. 

16343. ᾿Αγριππίνης] Act. SS. Tun. IV. 458-70. 

Cf. adnotata ad. 106 so. 

76528. ;'Apioroiéouc] Hoc die in. kalendario 

Neapolitano : P(assio) S. Aristoclei, Latereulum 

explicat, nostrumque synacarium. commentariis 

ornat Mazochius, ad h. L. 

7673. Ἰωάννου) Λόγος διαλαμβάνων ἐν ἐπι- 

τομῇ τὰ ἀπὸ γεννήσεως καὶ ἀνατροφῆς ... Ἰωάννου 

τοῦ Προδρόμου, in mullis codicibus, die Aug. 29 

legendus exhibetur. Catal. Gr. Vatic. 310; Catal. 

Gr. Paris. 356; latine ap. LipoMANUM, ΜῈ 199-203. 

7693. Φεβρωνίας] BHG. y. 46, Febronia. De 

eius Actis et culiu lectu utilia. collegit MAzocHIUS, 

Commentarii in marmoreum S. Neapolit. eccles. . 

kalendarium, 111. 715-22. 

7799. δωρηθείσης ἡμῖν βοηθείας] Lege quae 

habet P, et mox infra dicenda ad. 169 a. 

7/04. τῶν "PoOv ἡ ἔλευσις] C. De Boon, Der 

Angriff der Rhos auf Byzanz, BYZANTINISCHE ZEIT- 

scunirr, JV. 445-66. 

Tiii. Δαβίδ] BHG. p. 35. 

772. 22. Ἰωάννου] BHG. p. 64, Iohannes ep. 

7TI31?. Σαμψών! BHG. p. 148. 

718 85. Κυρίλλου! Hoc die in quibusdam codi- 

tibus eius Vita legitur. Δ. PAPADOPOULOS-KERA- 

MEUS, Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη, .., 28. 

719 a2. Διήγησις Συνεσίου] Eandem historiam 

marrat Georgius monachus, Chron. IV. 230, 

, MunáLr, 873-75. 
715 46. "Ayéxrov] Elogium in. Mv, et in recen- 

lus. 21. 

lus. 22. 

lus. 23. 

lux. 24. 

Tow. 25. 

Iux. 26. 

lux. 27. 



Ton. 98. 

lux. 29, 

los. 30. 

lur. 1. 

lur. 2. 

Iur. 3. 

lu. 4. 
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Hioribus. synazaristis, ut puta Dukakis, Μέγας 
Συναξαριστής, Iun. 331. Nat. S. Donati epi. 

775 10, Κύρου καὶ Ἰωάννου] BHG.. p. 88. De 79551. Ὑακίνθου] Hae quoque die in menologio 
inventione reliquiarum, DEUBNER, De Incubatione Hierosolym., de quo ad Iul. 31, eius Passio legenda 
eapita quattuor, 95-97. exhibetur. ' 

. 776 48. ΤΙαύλου] Paulus ille ἰατρὸς qui in codi- 79735. ᾿Αστέίου] Vitae brevissimum fragmen- 
cibus non. paucis hodie occurrit, alius non est &.— tum ed. J. Rrw»pzL-Hannis, in Haverford Studies 
Papylo, cuius cum Cargo Oct. 13? et hodie quoque 1 18. ᾿ 
memoria celebratur. Error ex ipsa Passione origi- 1999. Ἁγνῆς] 4cta graeca ap. Pio FRANCHI DE' 
mem ducit, Hespondet enim iudici Papylus : ἐκ CAYALIERI, S. Agnese nella tradizione e neila 
Θυατείρων δὲ ὥρμημαι, μέτειμι δὲ τὴν- ἰατρικήν. — leggenda, RoMIsCHE QuaRTALSCHRIFT, X^ Supple- 
Act. SS. April. I1. 971, n. 14. mentheft, 71-75. Dies tamen. non. concordat, qui 
778 54, Μωσῆς] Hune esse abbatem. Moysen, | recte assignatur. πρὸ «exo» δύο καλανδιῶν φευ- 

cutus. nomine inscriptae sunt. Cassiani collationes ροναρίων. In codicibus nostris praeterea Ian. 209-8 
duae (PrrscngNIG, LI. 6-65), suspicatur Dusakis, — Iun 21 5, Feb. 15 eadem sancta inscripta est. ' 
Méyag Συναξαριστής, Iun. 335. 800 28. Στεφάνου] Elogium eius habetur, ΒΗ 
118 5» ΤΙαππίου] Elogium. in Mv, et recentio- — p. 121. Crastina die alicubi annuntiatur dedicatio 

vibus synazaristis, DUKAKIS, Μέγας Συναξαριστής, eius ecclesiae. Sed lege quae adnotata sunt ad 
dun, 884, 808 as. B 

77119. Πέτρου xoi ΤΤαύλου] ΒΗ. p. 106, 79952: "Ihapiuvoc] EXus festum celebratur 
Petrus, p. 107, Petrus et Paulus. lun. 8?. Elogium 739 41, 

119 30. ᾿ ἀποστόλων] BHG. p. 11-12, Apostoli. 8005€. -᾿Αθανασίου] N. PowiaLovsku, Zitie 
Cf.L.DuCHESNE, Les anciens recueils de Légendes prepodobnago Athanasija Athonskago, Peíro- 
apostoliques, CoMPTE RENDU DU TROISIEME CON- poli, 1895, 1-112. Cf. Pn. Mxvrn, Die Hauptur- 
GRES SCIENTIFIQUE DES CATHOLIQUES, Bruxelles, kunden für die Geschichte der Athosklüster, 
Y. 67-69. F. DickAwP, Hippolytos von Theben, Leipeig, 1894, 21-95. In cod. Mc hoc loco » 
Münster, 1898, I. IX. LiX. margine legitur : ζήτει τὸ cuvoEópiov τοῦ ἁγίου 

78814. ὡὥς φησιν ἸΠαπίας] De hoc fragmento Ἀθανασίου εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου. Et reapse, in 
legendae sunt variae editiones Patrum apostolico- — foliis chartaceis 308-9, scriptum est S. Athanasii 
vum, v. c. FUN&, Patres apostoliei, 1 (1901), 860-68, — synazarium satis prolizum. . 
719. ὃ μακαριώτατος Δαβίδ] Haec oratio legi- 8021. Φωκά] Duos huius nominis sanctos 

fur etiam in codice Monacensi 255, HARDT, 111.68. — hagiographi colendos proponunt Sept. 3358, 
78929. Διομήδης] Eius elogium Aug. 16?, 8043. ᾿Απολλωνίου κτλ.) In epistula S. Dio- 
7n $. Κοσμᾶ xoi Δαμιανοῦ] Tres a. Graecis nysii. Alexandrini αὐ Flavianum ap. Eusebium. 

excogitatos fuisse cognomines binarios qui Oct. 171, H. E. VI. 41, laudantur, cum. aliis martyribus, 
Nov. 1! et hodie coluntur iam audivimus supra ᾿Απολλωνία, Ἐπίμαχος, ᾿Αλέξανδρος. Eosdem in 
144 36, 88. Cosmae οἱ Damiani memoria inscripta — hoc laterculo nominari, et Onesimum duobus apo- 
est Hieronymianis Sept. 27. . stolis, sub n. 4, adiciendum esse, viz dubium est. 

793 «. Βασιλείου] De quo dictum est. 84, 8, 808 38. Στεφάνου] Mirabitur quispiam annun- 
7936. τῆς τιμίας ἐσθῆτος] BHG. .82,n. 56- lieri dedicationem. templi S. Stephani, neque 

58 ; Cun. LoPaAREY, in Vizantijskij Vremennik, Z7. immerito. Nam error est. librariorum oscitantia 
581-628, Cf. En. Kunrz, in Byzantinische Zeit- inductus, qui conferenti hunc locum cum laterculis 
schrift, V. 369-70, hesternis 4, 5, 6 ilico patebit, Etenim ἀπ huc integer 

79421. Εὐθυμιακῇ icropíg] Cf. LawmEcmUs- translatus est; insuper 5 initio finis Θ᾽ assutus est, 
Korran, Commentariorum, Ll VIL. 362-83, dta. ut procul dubio legendum Sit? καὶ τὰ δικαίνια 

798 51. Ὑακίνθου] Passio graeca in cod. Hie- «τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰουλιανοῦ πλησίον "τοῦ 
vosolym. Patr. 6, aliisque quos recenset. A, PApA- Φόρου καὶ; τοῦ ἁγίου μάρτυρος Στεφάνου κτλ. 
10 oo, LOSCKEIAMEUS, Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη, 806 19. Περεγρίνου] Cf. Jun. 228. 

. )d s Ἀνατολίου! ΒΗ ey 806 5. Πολυκάρπου) Pridie, in kalendario 
tome, Tl ede ὃ p» . "Vitae eius epi- Neapolitano, nuntiatur S. Pollicarpus. Sed. quis 

2 4 legenda, in cod, Hierosolym. Patr. 17, — ille sit, non. magis liquet. quam quinam fuerint 
PapaAbOPOU] OS-KERAMEUS, J. 72. Cu. Hs tri 7, 2 

, 4. d. m aliis tribus — socii Εὐστάθ oc e£ Εὐάγγελος seu, ut habet. kalen- 

colitur quoque Nov. 303. 

79831  Aovárov] In kalendario Neapolitano : 

79825. "Avbptos] Disi , uu dariwin Morcellianum, Εὐλάμπιος, 
natalem hodie cde d nus ad lun. 4? eius 804 42, Κυριακῇς] Illa quae in codice S Iul.26* 

796. Θεοδώρου! Posso . . anemoratur, uti. patet. ez elogio codicis Moe, infra, 
" tonis epitome, die Iul.5 — 808 so. 

rd ὧη e, Hirostlgn. Patr, 17, PaAPADO- 8041, Κυριακῆς] Eadem illa de qua in codd. 
elogio dut. rss » Lucio, gui i eius Ρ et Me, εἰ quae Tyopeae in. Calabria Iul. 6 cole- 
Jil. 1, S9. ^ ug. 22*. Vid. infra, batur. D. TAccoNE-GALLUCCI, Memoria storica. di 

1081. Κυπρίλα! Pusio im cod. Vli Santa Domenica vergine e martire e del'suo eulto 
AnaL Boll. XXI n - Vatic. 2014, ἴῃ Tropea, Palmi, 1893, 39 pp. 

tl S035. Κυριακῆς] BHG. p. 37, Dominica. 

lui. δ. 

lut. 6. 

Iur 7. 

ITE 

Iu. 8. 

Tur. 9. 

Tur. 10, 

Jur, 11. 

Iv.. 12. 

ler. ΤῊ, 
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"80519, TTpokomíov] BHG. p. 115. A. PAPA- 

DOPOULOS-KERAMEUS, ᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς 

σταχυολογίας, V. 1-27. Procopium ducem veapse 

alium, non esse a Procopio de quo infra, n. 3, e 

Nov. 292, optime perspexit Papebrochius. Cf. 

Aci. SS. Iul. 11.552, n. 8. Cf. agg, in Sitzungs- 

berichte der kaiserliehen Akademie der Wissen- 

schaften, Wien, Phil.-Hist. Cl. CXXXV. n. XI, 

36-37. 

80821. TIpoxomíou] Eiws elogium. genuinum 

Nov. 885; fabulosum, hoc ipso die, sub n. 1. Hodie 

inscriptus martyrologio Hieronymiano : In. Cesa- 

rea Cappadocie Procopi. 

80735. ἸΤαγκρατίου) Leguntur eius Acta fabu- 

losa in codicibus valde antiquis, ut Cryptoferza- 

tensi B & V,Roccur, 145, et Vatic. 1591, Catal. Gr. 

Vatic. 139, ete. 8. Pancratii memoria etiam Feb. 9* 

recolitur et in. cod. Vindobon. Hist, gr. Xl, eius 

Acta leguntur ad d. Feb. 28. LAMBpEGIUS-KoLrAR, 

VILI. 199. Hieronymianis et kalendario Neapoli- 

tano inscriptus est. Tul, 8. : 

8102. Ὀρέστου] Eius elogium iam. habuimus 

Nov. 105, 

81023. ἐν τῇ Πητῇ!] ΒΗ. p. 88, n. 54. Cf. 

S. B£NAY, Le monastére de la Source à Constanti- 

nople, Écuos »'Orikxr, ΠῚ (1900), 293-98, 295- 

300. 

80849. Κυρίλλου] Cyrilli episcopi (igni traditi) 

anemoriam hoc ipso die nuntiant codices Hierong- 

miani. 

8112. τεσσαράκοντα πέντε μαρτύρων] BHG. 

p.88. Hos esse martyres quorum reliquiae repertae 

sunt sub. Iustiniano, non vero, quod censuerat Pro- 

Gopius, De aedif. 1. 7, martyres XL. Sebastenos, 

probabile existimat M. GEDRON, Βυζαντινὸν éopro- 

λόγιον, 127, argumentum adducens parum efficax. 

81216. μυρίων πατέρων] Pallad& Dialogus 

de Vita S. Ioannis Chrysostomi, VIT. Cf. Haro, 

Origenes defensus, Leodéi, 1648, 327-28. 

81136. Εὐφημίας! Festum sanclae martyris 

Sept. 16*. Hodie potius τοῦ ὅρου memoria celebra- 

fur, Μηνὶ ἰουλίῳ ια΄, ἰνδικτιῶνος γ΄, ἐν τῇ συνάξει 

τῆς ἁτίας Εὐφημίας τοῦ Ὅρου, Jta "Theophanes, 

ad. ann. 6047, Dk Boon, 7. 229. 

81839. Πρόκλου xoi "lhoptov] Die Dec. 16? 

occurrunt Vpóuoc, Ἱλαρίων, quos ab hodiernis 

martyribus fortasse non discernendos esse diximus 

hoc loco. Exstat Λαρτύριον τῶν ἁγίων Τρόκλου 

καὶ Ἱλαρίου ἐπ cod, Hierosolymit. Patr. 6, PAPADO- 

POULOS-KERAMEUS, 1. 29, et alibi, 1p. 30; epitome 

' in cod. 17, 1p. 73. ! 

8158. Γολινδούχ] Vita S. Golinduch ap. A. PA- 

PADOPOULOS-KERAMEUS, ᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς 

στοχυολογίας, ZV. 149-72; Passio brevior, ibid. 

351-56. In Vita, ibid. 173, dicitur obiisse μηνὶ 

ἰουλίῳ iw. 

8188, Βερονίκης] E. vou Donschürz, Christus- 

bilder, 253*-54* ; PrrRA, Spicilegium Solesmense, 

1. 3832-33. 

817*0. Mupümnc] Epitome Iul. 14 legenda, in 

cod. Hierosolyimit. 17, PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

1. 73. In aliis synazariis eius memoriam requive 
SYNAXARIUM, 

ad d, Dec. 3, 4, Hodie quoque in kalendario. Nea- 

politano : Nat. Sce Miroppis. 

8175... Γολινδούχ] Si Vitae, de qua supra ad 
Iul. 122, fides sit, hoc ipso die Iul. 13 obierit sancta. 

81945. Θεοδώρου] Hodie in kalendario Nea- 
golitano nuntiatur : Nata(le) Sci Theodori. 

S195; Πέτρος] Infra, Jul. 163. 

89058 Ἡράκλειοςϊ Huius nominis martyr cum. 

aliis celebratur Tul. 139. 

S915. Κηρύκου xoi Ἰουλίττης] BHG. p. 25. 

Aliae Passiones in. codd. Coislin. 121, Catal. Gr. 

Paris. 297, Vatic. 820, Catal. Gr. Vatie. 71. Edita 

£st ᾿Ἀκολουθία τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολί- 

Tibog xoi fj εὕρεσις τῆς τιμίας κάρας αὐτῆς καὶ 

μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος ᾿Αρτεμίου καὶ τῶν 

μαρτύρων Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης νῦν τὸ πρῶτον 

τὐπωθεῖσα δαπάνῃ τοῦ ἐντιμωτάτου κυρίου Θεο- 

δώρου ΤΙρασακάκη τοῦ ἐκ Χίου. αψπ΄, Ἐνετίησιν, 

1780, παρὰ Νικολάῳψ Γλυκεῖ τῷ ἐκ Ἰωαννίνων. 

54 pp. 

899 30.. ἸΤαύλου κτλ.] Eusebii De Mart. Palaest. 

VIIL 8-19; lib. prolia., CunETON, 26-31; VioLEt, 

60-66. Ex Eusebio constat illos die Iulii 25 passos 

esse. In synaxarits nostris praeler Feb. 10? etiam 

lul. 16, 17, 18 ipsis assignantur. Porro. Iul. 16 

legitur in Hieronymianis : In Cesarea, Pauli euius 

gesta habentur. ] 
8392» Ἰωσήφ] De 8. Josepho haec nuper edita 

est ποία necrologica : Ἐτελειώθη ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ 

ἡμῶν Ἰωσὴφ ὁ ἁγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος Θεσσα- 

λονίκης καὶ νέος τοῦ Χριστοῦ. ὁμολογητὴς ἐν καλῇ 

ὁμολογίᾳ καὶ μαρτυρίᾳ θανὼν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας 

μηνὶ ἰουλίῳ τε’ ἰνδ, τ', ἔτους δὲ κόσμου stu (889). 

6. CenETEL, im Byzantinisehe Zeitschrift, IX. 

680. Eius elogium, supra, 81935. 

82135. ᾿Αντιόχου καὶ Κυριακοῦ] Infra, Tul. 162. 

89945. Δομινάτος] Hac die legitur in. cod. Mes- 

sanensi S. Salvatoris 29, fol. 109-111 : Μαρτύριον 

τῶν ἁγίων μαρτύρων Σενάτορος, Biáropoc, Kaoto- 

δώρου καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Δομινάτας. Alia 

eorundem Passio in codice Chisiano E. VI. 89. 

Catal. Gr. bibl. Chisian, ἄνα, Bonr. XVI. 299. 

Cf. BHL. 7575a. Nuntiantur hi sancti hac die in 

eclogadio  Cryploferratensi. AB V, Toscawt, Ad 

typica graecorum ... animadversiones, 04; alias 

postridie, «t in codice allato ab A. DMITRIEVSEH, , 

"T y pica, £. 219, not.7 ; alias die Sept. 10, ut in menaeo 

Cryploferratensi, et typico S. Bartholomaei, 

"ToscaNr, op. cit. 74-75. 

8933. Ὀνησιφόρου xoi Πορφυρίου) Horum 

sanctorum. ἀκολουθία legitur im codice de quo 

A. PaPADOPOULOS-KERAMEUS, Μαυρογορδάτειος 

βιβλιοθήκη, 251. 

829416. Πέτρου] Alias episcopus dicitur. Supra, 

Iul. 14, 819 o1. ! 

89415. "Avnóyou] Prozimis quoque diebus im 

synaxaris occurrit eius memoria, sed minus recte; 

legitur enim in. Vita S. Theodori Syceotae, n. 126: 

Ἐπιτελουμένης δὲ τῆς ἀθλητικῆς συνάξεως τοῦ 

ἁτίου μάρτυρος Ἀντιόχου τῇ ἐκκαιδεκάτῃ τοῦ ἰου- 

Mov μηνός, ap. ΤΉΕΟΡΗΠΜΙΝ loaNNU, Μνημεῖα 

ἁτιολοτικά, 476. 
. , 65 

Iu, 14. 

Iur. 15. 

Tor. í6. 



Iun. 17. 

Iur. 18. 

Tur, 20. 

Tur. 21. 

hw. 92. 

Tor. 23. 
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830 14. Μαρίνας] BHG. p. 84. 

89526. 'AOnvopévouc] Passio graeca ed. ap. 

A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, ᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυ- 

μιτικῆς σταχυολογίας, IV. 252-57 ; altera in cod. 

Sabait. 242, το, ib. θ᾽ tertia in cod. Hierosol. Patr. 

17, τὸ. Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη, 1 73. 

826 31. Λαζάρου] De eo dixi ad. Nov. 10, 919 48, 
826 “7. Σπεράτου]) Antesignanus est martyrum 

Scillitanorum (ΒΗ. p. 86), qui consummati sunt 
μηνὶ ἰουλίῳ IZ. Qua- ratione venerit in societatem 

cum. Βερονίκῃ (codd. H, P, Mc), non liquet. 
8272. AiuiMovo0] ΒΗΘ. p. 3, Aemilianus. 

Hodie in. Hieronymianis : Yn Dorostoro Emiliani. 
Habetur ᾿Ακολουθία καὶ βίος τοῦ ἁγίου évbóEou ' 
μεταλομάρτυρος Αἰμιλιανοῦ τοῦ θαυματουργοῦ 

ψαλλομένη τῇ 16 ἰουλίου συντεθεῖσα ὑπό τινος 
ἐλαχίστου B. Ζωτοῦ Μολλοσοῦ, καθηγητοῦ. Ἐν 

᾿Αθήνοις, 1895, 32 pp. 

82719 Ὑακίνθου] ΒΗ6. p. 53, Hyacinthus. 
8281» Θεοδοσίας] BHG. p. 130, Theodosia m. 

CP. Vitae epitome, Iul. 19 legenda, in cod. Hieroso- 
lym. Patr. 17, PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 1 73. ' 

880 5. Μαρκέλλου] Hodie in kalendario Neapo- 
litano : Nai. S. Marcelli. 

880 8, Στεφάνου] Obit Iul. 18 ax. 998. Eius 
Vitae fontes vecensuerunt CupzRUs, Historia chro - 
nologica patriarcharum CP. n. 583-85; MuRALT, 
Chronographie byzantine, 505. 

8291? Maxptvac] ΒΗ. p. 72. 

8293. Δίου] Βίος ἤτοι ἐγκώμιον τοῦ ὁσίου 
καὶ μακαρίου καὶ ὀληθῶς ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Δίου, 
3n cod. Athon. Dionys. 145, Lawpnos, I. 344, 

8313. Ἠλιοῦ] NesrLE, Die dem Epiphanius 
zugeschriebenen Vitae prophetarum, 30-31. De 
Eliae veneratione lectu utilia collegit Ep. KunTZ, 
Zwei griechische Texte über die hl. Theophano, 56. 

83248. Θεοδώρου] Perperam scripsimus (Ful. 
2*). Lege (Iul. 219). 

8311». "leZexrjA] NesTLE, Die dem Epiphanius 
zugeschriebenen Vitae prophetarum, 18-21. 

8336. Συμεὼν καὶ Ἰωάννου] BHG. p. 121. 
Cf. Anal. Boll. XVI. 90-91. 

83312. Γερασίμου] S. Varuui, Les Laures de 
Saint Gérasime et de Calamon, Écnos D'ORIENT, 
LI (1898), 108-12. 

83422, Ἐλευθερίου] Colitur ille Dec. 151. 
884:28, Tpogíuou xtÀ.] Breve elogium Tul. 23 9. 
88358. Εὐγένιος] Lege Iul. 233. 
888 34. Μαρίας] Breve ὑπόμνημα in. cod. Hic- 

vosolym. Patr. 17, PapapopovLos-KrnaMEUS, 1 73. 
Cf. BHG. p. 84, Maria Magdalena, 

8359. dux] Eiusdem elogium iam habuimus 
Sept. 583, et narratio miraculi Iul. 63, 

8366. Μαρκέλλης] Nonnulla de hac martyre, 
quae in insula. Chio praecipue colitur, ap.DUKAKIS, 
Μέτας Συναξαριστής, Iul, 299-37. 

83521. ᾿Απολλωνίου] Unus est Apollonius Ro- 
manus, de quo Eusebius H.E, V. 29, 2-5,et Passio 
primum edita Anal. Boll, XIV. 266-94, dein. ab 
E."Tn. KLgrrE, Der Prozess und die Acta S. Apol- 
lonii, 'T£xrE xp UxrEnsUCHUNGEN, X V. 2 (1897), 
22-130, nuper vero a R, Kuorr, Ausgewühlte Már- 

tyrerakten, Tübingen und. Leipzig, 1901, 36-44 οἱ 
αὖ Ὁ. voN GzBHARDT, Ácta mariyrum selecta, 

Berlin, 1902, 44-60. 

83629. Τροφίμου κτλ. Jw 21" eorundem 

memoriam egimus. 

8371. Ἄννης] AL Σωσάννης. M. Gzp&EON, 

Βυζαντινὸν éoproAóTtov, 135. 

8372. Λευκάτῃ] J. PAncoIRE, i Échos d'Orient, 

11(1899), 210-14;J. MiLjoPOULOS, ín BYZANTINISCHE 

Z&rrscunier, ZX (1900), 475-76. 

8395. Χριστίνης] Brevis eius Passio in cod. 

Hierosolym. Patr. 17, PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

124. 

840 18, ΕὐπραξίαςΒΗ. p.43; Anal. Boll. XV. 

408. Al. in codd. París., Catal. Gr. Paris. 354. Solet 

aulem eius Vita legi die Iul, 25. Edita est 'Axo- 

λουθία τῆς ὁσίας καὶ θεοφόρου μητρὸς ἡμῶν 

Εὐπραξίας φιλοπονηθεῖσα ὑπὸ τῆς κυρίας Εὐπρα- 

ξίας Δοκοῦ, ἡγουμένης τῆς ὁσίας μονῆς αὐτῆς τοῦ 

Δοκοῦ. Ἐν ᾿Αθήναις, 1874, 88 pp. 

8418. Ὀλυμπιάδος] Vita in Anal Bol. XV. 

409-23. Narratio Sergiae, ibid. XVI 44-51; 

M. GEbEoN, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, 186-39. 

84159. Φαντίνου] Jlle est cuius Vita legitur ad 

hunc diem im cod. Messanensi S. Salvatoris 29, 

fol. 142-155 : Τέτρου ἐπισκόπου δυτικοῦ διήγησις 

εἰς τὸν βίον καὶ εἰς τὰ θαύματα τοῦ ἁγίου καὶ 

ἐνδόξου θεράποντος τοῦ Χριστοῦ Φαντίνου, edita 

latine in. Act. SS. Iul. V. 556-67; it, in cod. Vatic. 

1991, Catal. Gr. Vatic. 177. 

(84115. Ἄννης] Fn. DigkAMP, Hippolytus von 

'Theben, Münster, 1895, 48-£9, vxur-uxiv. Eadem 

fere ad. Sept, 8'. De sepulchro S8. Ioachim et 

Annae Hierosolymis, L. CnÉ, in Revue biblique? 

II. 245-74. 

8435. Ἑρμολάου krA.] Epitome in cod. Hiero- 

solym. Patr. 17, PApApoPoULOs-KERAMEUS, 1. 74. 

Colitur in insula. Proconneso. M. GEpEOn, Tfpoi- 

κόννησος, Constantinopoli, 1898, 91-100, 190. 

84324. Ἰωάννου τοῦ Τ͵]αλαιολαυρίτου] Eius 

elogium iam habuimus April. 195. De hoc Ioanne 

Vita S. Gregorü  Decapolitae (ΒΗ, p. 51), 

n. 24. 

844. 15, Σάγκτου κτλ] BHG. p. 114, Pothinus. 

84518. Ἱερουσαλήμ] Huius sanctae elogium 

qualecwmque lege ap. DukAxIS, Μέγας Συναξα- 

φιστής, Jul. 407. 

84520. Κυριακῆς] BHG. p. 57, Dominica. Eius 

elogium. supra, 80350. Edita est ᾿Ακολουθία xoi 

βίος τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος τοῦ 

Χριστοῦ Κυριακῆς ψαλλομένη τῇ 7 ἰουλίου. Ἐκδί- 

δοται δαπάνῃ τοῦ ἐν ἱεροδιακόνοις ὠφελίμου ὕλης 

μετὰ καὶ ἑτέρας Κυρίλλου K. Κυριακοπούλου, Ἐν 

᾿Αθήναις, 1886, 48 pp. — ᾿ΑἈκολουθία καὶ βίος τῆς 

ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καὶ ἀθλοφόρου τοῦ 

Χριστοῦ Κυριακῆς, ἐπιμελείᾳ τῶν B. N. Πάσχα. 

Ἐν Πάτραις, 1886, 24 pp. 

845 99, Xupedv] Symeon. stylita. senior, de quo 

Sept. 15, cuius festum antiquitus agebatur Iul. 27, ' 

testibus Hieronymionis : In Syria Simeonis mona- 

chi, e kalendariis syriacis, v. c. Vatic. 37, S. E. et 

J. S. AssEMANr Bibliothecae apostolicae Vati- 

lui. 24. 

Tur. 25. 

Tor. 26. 

Tor. 

lur. 

lur. : 

21. 

, 98. 

. 99. 

30. 
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canae, 11. 267-68 ; Musei Britannici 338, Wnieur, 

Calalogue of Syriac manuscripts in the British 

Museum, 1 280. 

8463. ἐν Χάλλαις] Lectio incerta, ut patet ex 

84525, BAT 58. In aliis codicibus legitur πέραν ἐν 

Σκάλλαις, ἐν Χάλδαις ap. M. GEDEoN, Βυζαντινὸν 

ἑορτολότγιον, 139. 

8434s. ἸΠαρασκευῆς) Variae Passiones in codd. 

Vaticanis εἰ Parisiensibus, Catal. Gr. Vatic. 316, 

. Catal. Gr. Paris. 363. Alia ad eius cultum perti- 

mentia. in codicibus Athon. ap. LaAMPRos, 11. 548. 

De acoluthiis in eius Vonorem. editis, Dukasis, 

Méroc Συναξαριστής, Ful. 408. 

848 δι. Ὡραιοζήλης] Eius Acta graeca in cod. 

Florentino, Camaldoli 1214, Anal. Boll. X V. 408. 

Huius sanctae corpus aliquando Panormi quie- 

visse narrat DUKAKIS, Μέγας Συναξαριστής, ful. 

407, not. 1. 

847 11. Παντελεήμονος! BHG. p.100; cf. Anal. 

Boll. XVI 53. Exstat ᾿Ασματικὴ ἀκολουθία τοῦ 

ἁγίου iepouáprupog Παντελεήμονος .. συτγρα- 

φεῖσα παρὰ ᾿Αθανασίου "A. XuvabivoO. Ἐν Ἑρμου- 

πόλει Σύρου, 1877, 56 pp. 

84830. ἐπωνύμῳ αὐτοῦ ἐκκλησίᾳ! Πα procul 

dubio de qua in Xita Euthymii, X XII 15: Ἰούλιος 

παρῆν μήν, καὶ ὁ πατριάρχης Νικόλαος ἐν τῇ μονῇ 

τῇ ἐν τῷ Στενῷ οὔσῃ ἐξῴει. Dx Boon, 76. 

S513. Εὐσταθίου] Epitome im cod. Hieroso- 

lym. 17, PAPAnoroULOS-KEnAMEus, £. 74. 

85232. ᾿Ακακίου] Act. SS. Iul. VI 547-48. 

85413. Εἰρήνης BHG. p. 66, Irene hegumena. 

858 11. Καλλινίκου] BHG. p. 22. Aliae Passiones 

in codd, Paris. 1177, 1470, Catal. Gr. Paris. 76, 

149, et fragmentum. in. cod. Hierosolym. Patr. 6, 

PAPADOPOULOS-K ERAMEUS, 1. 30. 

85421. Θεοδότης] Jom supra, Dec. 221. Cf. 

AcuELIS, Die Martyrologien, 767. 

S54: ἸΤελαγίας] De qua supra, Oct. 81. 

85454. "luávvou] De eodem dévimus ad Jul. 19*. 

8553s. Ἰωάννου! Sancli cognominis absque elo- 

gio memoriam habuimus Tun. 127. 

8565. Μάμαντος καὶ Βασιλίσκου! Jdem par 

mortyrum in. nostris codicibus occurrit Iul. 17, 

29, 31. Sintne reapse ali e celebrioribus. illis 

Mamante οὐ Basiliseo qui Sept. 2* alter, alter 

Mai 22* coluntur, in medio velinquendum est. 

8566. Βενιαμὶν κτλ.) Hic laterculus conferendus 

cum Aug. 1?. 

8569. Κωνσταντίνου τοῦ νέου] Coustantinus IT 

(f 760) quiequid existimat CurEnus, Historia 

chronologica patriarcharum CP. », 567-581. 

85613. Θεοδοσίου] Die Iul. 20 obierit, si audias 

Theophanemn, ad an. 5941, Dk Boon, 1. 108. 

85614 ὃ τίμιος σταυρός] De hisce ritibus 

cf. Constantini Porphyrogeniti De. Cerimoniis, 

I1. 8, ed. Bonn. 538-41. 

805.48, Kpíckevrog] J. PamcormE, i Kchos 
d'Orient, ZIT. 86-91. 

98572. Εὐδοκίμου] BHG. p. 41. 

807 98, ᾿ἸΙουλίττας] ΒΗ. p. 68. Epitome in cod. 

JAIierosobyn.. Patr. 17, PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

1. 74. De reliquiis epistula *-authentica », Nectarii 

patr. Hierosolm. ap. A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

᾿Ανάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, ZI. 282, 

8594. Μακκαβαίων] Catal Gr. Paris. 358, 

Catal. Gr. Vatie. 222; Anal. Boll. XV11. 356-59; 

ByzawTiNISCHE ZENTsCURIFT, .X. 690. De marty- 

zum nominibus SawuEL GlAMIL, im. Bessarione, 

1901, 448-50. 
86015. Mivn xoi Mivvotov] De his iau Oct. 295, 

el fortasse Tul. 30*. 

86021. ἁγίων ξύλων] Lege locum. Constantini 

Porphyrogeniti de quo ad, Iul. 307. 

85930. Πίστεως xr.] Jam occurrerunt Sept. 171, 

86119. Στεφάνου] BHG. p. 120. Μαρτύριον τοῦ 

ἁγίου Στεφάνου καὶ ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων αὐτοῦ 

ed. A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, Ἀνάλεκτα ἱεροσο- 

λυμιτικῆς σταχυολογίας, V. 28-503. AL in codd. 

Vatic., Catal. Gr. Vatic. 319, Anal. Boll. XXI. 8. 

864 51. Στεφάνου πάπα] fam. Sept. 7? eiusdem. 

anemoria occurrit. Hodie seu ΠῚῚ nonas Augusti in 

Calisti (ifa Depositio Episcoporum) eius natalis 

celebratur. In menologiis Vatic. 1671, Paris. Suppl. 

gr. 241, dies Aug. 4, S. Stephano assignatur. 

86619. ἑπτὰ παίδων] Jom supra Oct. 22*. Mox 

rursum, Aug. 4?. 

86615. Ἰουστινιανοῦ] Eius memoria iam occur- 

rit Nov. 145, Festum. huius diei illud. esse censet 

M. Ggp&oN, Πατριαρχικοὶ πίνακες, 348-49, de quo 

Nicephorus Callistus, H. E. X VIT. 31. Certo cer- 

tius ante tempora. Ioannis IX patriarchae haec 

commemoratio celebris habebatur. 

8651;. Δαλμάτου] BHG. p. 34; cf. Act. SS. 

Aug. 1. 218-24. Vita 8. Dalnati altera. in. cod. 

Parisiensi 1453, cuius excerpta profert M. GEDEON, 

Βυζαντινὸν ἑορτολότιον, 145-48. 

80 18, ᾿Ισαακίου] Eius elogium Mai 805. 

86536. Ἰωάννου τῆς Πατελαραίας] Eius mona- 

sterii typicon e codice slavico ed. N. MANSVETOY, 

"Tserkovnyj Ustav, Mosquae, 1885, 442-45. S. Basi- 

li, eiusdem monasterii hegumeni, memoria Iun. 21 

supra, 76253. 

8653s. ἑπτὰ moíbuv] lam supra, Oct. 22?, 

Aug. 2*. Hodie in kalendario Neapolitano nuntia- 

tur, loco puerorum Ephesinorum : S.Patri Synodi 

in Ephesv. 

866 38. Ἐλευθερίου] BHG. p. 39. Eleutherius 

m. Tarsiae. 

86811. O0v00fÀ] Hlene fuerit, qui colitur Sept.4 

aliisque diebus, minime liquet. 

86814. "lac] Lege quae dicta sunt ad Sept. 115. 

In Passione graeca iam edita. (ΒΗ. p. 54) mar- 

tyrio coronato dicitur μηνὶ αὐτούστῳ πέπμτῃ (al. .. 

τετάρτῃ). Mense quoque Augusto legebatur Maxa- 

píou μοναχοῦ xoi πρεσβυτέρου γενομένου μαρτύ- 

piov τῆς ἁγίας καὶ ἐνδόξου μάρτυρος "lac, quod. 

exstat in codice Florentino Camaldoli 1214 (Anal. 

Boll. X V. 408). Hoc die fortasse memoria fiebat 

transloti sanctae lae corporis Cpolim, ubi tem- 

plum: ipsi dicatum. renovavit. Iustinianus, teste 

Procopio, De aedif. I. 9. Et quidem celebrabatur 

hodie ἀνακομιδὴ τῆς ἁγίας Εὐδοκίας (80733), qua 

ipsa. S. Ia designari videtur. Quo loco eius synaais 

haberetur, vide die sequenti, 867 51. 

Auc. 1. 

Ασα. 2. 

Aue. 3. 

Auc. 4. 



Ave. ὃ. 

Av. δ. 

Aus, 9. 
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86731. Εὐδοκίας] Huius historia, quam lege 
in. Mo, simillima est historiae S. De; quapropter 
subdubitat. Pinius noster, Act. SS. Aug. I. 325, 
sitne Eudocia ab. Ia discernenda. Perperam unam 
αὖ altera in menaeis et alibi distingui vel ex eo 
censet. S. E. ASSEMANI, Ac. SS, mart. orient, et 
occid. 1: 133, * quod nomen chaldaicum idem 
omnino sonat ac graecum Εὐδοκία. 2 

868 δε. ITavrokpáropoc] A. HEncks, Le monas- 
tére de Pantocraior à Constantinople, Écnos 
D'OnizNt, 17. 70-88. Carmen. de quo D. G. Kau- 
POUROGLOUS, in "AOnvà, σύγγραμμα περιοδικόν, 
IV (1892), 644, exstat quoque in cod. Paris. 1577 δὲ 
Oxoniensi, nostro Md. 

8672» Εὐσιγνίου] BHG. p. 44. 
8608 58, Χριστίνης] Il/a est quae colitur Iul. 24 *, 

cuius templum erat πλησίον τοῦ μεγάλου παλατίου 
(251 46), ἐν τῷ νέῳ παλατίῳ (840 9). 

869 54. Δομετίου) Eiusdem elogium legitur quo- 
que ad. Oct. 48. . 

8721. ΤΙουλχερίας καὶ Εἰρήνης] Quam obscura 
SiÉ huius commemorationis ratio ostendit M. Gk- 
bEON, Βυζαντινὸν ἑορτολόγιον, 150-151. Εἰρήνη 
forsitan illa est de qua Aug. 9, ad 877 46, 56. 

8728. βοηθείας κατὰ τῶν ἐχϑρῶν) BHG. p. 82, 
Maria Deipara, s. 59; L. SrERNBACH, Analecta 
Avarica, DiSsERT. PHILOLOG. AC&DEMIAE LITT. Cna- 
COVIENSIS, X X X (1900), 297-342, 

8785. Δονάτου] Mense Augusto, inter diem, 
G et 10, in cod. Messanensi S. Salvatoris 29, 
fol. 163-165, legendus exhibetur. Bloc καὶ πολιτεία 
τοῦ ἁγιωτάτού ἐπισκόπου Aovárou τῆς Εὐήρας, 
"Donati inquam illius de quo supra ad April, 30, 
6431. lem mense Augusto in cod. Vatic. 1089, 
Catal. Gr. Vatic. 177. Cf. BHL. 2304. 

878 19. Moapivov] BHG. p. 84. Eiusdem elogium 
iam legimus Oct, 192, 

87523. Μύρωνος] ΒΗ. P. 94, Myron ep. in 
Creta. Habetur ᾿Ακολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 
ἡμῶν Μύρωνος ἐπισκόπου Κρήτης τοῦ θαυμα- 
τουργοῦ, ψαλλομένη τῇ ὀγδόῃ τοῦ Αὐτούστου 
μηνός, συντεθεῖσα παρὰ Γερασίμου ἐπισκόπου 
Χερρονήσου, νῦν πρῶτον τυπωθεῖσα καὶ μετὰ 
πλείστης ἐπιμελείας διορθωθεῖσα, νἄψῃβ΄. "Eve- 
τίησιν, 1792, παρὰ Νικολάψ Γλυκεῖ τῷ ἐκ Ἰωαννί- 
vuv, 85 pp. 

8789. ἔκλειψις) Omnes temporum notae eoncor- 
dant in annum 891, 

8771. Ματθία] BHG. p. 89. 
87794 δέκα μαρτύρων! BHG. p. 86. In codice 

Vindobouensi, unde Acta. desumpta sunt, diei 
Aug. 8 assignantur. 

8812. Κωνσταντίνου Constantinus I qui ad 
an. 677 thronum obtinuit, CursRus, Historia chro- 
nologica patriareharum CP. s. 174-77; BRooks, 
in ΒΥΖΑΝΤΙΝΊΒΟΠΕ Zryrscunier, V7. 49. 
8774. ἐν τῷ Δευτέρῳ] Quae. sequuntur Qi. 3) 

ite DMITRIEVSKH, Typica, 202 : Koi μνήμη τοῦ ἐν 
ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἀρχιεπισκόπου γενομένου 
ταύτης τῆς θεοφυλάκτου καὶ βασιλίδος πόλεως 
Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης νέας ἐν τοῖς ἁγίοις 
ἀποστόλοις. Dein, interpositis fypici exeerptis, 
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addit n. 2. Errorem. dicto subesse suspicor, libra - 

viunque de Constantino VI imperatore, qui cum 

Jrene regnavit, cogitasse verisimile est. 

87856. Εἰρήνης τῆς νέας] Haec Theophanes ad 

an. 6295 : τῇ δὲ θ' τοῦ Αὐγούστου μηνὸς τῆς τα΄ 

ἰνδικτιῶνος ἐτελεύτησεν fj βασίλισσα Εἰρήνη ἐν τῇ 

ἐξορίᾳ τῆς Λέσβου νήσου, καὶ μετηνέχθη τὸ σῶμα 

αὐτῆς ἐν τῇ νήσῳ τῆς Τριγκίπου ἐν τῇ μονῇ ἣν 

αὐτὴ ψκοδόμησεν. ΠΕ Boon, 1.480; Zonaras, XV . 

14, 12, BürrNER-Wonsr, IIL 304. Exstat Βίος 
τῆς ὁσίης ἐν βασιλεῦσιν Εἰρήνης τῆς ̓ Αθηναίας ἐπ 

cod. Vatic, 2014, Anal. Bdll. XXI. 14. 
87759. εἰκόνος ἐν KououMavoig] Eandem 

historiam. edidit, e£ amplo illustravit commenta - 

rio E. vox Dosscnürz, Christusbilder, 855. 9955; 

B. MELIORANSKH i$ Zurn. Minist. Narodn. pros- 

véS6. oct. 1891, otd. kl. fil. 23-31. Cf. Anal. Boll. 
XVII. 161. 

8818. Λαυρεντίου κτλ] Acta. graeca. in codd. 

Vatic. 866, 1671, 2072, Catal. Gr. Vatic. 92, 161, 

Anal. Boll; X XT. 19, et codd. Paris. 548, etc. Catal. 

Gr. Paris. 358. Μαρτύριον ἐν συντόμῳ, in cod. 

Vindobon, Hist. gr. XIV. LAMBECIUS-KOLLAR, 

VHI 259, ubi etiam Acta fusiora, 266. 

88133. Εὔπλου] BHG. p. 43. 

8851. Νεοφύτου xri] Trium. priorum memo- 

riam egimus Oct. 49, Mai 4, 

883810. ἀχειροποιήτου] E.vox Dosscnürz, Chri- 

stusbilder, 47-50. 

88553. "Hpuv] S. Gregorii theol. oratio in lau- 

dem Heronis philosophi, P.G. X X XV. 1197-1996. 

886 51. — Θεοτόκου τῆς ἐλεούσης] Byzantinische 

Zeitschrift, 17. 628. 

8856. Φωτίου καὶ ᾿Ανικήτου] BHG. p. 111, 

Photinus, Anicetus. Alia Passio in codd. Pari- 
Siensibus, Catal. Gr. Paris. 349. 

886 ss. ΤΙαλάμων) Forsitan ἸΤαλαίμων discipu- 

lus S. Pachomii, Act. SS. Mai III. 26*-27*. 

8873. Μαξίμου] Eius memoria agitur Ian. 211, 

rursumque recolitur cum S. Diomede, Aug. 195, 

8901. Εὐδοκίας] In Vita S. Euthymii obiisse 

dicitur μηνὶ ὀκτωβρίῳ εἰκάδι τῆς τεσσαρεσκαιδε- 

κάτης ἰνδικτιῶνος. Analecta graeca, 74. 

8891. Muaíov] Eius elogium iam April. 929. 

8912. Μαρκέλλου] BHG. p. 73, De quo ici 

dictum est ad. Feb. 955. 

89124, Οὐρσικίνου] BHG. p. 137. In cod. Vin- 

dobonensi, unde Acta desumpta sunt, legenda. exhi- 

bentur ad d. Aug. 11. Sancti memoria. in. nostris 

codicibus etiam diebus Aug. 18, 15, 17 occurrit. 

892 28. Aouxíou] In synaxariis nostris Λουκίου 

memoria non solum hodie occurrit sed diebus 

quoque Aug. 13, 17, 20, 21 et. tandem. Aug. 9225, 

quo loco legitur elogium. De uno eodemque singulis 

hisce diebus ασὲ crediderim. 

89257. τοῦ τιμίου σταυροῦ] Lege locum Con- 

stantini Porphyrogeniti de quo ad. Iul. 30 *. 

89132. Θεοτόκου] BHG. p. 80, Maria. Διήγησις 

εἰς τὴν κοίμησιν xtA, ἐπ cod. Vatic. 1982, Anal. 

Boll. . X XT. 11. Saepius edita. est ᾿Ἀκολουθία ἱερὰ 

εἰς τὴν μετάστασιν τῆς ὑπερατίας δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου ... Μαρίας. "Ev Βενετίᾳ, 1936, 44 pp. 

d 

Auc. 10. 

Ava. 11. 

ὴ 

Auc. i? 

Aue, 13. 

Ava. 14, 

Ave. l3. 

Ave, 16. 

Ava. 17. 

Auc. 18. 
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Historia de Vita. Deiparae, quam hodie legendom 

praebent codices non pauci, latine exstat. apud 

LirowaNuM, VI. 168-278". De Assumptione Dei- 

parae plurima congesta sunt ap. LAwMBECIUS-KOL- 

1AR, Commentarii, VIII. 282-410. 

89346. ἀχειροποιήτου μορφῆς] BHG. p. 56, 

lesus Christus, 2. 2; E. vox Dopscuürz, Christus- 

bilder, 29**-729**, 130*-156*; in. Zeitschrift für 

wissenschaftliehe Theologie, X LIII (1900), 422- 

496; 1n. Der Kammerherr Theophanes, BvzaxT 1- 

TINISCHE ZEITSCHRIFT, .X. 166-81. 

9016. Διομήδους] BHG. p. 37. De Áctis graecis 

eiusdem in codd. Vatic. (etiam in codd. Paris. 548, 

Suppl. 241, Catal. Gr. Paris. 17, 331), et Vindob. 

Act. SS. LII. 267, n. 10-13. 

90430 σεισμοῦ] Τούτῳ τῷ ἔτει μηνὶ αὐγούστῳ 

1€. ἰνδικτιῶνος β΄ ὥρᾳ μεσονυκτίου, διαφανούσης 

κυριακῆς, ἐγένετο σεισμὸς φοβερός ... Γίνεται δὲ f] 

μνήμη τοῦ σεισμοῦ τούτου κατ᾽ ἔτος ἐν τῷ Κάμπιν, 

. λιτανεύοντος τοῦ λαοῦ. Theophanes, ad. an. 604 6, 

Dx Boon, 7. 229. 

90357. αβουλᾶς] Fortasse ille, qui iam occur- 

rit. Feb, 19, supra 47639, Parum enim. verisimile 

existimo Rabulam esse episcopum .Edessenum, de 

quo in. Vita S. Alezandri Acoemet. Act. SS. Ion. I. 

1020-29. Post verba, ἐν εἰρήνῃ τ. casu. exciderunt 

numeri 1. 3. 

9033s. τῆς Πηγῆς] Lege quae adnotata sunt ad 

Jul. 9?. Cf. M. GEpEON, Βυζαντινὸν ἑορτολότιον, 

156. 

908 84. Μύρωνος] ΒΗ. p. 94. Μαρτύριον ἐν 

συντόμῳ, quod exstat. in cod. Vindobon. Hist. gr. 

XIV. LawpECIUSs-KoLrLam, VIT. 429, excerptum 

est. in Act. SS. Aug. 111. 423. 

90521. Oópcou κτλ] Horum sanctorum festum. 

agebatur quoque Dec. 141, Qui aulem tertius 

Κορωνάτος hic e 80358 nuncupatur, Καλλίνικος 

alias dicitur. 

90527. Στράτωνος xTM] Acta graeca, die Aug.18 

legenda, in. cod. Vindobon. Hist. gr. XIV, Launk- 

CI0s-KoLraR, 422. Die Aug. 15, in breviario syriaco 

habetur : Ἐν Νικομηδείᾳ ἐκ τῶν ἀρχαίων Φίλιππος 

καὶ ᾿Αντίοχος, et ἐν Hieronymianis : In Nicomedia 

Stratonis, Philippi, Euticiani. 

90547. Παύλου καὶ Ἰουλιανῆς] Passio in. cod. 

Parisiensi Suppl. gr. 241, Catal. Gr. Paris. 331, et 

Vatic. 1671, Catal. Gr. Vatic. 162; latine im 

Aet. SS. Aug. ILI. 448-54. 

90561. Ἠλιοῦ] Ad hune diem in cod. Messa- 

mensi. S. Salvatoris 29, fol. 190-204" legitur. Biog 

καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἠλιοῦ τοῦ 

νέου. Latine ét Act. SS. Aug. I1. 469-507. 

9066. ᾿Αγάθης] Heapse XVI kal. Septembr. 

5S. Agathae corpus Catanam relatum esse fertur, 

BHL. 139, n. 14. 

9077. Φλώρου xoi Λαύρου] BHG. p. 47. De 

quintuplici Actorum graecorum exemplari dicitur 

in Act. SS. Aug. 111. 520-22. 

90840. Ἰωάννου καὶ Γεωργίου] 

utriusque memoria in codice Ric die Mart. 99. Ioan- 
nom V esse (f 675) existimat M. GEpkON, ΤΤατριαρ- 

χικοὶ πίνακες, 247, subdubitat Books, in Byzanti- 

Communis 
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nische Zeitschrift, VI. 48-49. Georgius procul 

dubio primus est ({ 686). Hinc Ioannem. reapse 

quintum. huius nominis deduco, quoniam in serie 

patriarcharum proximus est. Haec enim. lex ser- 

vari videtur ubi patriarcharum commemorationes 

in unam colliguntur. 

90743. ᾿Ανδρέου] BHG. p. S. Μαρτύριον τοῦ 

ἁγίου μάρτυρος ᾿Ανδρέου τοῦ στρατηλάτου σύν- 

τόμον £n cod. Vindobon. Hist. gr. XIV. LAMBE- 

CIUs-KoLLAR, 424. 

9102. Τιμοθέου kr.] Eusebii De Mart. Palaest. 

HE 1, ῬῈ 8; üb. proliz. CunEron, 8-10, 19-21; 

VioLEgT, 15-16, 47-51. Gazae exstitisse μαρτύριον 

τοῦ ἐνδόξου μάρτυρος Τιμοθέου testis est Marcus 

diaconus im Vita Porphyrii Gazensis, Lipsiae, 

4895, 18. 

91011. Μαξίμου καὶ Διομήδους] Maximus con- 

fessor, de quo supra, Aug. 181, Diomedes ille vide- 

tur qui laudatur Aug. 16?, nisi alter sil. qui. in 

Hieronymianis nuntiatur Aug. 21. 

90934. Μακαρίου] Quis ille fuerit, patet ex Ea, 

infra. 909 45. 

909 36. ' Βαρθολομαίου] Legitur in. codice Mes- 

sanensi S. Salvatoris 29, ad hunc diem, Vita 

S. Bartholomaei eiusdem conditoris. 

Jdemne fuerit. cum illo qui monasterium beatae 

Mariae τῆς Νέας “δηγητρίας prope Rossanwm. 

constituit, mullis disputat. STiLTINGUS, Act. SS. 

Sept. VIII. 801-805. 

91045, Μακαρίου) Eius elogium ad diem 

April, 1, 57826. Ἀκολουθία, hoc ipso die, in menaeo 

Hierosolimitano ap. A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 

Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη, 11 129. 

90925. Σαμουήλ] Narratio de eius vita et mira- 

culis ín codd, Vatic. 1671, Catal. Gr. Vatic. 162, 

Paris. 548, Catal. Gr. Paris. 18, Vindobon. Hist. 

gr. XIV, LAusgomUs-Konran, VITI. 427. 

9198. ΤΤαύλου τοῦ νέου] T'er occurrit ΤΤαῦλος 

ὁ νέος patriarcha, Sept. 95, Aug. 31? et hodie. 

Pauli nomine IV, qui an. 78£ thronum reliquit, 

Aug. 31 memoriam agi viz non certum esse suo loco 

dicemus. Si ergo Poulum II (f 654), uipote haere- 

ticum excludas, remanet μὲ Paulum. III (9 694) 

hodie coli existimes, aliler ac Pix1Us noster, qui 

quartum. hunc esse putavit. Act. SS. Aug. IV. 96. 

Terliusne an quartus Sept. 2? eum. oanne ieiuna- 

tore recenseatur, incertum est. 

coenobii 

91954 Ἡλιοδώρου καὶ A] De his supra, 

April. 92, 59524. 

91113. Θαδδαίου] BHG. p. 124. De eo sub 

nomine Ἰούδα ias. Tun. 191. 

9191& Βάσσης κτλ. Acfa graeca in cod. Vatic. 

1671. Catal. Gr. Vatic. 162. Cf. Act. SS. Aug. IV. 

417-22. Θεόγνιος, Ἀγάπιος, Πιστός a matre segre- 

gati Mai 169 uuntiantur. Colitur 8. Bassa in 

insula  Proconneso M. GkpEON, Τροικόννησος, 

Constantinopoli, 1895, 37, 47, 159-190. 

91335. ᾿Αγαθονίκου κτλ.) ΒΗ. p. 3. 

91516. Εἰρηναίου κτλ.) Epitome in cod. Hie- 

vosol. Patr. 17, PAPADOPOULOS-KERAMEUS, 1. 78. 

91529. ᾿Ανθούσης]) BHG. p. 10. 

91630. Aouxtou] Acta graeca im cod. Vindo- 

Auc. 19. 

να, 20). 

Auc. 21. 

Auc. 92. 
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Ave. 94. 

Av6. 35. 

Ava. 36. 
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bon. Hist. gr. XIV, LaunpEcIUs-KoLzan, VII. 435, 

quorum breve excerptum. habes Act. SS. Aug. IV. 

28. De hoc Lucio iam supra, Iul. 45, 1918. 

9172. Λούππου] Quam incerta sint quae de hoc 

sancto traduntur, colliges ex. disquisitione critica. 

in. Act, SS. Aug. 1V. 593-95. Vio autem ac ne via 

quidem lucis quicquam affulget ex elogio quod. ex 

cod. N infra, 917 42, proferimus, 

9173. Εἰρηναίου] ΒΗ. p. 66. Im breviario 

syriaco et Hieronymianis ad. diem. April. 6 inscri- 

plus est. Cf. JYRECEK, in Sitzungsberichte der kai- 

Sserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, 

Hist.-Phil. Cl. OXXXVI, n. XT. 97-98. 

91714 Εἰρηναίου] £n cod. Véndobon. Hist. gr. 

XIV, Lawpzcius-KottAn, VILI. 441-49, refertur 

Μαρτύριον τῶν δύο ἁγίων μαρτύρων Eipnvatuv. 

Porro haec epitome constat ex duobus elogiis sanc- 

forum, Irenaeorum, üsdem fere verbis, quibus in 

synaxaviis nostris, concinnata. 

9173» Καλλινίκου] BHG. p. 22. In cod. Vindo- 

bonensi Hist. gr. XIV, de quo mox, eius Vita legi- 

tur ad diem Aug.24, In synacariis nostris eiusdem. 

quoque memoria Aug. 29 nuntiatur, infra, 99994. 

9199. Βαρθολομαίου] BHO. p. 17, n. 8, 4. De 

translationibus S. Bartholomaei, LiPsros, Apokr. 

Apostelgeschichten, I7. 2, 106-108. 

9191. Τατιανοῦ] BHG. p. 124, quae Passio 

76apse synazarüum est. 

91925. Σευήρου καὶ Μέμνονος] Eorundem Pas- 

sio, hoc ipso die legenda in cod. Vindob. Hist. gr. 

XIV. LawsECtUs-KorLAn, VIII. 444. Cum his 

Actis intime conezum est elogium quod. dedimus 

Aug. 20, 90950. 

92213. Γεωργίου] Elogàwm breve, qualia in 
synazariis nostris occurrunt, ex menologio Vindo- 
bon. Hist. gv. XIV protulit LawszCIUs-KOLLAR, 

VII. 451; etiam in Act. SS. Aug. IV. 842. 

92045. Σισιννίου] Sisinnius II, de quo. Cedre- 
nws, Hist. comp. BzkkER, 11. 448; CuprRus, 

Historia chronologica, n. 716-18. 

9212» Τίτου] ΒΗ. p. 136. Vita brevis in codd. 
Vindobou. Hist. gr. XIV. LawnBECIUS-KOLLAR, 
VIT. 451, Ottobon. 411; Catal. Gr. Vatic. 285, e 

Paris. 548, Catal. Gr. Paris. 18. 

99419. Γενναδίου, Ἰωάννου, Ἐπιφανίου, Μηνᾶ! 
In codicibus nounullis Menas solus pridie wuntia- 
tur, Et revera mense Augusto obiisse dicitur: Mni 
αὐγουστῷ ἰνδικτιῶνος δεκάτης πέμπτης [552] 
τελευτᾷ Μηνᾶς ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό- 
Aeuc. Malalas, Chronogr. X VIII, DiNponx, 486. 
De Gemnadio iam diximus Nov.20?; de Epi- 
phanio lun. 67. loannes qui inter Gennadium 
Epiphaniumque sedit, secundus est huius nominis 

(f.520». 
99335. ᾿Αδριανοῦ xoi Ναταλίας! BHG. p. 2. 

Nomina sociorum ex. cod. Paris, 1471, Catal. Gr. 
Paris. 151. 

996 p. ᾿Αδριανοῦ] Brevis Passio huius Adrioni 
in. Act. SS. Aug. V. 810-11. 

92356.- Δατούνη καὶ Εὐκλεοῦ] Cf. loterculum 
Aug. 15: Aeovitou ... Κατούνη καὶ Εὐκλέου. 
92660. Ἰωάσαφ] Praeter nudum. hoce nomen 

mullum reperitur im codicibus certum vestigium 

historiae SS. Barlaam οἱ Toasaph, ΒΗ. p. 16. 
925 65. Ti0ónc] ABbatem quendam  T'üthoem 

vecensent Apophthegmata . Patrum, CoTELERIUS, 

699. De cognomine quodam agitur in epist. S. 'T'heo- 

dori Studitae, 11. 10, P.G. XCIX. 1145, et in 

eiusdem. Vita, n. 101, ib. 205. 

9272. Ποιμένος] BHG. p. 112. Al. in codd. 

Paris, 548, 1453, Catal. Gr. Paris. 18, 124, Vin- 

dobon. Hist. gr. XIV. LAMBEGIUS-KOLLAR, 462. 

92825. Λιβερίου] Liberius obiisse dicitur Sept. 

24. DucüESNE, Le Liber pontificalis, . 210. 

92916. 'Ogíou] Eius Vitae epitome in cod. Vin- 

dobon. Hist. gr. XIV. LawBEciUus-Korzan, 460. De 

eultu Hosii apud. Graecos uberrime M. J. MACEDA, 

Hosius vere Hosius, Bononiae, 1790, 4^. 

92915. Μωσέως] BHG. p. 94. ΑἹ, in codd. 

Paris. 548, 1453, Catal. cod. Paris. 18, 124. 

992 8, ᾿Αναστασίας] Eius elogium require ad 

Mart. 10, 594i. 

93210. τριάκοντα τριῶν] Monasterium Melite- 

Tiense τῶν ἁγίων τριάκοντα τριῶν μαρτύρων cita- 

tur in Vita S. Euthymii, Analecta graeca, 12. 

Veruntamen, &on horum martyrum, sed eorum de 

quibus im elogio S. Adriani, dug. 96!, supra, 

92338, 925 58, memoriam agi, ac proinde legendwm. 

εἴκοσι τριῶν minime dubito. 

93213. Δάμα! Unus huius mominis martyr 

repertus estet quidem Caesariensis, de quo S. Basi- 

lius in epistula 252 (olim 291, P.G. XX XI. 989): 

Ἐπεὶ οὖν ἐπισημότατοι μαρτύρων Εὐψύχιος καὶ 

Δάμας καὶ ὃ περὶ αὐτοὺς χορὸς ὧν ἢ μνήμη δι᾽ 

ἔτους παρὰ τῆς πόλεως ἡμῶν καὶ τῆς περιοικίδος 

πάσης τελεῖται... Cum hodiernus Δάμας seorsim ab 

Eupsychio (Sept. 73, April. 9!) colatur, a. Caesa- 

viensi forsan discernendus est. 

93118. Ἰωάννου] BHG. p. 60. "Ynóuvnua de 

Vita S. Ioannis Baptistae, quod. in permultis codi- 

cibus hoc die legendwm praebetur, latine exstat ap. 

LiromaNuM, VI. 199-203. 

93350. Bpóowo] Matrem esse S. Phantini 

(224.1), de quo eras et perendie in nonnullis codici- 

bus, nullus dubito. 

93316. Φήλικος κτλ] BHL.2894,2895. Elogium. 

prolixius supra, April. 16, 60523. Cf. Anal. Boll. 

XVI. 25-88. 

93353. ᾿Αλεξάνδρου κτλ] Solus Alexander a 

vecentioribus colitur hoc die, ut patet ex libello : 

Mnvi αὐγούστῳ λ΄ ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν ᾿Αλεξάνδρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινου- 

πόλεως συντεθεῖσα ἐν ἔτει αψ ξζ΄ δι᾽ ἀξιύσεως 

τοῦ ὑψηλοτάτου καὶ εὐσεβεστάτου αὐθέντου 

πάσης Οὐγγροβλαχίας κυρίου κυρίου Ἰωάννου 

᾿Αλεξάνδρου Σκαρλάτου Γκίκα Βοεβόδα καὶ θεω- 

ρηθεῖσα ὑπὸ τοῦ μακαριωτάτου σοφωτάτου ἡμῶν 

πατριάρχου τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ καὶ 

πάσης Τ͵]αλαιστίνης κυρίου Ἐφραίμ, ἀρχιερα- 

τεύοντος τοῦ πανιερωτάτου, λογιωτάτου καὶ θεο- 

προβλήτου μητροπολίτου Οὐγγροβλαχίας κυρίου 

κυρίου Γρητορίου, νῦν δὲ τυπωθεῖσα σπουδῇ καὶ 

ἐπιμελείᾳ τοῦ τιμιωτάτου καὶ εὐγενεστάτου ἄρχον- 

τος ἐκ Βλαχίας κυρίου Ἰωαννοῦ Βακαρεσκούλου 

Ava, 27. 

Auc. 98. 

Auc. 29. 

Ave. 30. 

1 
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μεγάλου Βεστιάρη xai μεγάλου δικαιοφύλακος τῆς 

μετάλης ἐκκλησίας τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει 

ἀποστολικοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου. Ἐνετίησιν, 

1771, αψοα!, παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ & "luav- 

νίνων, 40, 89 pp. 

988 56. Φαντίνου] Jdem, ut constat ex elogio, de 

quo Nov. 145. In codicibus nonnullis nuntiatur hoc 

die μετάστασις S. Phantini (v. ὁ. París. Gr. 50) 

quam existimant translationem illius Phantini esse, 

cuius festum recolitur. Iul. 24. RENDEL-Hanns, 

Further researches into the History of the Ferrar- 

Group, London, 1900, 9-16. Sed lege quae scripsi- 

mus in Anal, Boll. X X7. 27. 

9335o. Κωνσταντίνου] Mendum esse existimo. 

» Nuspiam enim hoc vel provimis diebus Constan- 

tini memoria occurrit. Nisi forte meminerit auctor 

de Constantino 11, de quo supra, Iul. 305, qui hac 

die ín exsilium actus est, teste Theophane ad 

an. 6257, Dg Boon, 1 438. 

9853. Θεοτόκου) C. CavEDonI, Cenni storici e 

eritiei intorno alla sacra. Zona della beatissima 

Vergine Maria Madre di Dio, CoNTINUAZIONE 

DELLE MEMORIE DI RELIGIONE, D] MORALE E Dl 

LETTERATURA, Modena, XIV (1942) 321-54. De 

translatione Zonae Deiparae iam dictum est 

April. 12*. 

9881. ᾿Αλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ ἸΤαύλου τοῦ 

νέου] Alexandri elogium. dedimus. Iun. 2, 124. vo. 

Yoannes tertius huius nominis est, qui obiit Aug.31, 

an. 577, teste Theophane, ad an. 6069 : τῷ δ᾽ αὐτῷ 

ἔτει μηνὶ αὐγούστῳ λα΄, ἰνδικτιῶνος v, ἐτελεύτησεν 

Ἰωάννης, ὁ ἐπίσκοπος. Κωνσταντινουπόλεως. DE 

Boom, 1 248. Eodem auctore, ad an. 6276, Pau- 

lus 1V hoc die, an. 784, pontificatu se abdicavit : 

τῇ δὲ λα΄ τοῦ αὐγούστου μηνός τῆς αὐτῆς ζ΄ ἰνδικ- 

τιῶνος Παῦλος ὃ ὅσιος καὶ ἁγιώτατος πατριάρχης 

ἀσθενήσας κατέλιπε τὸν θρόνον. DE Boon, 1. 457. 

Huius igitur, non vero eiusdem nominis tertii 

(Aug. 209), quod. plerique existimant, hodie memo- 

riam agi crediderim. 

9857. davrívov] De eo dictum est heri, ad 

933 56. 



INDEX NOMINUM 

Sola. sanctorum nomina sequitur dies ensis, e quidem addita nota. minore, v. g. Feb. 103, ubi 

occurrunt in codice S, nulla vero, v. g. Mart, 30, ubi in synaxzariis selectis tantum. 

Quae autem nomina wno die in eiusdem sancti elogio iterantur, semel dumtaxat vecensuimus. 

᾿Ααθούσης m. Mart. 26?. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

᾿Ααρών frater. Moysis. Iul. 201 : 83212. — 132, 

646 20, 745 33. — Φυλὴ Ἀαρών : 8 27, 831 5. 

᾿Αβάρεις populus : 5508, 872 1, 873 43. 

"Aflopoc christianus quidam : 869 27. 

᾿Αβασγία, Ἀβασγοί : 265 56, 768 1. 

᾿Αββάδες (oi ἅγιοι) — Μοναχοὶ ἐν τῇ μονῇ τοῦ 

ἁγίου Σάβα. 

᾿Αββακούμ — ᾿Αμβακούμ. 

᾿Αββᾶς. Nov. 22 : 948 34. 

"ApfiBoc — Ἄβιβος. 

᾿Αβδαῖος — ᾿Αβδᾶς, 

᾿Αβδᾶς, Βενιαμίν, (Ὁρμίσδης, Σουΐνης) mun. in Per- 

side, Sept. 5? ;: 17 Yt. — Mart. 815: 575m. — 

Oct. 17: 145 40. — Mart. 11: 529 43, — Mart. 12: 

533 3e. — Mart. 30; 01332. — Vid. Βενιαμίν. 

᾿Αβδᾶς m. Mai 10 : 673 55. 

᾿Αβδᾶς, ᾿Αβδιησοῦς cum soc. XXXVII man. in. Per- 

side. Mai 16? : 687 29. — Mai 15 : 685 o0. 

᾿Αβδᾶς, Σάβας mm. Iul. 9? : 808 30. 

᾿Αβδελᾶς m. April. 171, Vid. Συμεών. 

᾿Αβδιᾶς propheta. Nov. 19! ; 93531, — Nov. 181 

935 46. — Dec. 31: 360 5. 

᾿Αβδιησοῦς m. in. Perside. April. 9? : 59436, 095 47. 

᾿Αβδιησοῦς m. Mai 16?. Vid. ᾿Αβδᾶς. 

᾿Αβδιησώτας, ᾿Αβδιησώτης : 570 4. 

᾿Αβελβοῦς Goamalielis filius : 850 15. 

᾿Αβελεριανός — Λιβεριανός. 

᾿Αβέλκιος — ᾿Αβένιος — ᾿Αβέρκιος. 

᾿Αβελμαούλ in. Palaestina : 747 23. 

᾿Αβενήρ rez : 925 61. 

᾿Αβένιος al. ᾿Αβέρκιος, Ἑλένη πη. Mai 265: 

1712 10,55. --- Mai 20 : 697 se. 

᾿Αβέρκιος ep. Hierapolitanus. Oct. 22! : 153 35. — 

Naóàs ἐν τῷ πατριαρχείῳ : 89 50. 

᾿Αβέρκιος m. Dec. 5 : 981 29. 

᾿Αβέρκιος qi. Feb, 25* : 495 54. 

᾿Αβέρκιος m. — ᾿Αβένιος : 697 s». 

᾿Αβεσαλώμ, ᾿Αβεσσαλώμ. Vid. Πέτρος. 

᾿Αβίαθαρ summus sacerdos - 15 15, 

ἌΑβιβος m. Edessae. Dec. 2 : 979 85, — Vid. Γουρίας. 

ἤΛβιβος m. Jan. 393, T'id, Φιλόθεος. 

"AfiBog i. Hermnopolit. Mart. 13 : 586 4x. 
SYNAXARIUM. 

"AfiBog an. Mart. 591: 56814. — Vid. Ἰωνάς. 

"AfiBog m. Aug. 1. Vid. Μιακκαβαῖοι. 

"Afigog — Βίβος : 21 48. 

᾿Αβιμέλεχ rex : 88 44, 193 a9. 

᾿Αβίππας m. Mart. 262, Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

᾿Αβίρκιος --- ᾿Αβέρκιος. . 

᾿Αβλάβιος pater S. Olympiadis : 841 11. 

᾿Αβούδιμος m. Tul. 152 : 828 3. — Tul. 16 : 825 44. 

᾿Αβραάμ patriarcha. Oct. 95 : 1948. — 11226, 

159 25, 204. 45, 300 41, 359 46, 660 29, 832 36. 

᾿Αβραάμ, Ἰσαάκ, 'lexdg. Dominica sanctorum 

Patrum : 919 5o, 315 36, 321 40, 395 50, 329 40. 

"ABpoág in monte Latro. Mart. 265 : 562 13. 

᾿Αβραάμ — ᾿Αβραάμης, ᾿Αβράμιος. 
᾿Αβραάμης asceta. Feb. 148: 46538. — Feb. 18: 

A63 s. — Feb. 15 : A68 50. 

᾿Αβράμ pater Moysis : 13 3. 

᾿Αβράμιος asceta. Oct. 11:97 Yi. 

᾿Αβράμιος asceta. Oct. 29? : 1734. — Oct. 31: 

18154. 

᾿Αβράμιος. Dec. 7 : 284 49. 

᾿Αβράμιος ep. Arbelae m. Feb. δὴ : 44519. — 

Feb. 4 τ A44 as. 

᾿Αβραμιτῶν μονή CP. : 176 35. 

᾿Αβράχημ Agarenorum dux : 72 0, 72 45. 

"ABpfiaog — "Afépxtoc. 

᾿Αβριλιανός — Αὐρηλιανός. 

᾿Αβυδηνῶν πόλις ἐμ Troade : 691 29. 

᾿Αβώδιμος — ᾿Αβούδιμος, 

ἔΆγαβος ap. April. 8! : 5919. — April. 10: 

596 48. --- April. 11: 596 56, — Iun. 301: T8637. — 

T8 ao. 

᾿Αγαθάγτγελος; Nov. δ᾽ : 1981. 

ῬΑγαθάττελος m. Ian. 23. Vid. Κλήμης. 

᾿Αγάθη o. m. Panormi. Feb. 5! : 4453. — 'Avoko- 

pub. Aug. 17 ; 90561. — 806 15, — Μαρτυ- 

ρεῖον ἐν τῷ Τρικόγχῳ : 445 11, 

᾿Αγάθη S. Iosephi hymnographi mater : 581 22. 

᾿Αγαθόδωρος m. Oct. 131, Vid. Kápnoc. 

᾿Αταθόδωρος. Feb. 2: 440 52. 

᾿Αγαθόδωρος ep. τι. Mart. 71. Vid. Βασιλεύς. 

᾿Αγαθόκλεια, Καλλίστη, Ἑρμογένης, EUobog mm. 

Sept. 15: 19. 
66 
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᾿Αγαθόκλεια ancilla in. Sept. 17? : 69 13. — Sept. 16: 

49 35. 

᾿Αγαθονίκη m. Oct. 131. Vid. Kápnog. 

᾿Αγαθονίκη transfert S. Agrippinae corpus: 765 15. 

᾿Αγαθόνικος, Ζωτικός, Ζήνων, Θεοπρεπής, "Akiv- 

buvoc, Σευηριανός mm. Aug. 921: 918 35. — 

Μαρτυρεῖον ἐν Καινουπόλει : 6985, 915 12, — 

Σύναξις ἐν τῇ Enpoxépkw : 915 34. 

᾿Αταθόπους. Dec. 231, April. 41. Vid. Ocóboukoc. 

᾿Αγαθός m. Aug. 345: 009 55, — Vid. Σευῆρος. 

"Aqátuv. Fan. 8 : 378 ee. 

᾿Αγάθων. Ian, 225: 416 19, ἢ 

᾿Αγάθων ep. Romae. Feb, 195: 476 11. — Feb. 20: 

477 18. — Feb. 21: 481 yi, — 55 m. 

᾿Αγάπη m. Sept. 171. Vid. Πίστις. 

᾿Αγάπη m. Dec. 221, Vid. Ἀναστασία, Χρυσόγονος. 

᾿Αγάπη m. April. 161. Vid. Εἰρήνη. 

᾿Αγαπητός ep. Synadae. Feb. 18* : 478 26. 

᾿Αγαπητός p. Romae. April. 18?: 611 7. — April. 17: 

608 51. — 317 se, 842 96, 990 5o, 994 25. 

᾿Αγάπιος m. in Polaestina. Sept. 199 : 6019. — 

Nov. 194: 93814. — Aug. 19? : 9103. — Vid. 

Τιμόθεος. 

᾿Αγάπιος m. Sept. 201, Vid. Εὐστάθιος. 

Αγάπιος m. Nov. 95, Vid. ᾿Αττικός. 

Αγάπιος qm. Nov. 22, Vid." Avoiivv. 

᾿Αγάπιος m. Tán. 11. Vid, Mápxoc. 

᾿Αγάπιος m. Tan. 24, Vid. Βαβύλας. 

᾿Αγάπιος m. Mart. 1*. Vid. Χαρήσιος. 

᾿Αγάπιος, ᾿Αλέξανδροι δύο, Διονύσιοι δύο, Τιμό- 

λαος, Ῥωμύλος, Πλήσιος mm. in Palaestina. 

Μαν!,1δ1: 6372. — Mart. 34: 55813, 558 30. -- 

Mai 17 : 699 ss. 

"Arámoc m. Mai 169, Aug. 313, Vid. Bácoo, 

Θεόγνιος. 

᾿Αγάπιος paler S. Gregentii : 898 10. 

᾿Αγάπιος — ᾿Αγαπητός : 610 49. 

᾿Αγαπίων, Σισίννιος, "A vóámog mm. Nov. 22 : 

248 3s. 

᾿Αγαπυτός — ᾿Αγάπιος : 936 52. 

᾿Αγαρηνοί Arabes : 725, 76 45, 08 1, 106 5, 236 51, 

280 7, 801 91, 310 21, 378 5, 391 11, 434 15, 449 19, 

58134 62456, 71017, 76591, 772356, 83715, 

892 5o, 901 33. 

᾿Αγαύρου, ᾿Αγαύρων, Αὐγάρου μονή ἐπ Bithynia : 

380 51, 381 10, 381 40. 

ἔλγβαρος --- Αὔταρος. 

᾿Αγγαῖος propheta. Dec. 161: 3185. — Dec. 17: 

321 s1. — 451 15. — 690 19. 

᾿Αγγέλων μυρίων. σύναξις. Jan. 11? : 3862. — 

Jan. 12 : 385 5e. — Vid. ᾿Ασωμάτων σύναξις. 

᾿Αγγίας m. Mart. 91: 59141. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

“Ἁγίας m. Mart. 26?. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

᾿Αγίων πάντων εὐκτήριον CP. Dedicatio. Mai 905: 

69831. 

"Avxkupa urbs in Galatia τ 4 10, 53 41, 158 7, 199,44, 

19427, 196 30, 20115, 233 13, 26425, 277 40, 995 4, 

365 45, 365 41, 415 95, 437 91, 551 v5, 693 19, 21, 

711 6, 736 2, 766 99, 818 ao, 851 22, 853 x6. 

᾿Αγλαΐδας σχολαστικός : 99 o. 

᾿Αγλαΐδης e proceribus civitatis Dyrrachii : 801 4 

"Avkdioc καπικλάριος m. Mart. 9: 591 45. — Vid. 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα. 

᾿Αγλαῖς S. Bonifatii domina : 325 38, 749 a1. 

"Avv (αἱ, Ἄννα) m. Tan. 14 : 898 45. — Jan. 16 : 

396 58. 

᾿Αγνή m. Eomae. Ion. 208: 4084. — lan. 215 : 

412 9. — Feb. 15 : 440 2. — Vid. Θύρσος Ian.205. 

«Αγνή m. Tul. 5? : 7999. — Iul. 4 : 797 94. 

᾿Αγρηϊαγνός --- ᾿Αγριανός. 

᾿Αγριανὸς ἡγεμών sub. Μαχίραηο: 111, 750 15. 

᾿Αγρικόλαος ἔπαρχος sub. Diocleliano : 806 46. 

᾿Αγρικόλαος ἥγεμών sub. Licinio : 497 15, 591 10. 

᾿Αγρικόλαος ἡγεμών sub. T'raiano : 798 33, 801 40, 

806 e. 

᾿Αγρικόλαος, Vid. Μάρκος ᾿Αγρικόλαος, 

᾿Αγρίππα. Vid. Ἡρώδης. 

᾿Αγρίππας n. Nov. 1*. Vid. Καισάρειος. 

᾿Αγρίππας m. Feb. 185. Vid. Βικτωρῖνος. 

᾿Αγρίππας ἡγεμών sub Maximiano : 701 10, 766 15. 

»Αγριππίνη an. Jun: 23: 768 43, — Mai 24 : 105 so. 

᾿Αγριππῖνος δούξ sub Juliano : 901 33. 

᾿Αγριππῖνος ἡγεμών sub Diocletiano : 233 16, 41732, 

766 29. 

᾿Αγριππῖνος νεωκόρος : 657 35. 

᾿Αγρός (Μέγας) monasterium in Bithynia : 529 30. 

᾿Αὐχίαλος urbs in. Thracia : 50 14. 

"Abokrog Ξε Ἄδαυκτος. - 

᾿Αδάμ protoparens ; 973 23. 

᾿Αδαμαντίου χώριον : 368 52. 

᾿Αδαρχόσχαρ ἀρχιμάγος : 189 24, 50. - - 

"Abaukrog, Καλλισθένη mm. in Asia. Ocl. ἐπ: 

10428, --- Oct. 3 : 10160. — 664 26. 

"Abbo (rà), Ἀδδᾶ CP. : 127 5, 204 12, 298 12, 144 59, . 

821 ?4, 920 se. 

᾿Αδδώ pater Azariae proph. : 441 53, 446 23. 

᾿Αδελφιός — ᾿Αλφειός. 

᾿Αδελφωρᾶς ἀρχιμάτος : 445 23. 

᾿Αδερφὰρ ἀρχιμάγος : 598 50, ὅ94 51. 

“Ἄδης : 767 8, 931 21. 

᾿Αδράκη --Ξ ᾿Αδριακή. 

᾿Αδραμυττηνός. Vid. Θεοδόσιος. 

᾿Ἀδραπηνῶν πόλις χώρας τῶν Ἀρμενιακῶν : 678 9. 

᾿Αδρασχαγάρ ---᾿Αδαρχόσχαρ. 

᾿Αδρία πέλαγος : 806 1. 

?Abpioxf urbs in. Cypro ; 290 11, 693 56, 787 3. 

᾿Αδριανός im. Nov; 1*. Vid. Καισάρειος. 

᾿Αδριανός, Εὔβουλος mm. Caesareae. Feb. 85: 

A024 — Feb. 4 : 44. 41. — Vid. Εὔβουλος 

Mart. 7. 

᾿Αδριανός. Mart. 5: 510 41. 

᾿Αδριανός. April. 16 : 606 2s, — April. 17 : 608 51. 

᾿Αδριανός, Ναταλία, ᾿Αττικός, Σισίννιος mm. Nico- 

mediae. Aug. 26* : 938 88. — 926 39. — Μαρτυ- 

petov πέραν ἐν ᾿Αρτυροπόλει : 026 16. 

"Abpiavóc m. Nicomediae. Aug. 26? : 926 19. 

᾿Αδριανός p. Romae : 132 9. 

᾿Αδριανός imperator : 15 2, 28 21, 5111, 57 9, 61 22, 

67 19, 140 11, 309 10, 56539, 570 17, 592 5, 649 4, 

860 85. . . 

"Abptavóc ἡγεμών sub. Vespasiano : 799 15. 

᾿Αδριανός sub. Traiano : 553 90. 

᾿Αδριανὸς ἡγεμών : 821 81, 824 25. 

ke 
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᾿Αδριανὸς ἀνθύπατος : 8243. 

᾿Αδριανούπολις urbs in. Thracia τ 3 24, &1 o, 251 12, 

414 29, 88, 921 15. 

᾿Αειθαλᾶς m. Sept. 1?. Vid. Μάρτυρες γυναῖκες 

τεσσαράκοντα. 

᾿Αειθαλᾶς, Ἰουνίας, Φίλιππος, Θεόδοτος mm. 

Sept. 2* : 8 25. 

᾿Αειθαλᾶς m. Nov. 31, Vid. ᾿Ἀκεψιμᾶς. 

᾿Αειθαλᾶς, ᾿Αψεής mm. in Perside. Dec. 11?: 

3005. — Feb. 20 : 477 58. : 

᾿Αελμούθ — ᾿Αβελμαούλ. 

᾿Αέτιος m. Mart. 9 : 591 44. — Vid. Μάρτυρες τεσ- 

σαράκοντα. 

᾿Αέτιος ἡγεμών sub Aureliano : 240 48, 

"Aetiou κινστέρνη CP. : 966 8, 

"AUG — ᾿Αζᾶς, ᾿Αζάτ, ᾿Αζῆς. 

᾿Αζαρβούπολις — ᾿Αναζαρβούπολις. 

᾿Αζαρίας. Dec. 171. Vid. "Avavíac. 

᾿Αζαρίας propheta, Feb. 5*: 44625. —  Feb.4: 

A41 53. 

᾿Αζᾶς diaconus m. April. 179. Vid. Ἰάκωβος. 

᾿Αζᾶς κώμη in. Perside : 140 33. 

᾿Αζάτ eunuchus m. April. 17?. Vid, Μάρτυρες χίλιοι. 

ἤλζης, Nov. 15: 395 à. 

"AUnc m. in Isauria. Nov. 199 : 937 Y. 

"A£nc --- ᾿Αζᾶς͵ "AZár. 

"Aturroc urbs in Palaestina : 68 9, 199 19. 

"Ana locus ; 399 28. 

᾿Αθαλλία -- Εὐθαλία. 

᾿Αθανάριχος ἄρχων : 45 80, 85, 608 41, 604 a7. 

᾿Αθανασία s. Ian. 311. Vid. Κῦρος. 

᾿Αθανασία m. Mort. 2*. Vid. ᾿Ανδρόνικος. 

᾿Αθανασία. Mart. 3 : 50418. 

᾿Αθανασία Dutwmnaturga. April. 18 : 611 46. 

᾿Αθανάσιος si. Nov. 7 : 209 a1, — Vid. Ἱέρων. 

᾿Αθανάσιος m. Tan. 49. Vid. Ζώσιμος. 

᾿Αθανάσιος ὁμολογητής. lan. 12 : 8855». — 

lan. 13: 889 «t, — Ian. 14 : 889 5o. 

᾿Αθανάσιος ep. Alexandriae, Ion. 191:999 19. — 

Mai 2! : 647 21, 649 58...--- 197 16, 268 56, 294 20, 

397 15, 998 2s, 030 12. 

᾿Αθανάσιος ó ἸΤαυλοπέτριος. Feb. 22? : 483 23. 

᾿Αθανάσιος in. Mart. 9: 52143. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

᾿Αθανάσιος in. April. 23 : 625 x. 

᾿Αθανάσιος ep. Corinthi. Mai 5? : 660 24. 

᾿Αθανάσιος thaumaturgus. Iun. 3; 195 55. — 118 28. 

᾿Αθανάσιος m. Tun. 585. Vid. ᾿Αριστοκλῆς. 

᾿Αθανάσιος Athonita. Iul. 5 ; 800 56. 

᾿Αθανάσιος ep. m. Aug. 598, Vid." Av6ouga. 

᾿Αθανάσιος mw. Aug. 30?: 98419. — Vid. Φιλω- 

νίδης. " 

᾿Αθάριος --- ᾿Αθανάριχος. 

᾿Αθηνᾶ falsum numen : 713 1o. 

᾿Αθῆναι wrbs : 67 13, 101 4, 103 10, 920 32, 994. 96, 

293 3», 421 o5, 430 5, 4644s, 547 55, 60450, 68551. 

688 2, 692 27, 786 5, 8, 804 14, 881 11. 

᾿Αθηνογένης ep. Pidachioes. Tul. 17? ; 89595, — 

Jul. 16 : 824.49. — Σύναξις ἐν τῷ Κυπαρισσίῳ : 

826 v;. : 

᾿Αθηνόδωρος frater. S. Gregorii thaum, Nov. 7? : 

301 5. 

d 

, 

᾿Αθηνόδωρος w. in Syria. Dec. 73 : 9856. — 

Dec. 8 : 289 20. — Dec. 18 : 32141. — Dec. 19 : 

395 τά. ] 
᾿Αθηνόδωρος m. Aug. 24? : 909 se. — Vid. Σευῆ- 

ρος. " 
᾿Αθῆνος, Bovigártoc, Ἑρμόλαος. Dec. 18 : 591 46. — 

Dec. 19 : 825 s. 

᾿Αθύρας castellum : 20 9. 

ἤλθως mons : 1Δ 45, 800 51. 

Aitot urbs Asiae : 145 23, 177 21, 698 2. 

Αἰγαῖον πέλαγος : 904 11. 

Αἰγεάτης proconsul : 266 12, 780 3. 

Αἴγινα insula : 449 15, 619 47. 

Αἴγλων anachoreta. Aug. 17? : 905 24. — Aug. 16 : 

896 a5. 

Αἴγυπτος, Αἰγύπτιοι: 13 2, 22 21, 606, 7, 75 1, 77 5, 

105 se, 14848, 14920, 16454, 1992, 20444, 911 20, 

217 10, 29930, 26526, 97115, 27411, 28718, 80424, 

307 19, 321 4, 322 1, 3927 19, 944 44, 845 49, 352 31, 

315 37, 389 28, 391 4, 393 25, 397 11, 40115, 44135, 

41729, 48930, 496 48, 50134 59714, 589 55, 

53335, 5271118, 557 47, 569 49, 5775, 58014, 

585 31, 609 25, 628 4», 6451, 64854, 657 30, 66616, 

683 3, 6911,5, 695 a6, 695 7, 706 15, 71915, 732 6, 

745 τι, 759 6, 783 1, 808 56, 822-11, 894 51, 840 20, 

877 44, 902 8, 927 3. 

Αἰδέσιος m. April. 2*, 9*. Vid, "Auquavóc. 

Αἰδέσιος frater S. Frumentii τ 268 16. 

Αἰδέσιος pater S. Iustinae : 901. 

Αἰδέσιος pater S. Marinae : 895 16. 

Αἰθέριος m. Dec. 12 : 804 τ. 

Αἰθέριος ep. Chersonis. Mart. 7!. Vid. Βασιλεύς. ---. 

336 8. 

Αἰθέριος. Jun. 18 : 150 as. 

Αἰθιοπία, Αἰθίοψ : 15917, 966 11, 398 94, 35039, 

357275, 90931, 54821, 56040, 66710, 68557, 

161 3, 782 τι, 783 29, 785.33, 788 6, 877 22. 902 13, 

929 30. 

Αἰθίοψ εὐνοῦχος. Aug. 27 : 997 «t. 

Aikoreptva v. m. Alexandriae, Nov. 24? : 253 12. — 

Nov. 22 : 244 τ, — Nov. 25 : 256 36. 

AiMa πόλις 2 Jerusalem : 246 2, 805 22. 

Αἰλιανὸς ἥγεμῴν sub. Maximiano : 285 40, 607 34, 

71521. — Vid. ᾿Ιούλιος. 

Αἴλιος — ᾿Αδριανός imp. 

Αἴλουρος. Vid. Τιμόθεος. 

Αἰλούρων πόλις : 605 51. 

Αἰμιλιανός m. Dec. 112. Vid. Τερέντιος. 

Αἰμιλιανός m. Dorostori. Iul. 181 : 827 2. — Mag- 

τυρεῖον ἐν τῇ 'PáBou : 827 ri. 

Αἰμιλιανός ep. Cyzici, Aug. 81 : 818 5. — 519 Y. 

Αἰμιλιανὸς ἡγεμών sub. Valeriano : 109 19. 

Aivog urbs in Thracia : 798 55. 

AioMg vicus : 500 35, 798 51. 

Αἰσία — Ἐσία, Εὐσέβεια : 721 35, 736 51. 

Aitvotov ὄρος, Αἴτνη: 199 90, 479 80, 529 20, 641 36. 

᾿Ακαθίστου μνήμη, Mart. 10: 528 31. 

᾿Ακάκιος, reapse ᾿Ισαάκιος ep. Cypri. Sept. 21: 

64 50. . 

᾿Ακάκιος ep. CP. Oct. 11* : 13123. 

᾿Ακάκιος ὅ ἐν τῇ Κλίμακι. Nor. 27? : 26190, — 

Nov. 26 τ 95} 48, — Nov. 29 : 965 oe. 
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᾿Ακάκιος, Kobpürocg mm. Mart. 4? : 5067. — 

Aug. 175: 90621. — Vid. Tlaókoc. Mart. 4?. 

᾿Ακάκιος m. Mart. 9 : 591 44. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα, 

᾿Ακάκιος ep. Melitinae. Mart. 27" : 5629. — 

April. 181: 60935. — Mart. 29 : 5685. — 

Mart. 30 : 512 8. — Mart, 31 : 57616. — 

April. 17? : 608 56. — Sept. 15: 48 42, 94. 

᾿Ακάκιος m. Mai 7! : 66115. — Iul. 215: 884 24, — 

Mai 8 : 66445, — Tul. 17 : 88553. — Maprv- 

petov ἐν τῷ Ἑπτασκάλῳ : 369 42, 661 25, 664 45, 

730 3, 834 25, 933 δά. 

᾿Ακάκιος in. Mas 191. Vid. Ἰατρίκιος. 

᾿Ακάκιος oi. Tun, 2? : 196 11. 

᾿Ακάκιος imn. Tul. 285: 85232. — Iul. 29 : 858 5. 

᾿Ακάκιος éunior. Aug. 28 : 039 ss. 

᾿Ακάκιος ἀνθύπατος sub Diocletiano: 325 29, 749 31. 

᾿Ακάκιος ep. Cesareae : 545 s. 

"Axáktoc transfert corpus S. Melitinae : 52 34. 

᾿Ακείμ in Palaestina τ 890 19. 

᾿Ακεψεής --- ᾿Αψεής. 

᾿Ακεψιμᾶς, Λέων, Ἰσίδωρος qim. Oct. 41: 106 81. — 

Dec. 7 : 28h 54. 

. Axeyipiüg in. Oct. 10 : 195 a5. 

᾿Ακεψιμᾶς, Ἰωσήφ, ᾿Αειθαλᾶς mm. in Perside. 

Nov. 3! : 189 15. 

᾿Ακεψιμᾶς asceta. Nov. 32 : 191 10. — Feb. 133 : 

463 21. — 469 55. 

᾿ΑἈκεψιμᾶς, Dec. 11: 300 23. 

᾿Ακήλας — ᾿Ακύλας. 

᾿Ἀκίλλας — ᾿Ακύλας, 

᾿Ακίνδυνος, Πηγάσιος, Ἀνεμπόδιστος, Ἀφθόνιος, 

Ἐλπιδίφορος numn.in Perside, Nov. 2! : 187 13. — 

Μαρτυρεῖον ἐν τῷ Δευτέρῳ : 1901. 

᾿Ακίνδυνος m. April. 205, Vid. Βίκτωρ. 

"Akivbuvoc m. Aug. 221, Vid. Avagóvikoc. 

᾿Ακοιμήτων μονή CP. : 353 16, 399 19. 

᾿Ακόλουθος — Κόλουθος. 

᾿Ακούδαιμος — Ἀβούδιμος. . 

᾿Ακούστιος, ᾿Ακουτίων, ᾿Ακοῦτος. Sept. 205, 

April. 905, Vid. ᾿Ιαννουάριος. 

᾿Ακραταντῖνοι, Ἀκραγαντίνων πόλις : 24925, 251 14, 

956 2. ᾿ 

᾿Ακρίτας in. Bilhynia: 845 8ι, 868 38, 972 25, 444 39. 

᾿Ακρόπολις CP. : 68 8, 914 2, 470 26, 534 11, 902 29. 

᾿Ακύλας as. Ian. 208. Vid. Εὐτένιος. 

᾿Ακύλας, Τίσκιλλα. Feb. 181: 4645. — Ἀκύλας 

Solus. Iul. 141: 817 30. — Iul. 13 : 817 46. 

᾿Ακύλας m. Mart. 20: 55239. — Vid. Δομέτιος. 

᾿Ακύλας ἄρχων sub Severo : 817 15. 

᾿Ακύλας interpres : 140 2. 

᾿Ακυλῖνα “Ἐξ 800. CC mm. April. 7*: 59235, 590 45, 

$994. ^7 07 
᾿Ακυλῖνα m. Mai 9? : 668 33. 

᾿Ακυλῖνα an, Bybli, Iun. 181: 1418, — Μαρτυρεῖον 

ἐν τοῖς Φιλοξένου πλησίον τοῦ Φόρου : 4858, 

499 10, A65 5x, 748 13, 811 r1. — Σύναξις ἐν τῷ 

Περιτειχίσματι : 748 14. 

᾿Ακυλῖνα olim Bácoo : 880 30, 59. 

᾿Ακυλῖνος ἄρχων sub Decio : 960 31, 437 20. 

᾿Ακυλῖνος ἔπαρχος sub. Diocletiano : 937 18. 

᾿Αλανοί populus : 060 56. 

"Aküg m. Mart. 565. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

᾿Αλβερῖχος Bomanorum princeps : 320 a5. 

᾿Αλεξάνδρα Diocletiani uxor m. April. 215 : 

61919. — April, 20 : 61748. — April. 22: 

691 50. — 62410. — Vid. Ἰσαάκιος. 
᾿Αλεξάνδρα — ᾿Αλεξανδρία. 

᾿Αλεξάνδρεια Aegypti urbs : 118, 19 1, 92 21, 3 19, 

38 rw 4145, 4014, 5527, 7322, 109 17, 10445, 

108 a5, 139 10, 139 5, 14451, 15115, 153 18, 17821, 

179 2, 181 13, 195 47, 197 ie, 912.47, 21511, 22014, 

2301», 95312, 25347, 95614, 2652e, 96825, 

27519, 99315, 39827, 3838 s:, 83914, 35939, 

359 20, 371 4, 388 81, 391 91, 394 95, 39910, 40239, 

419 17, 491 55, 434 31, 4431, 449 à, 45913, 46419, 

488 ze, 493 99, 525 13, 597 13, 547 24, 58013, 596 s, 

602 55, 699 c, 645 18, 647 99, 64837, 664.50, 68310, 

70953, 71914 7169,21, 79518, 51, 796 80, 81, 

740 v5, 745 12, 748 11,36, 773 35, 42, 719 13, 788 5, 

7941, 79526, 80532, 80611, 812 19, 818 12, 8816. 

᾿Αλεξανδρία, Κλαυδία, Εὐφρασία, Ματρῶνα, "lou- 

λιανή, Εὐφημία, Θεοδοσία mm. in Aminso. 

Mart. 18? : δἀθ 15. — Mart. 19. : 54859. — 

Mart. 20 : 549 22. 

᾿Αλεξανδρία m. Mai 1853, Vid. Θεόδοτος. 

᾿Αλεξανδρίων -- ᾿Αλέξανδρος : 804 89. 

᾿Αλέξανδροι δύο mm. Mart. 1δ'. Vid. ᾿Αγάπιος. 

᾿Αλέξανδρος el soc. Xxx. Sept. 28 : 88 58. 

᾿Αλέξανδρος m. Sept. 28?. Vid. ᾿Αλφειός, 

᾿Αλέξανδρος, Ἡράκλειος, "Avvn, Ἐλισάβετ, Θεο- 

δότη, Γλυκερία, Oct. 225 ; 156 8, — Μαρτυρεῖον 

ἐν τῷ Κυπαρισσίῳ : 156 7. ! 
᾿Αλέξανδρος m. Oct. 305. Vid. Ἰουλιανός, 

᾿Αλέξανδρος «m. Thessalonicae. Nov. 9?! : 9086, — 

Nov. 7 : 904 21. 

᾿Αλέξανδρος m. Corinthi. Nov. 24? : 254.0. 

᾿Αλέξανδρος m. Dec. 1753, Vid. ἸΤατερμούθιος. 

᾿Αλέξανδρος. an. 12 : 887 31. 

᾿Αλέξανδρος m. Drizipari. Feb. 20? : 4891, — 

Mai 13*: 680 16. — Mai 14 : 684 41, — Σύναξις 

ἐν Κεντουκέλλαις : 682 1. — Vid. ᾿Αλέξανδρος. 

Mai 143. 

᾿Αλέξανδρος m. Feb. 28 : 496 41. 

᾿Αλέξανδρος m. Mart. 9 : 521 49. Vid, Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

᾿Αλέξανδρος m. Pydnae. Mart. 18 : 5381. — 

Mart. 14 : 536 se. 

᾿Αλέξανδρος p. Romae. Mart. 16* : 5441, — 

Mart. 17 τ 5A sg. 

᾿Αλέξανδρος m. April, 101. Vid. Τερέντιος. 

᾿Αλέξανδρος, Κόλουθος, BápBapoc mm. Mai 14? : 

68416. — Mai 7; 60156. — Σύναξις ἐν τῷ οἴκῳ 

τῆς ἁγίας Εἰρήνης : 684 11. 

᾿Αλέξανδρος ep. Hierosolym. Mai 160 :- 6890, 

689 49. 

᾿Αλέξανδρος m. Maé 30, Vid. Θαλελαῖος. 

᾿Αλέξανδρος ep. Alexandriae, Mai 29*: 716 96. — 

Mai 26 : 709 δι. — 399 16, 716 10. 

᾿Αλέξανδρος, ᾿Αντωνῖνα qun. Iun. 99: 739 10. — 

Jun. 10 : 41 56. — Iun. 12 : 748 33. 

᾿Αλέξανδρος ep. Prusae m. lun. 9* : 1424, — 

Jun. 10 : 144 v4. 

᾿Αλέξανδρος m. Tul. 65. Vid. ᾿Ἀπολλώνιος. 
ἃ... 
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᾿Αλέξανδρος m. Iul. 29 : 858 5s. 

᾿Αλέξανδρος m. Aug. 15. Vid. Λεόντιος. 

᾿Αλέξανδρος ep. CP. Aug. 31? : 9381. — Iun. 2: 

724.55. — Aug. 30.: 93353. — 16119, 1979, 

240 ss, 729 20. 

᾿Αλέξανδρος ep. Mitylin. — ᾿Αλέξανδρος ep. Hie- 

rosolym. : 689 48. 

᾿Αλέξανδρος hegumenus Acoemet. : 353 24. 

᾿Αλέξανδρος Macedo : 645 16. 

᾿Αλέξανδρος imp. : 5945, 10851, 140 25, 157 26, 

385 16. 

᾿Αλέξανδρος imp. (886-912) : 878 15. 

᾿Αλέξανδρος ep. Antiochiae: 880 25. 

᾿Αλέξανδρος ep. Thessalonic. : 563 19. 

᾿Αλέξανδρος ἡγεμών sub. Diocleliano : 10 4, 950 13. 

᾿Αλέξανδρος ἡγεμών, κόμης sub. Aureliano : 7 τὸ, 

193 15. 

᾿Αλέξανδρος δούξ sub Maximino : 105 44. 

᾿Αλέξανδρος ἄρχων sub Diocletiano : 417 40, 891 10. 

᾿Αλέξανδρος ὕπατος sub Mazimiano : 715 20. 

᾿Αλέξανδρος ἡγεμών : 59 6. 

᾿Αλέξανδρος συγκλητικός : 863 10. 

᾿Αλέξινος — ᾿Αλέξιος : 741 δ. 

᾿Αλέξιος homo Dei, Mart. 17! : 648 5. — Tun. 17: 

758 46. 

᾿Αλέξιος ep. Bithyniae : Iun. 105; 743 5. 

᾿Αλέξιος ep. Alexandviae, Iun. 13 : 148 36. 

᾿Αλέξιος imn. Aug. 9?. Vid. ᾿Ιουλιανός. 

᾿Αλέξιος ὁ Κομνηνός inp. : 888 26. 

'AMpiog --- Ἠλήριος. 

᾿Αλήκης πόλις --- Σελεύκεια : 477 16. 

᾿Αλήμ Agarenoruin duz : 981. 

"Axis fluvius : 97 42, 49 15.- 

᾿Αλμάτιος. Vid. Τούσκιος. 

᾿Αλουστίου (τὰ) -- τὰ Σαλουστίου. 

Ἄλσος insula : 510 43. 

᾿Αλύπιος stylita. Nov. 261 : 95710. — Μογή τοῦ 

ἁγίου "A. : 257 46, 746 21. 

᾿Αλύπιος, Εὐβίωτος, ἸΠαῦλος, Ἰουλιανή mm. 

Mai 275: TÀ&1. — Mai 26 : 10053. — Mai 98: 

713 48, 

᾿Αλφαῖος ἀδελφόθεος ap. Mai 26*: 7198 — 

Mai 20:69751. — Mai 25: 709 41. --- Mai 29 ; 

716 42. — 712 5e. 

᾿Αλφαῖος pater lacobi : 19115, 9064, 29739, 

181 16, 20. 

᾿Αλφαῖος — ᾿Αλφειός : 294 48, 394 o2. 

᾿Αλφειάς, ᾿Αλέξανδρος, Ζώσιμος,. Νίκων, Νέων, 
Ἡλιόδωρος, Μάρκος mm. Calyteni. Sept. 28? : 
80 31. — Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς Σολομῶνος : 

8835. — 246 54. — Vid. Μάρκος. 

᾿Αλφειός (al. Ἀλφαῖος) m. Nov. 18*, Dec. 185, Vid. 
Ζακχαῖος. 

᾿Αλφειός, Φιλάδελφος, Κυρῖνος, Ὀνήσιμος, Ἔρα- 

σμος mm. Mai 10? : 071 23. 

"Alv insula : 918 26. 

᾿Αλώνιος. Tun. 4 : 7885. 

᾿Αμαθί pater Ionae proph. : 63$, 69 30. 

᾿Αμαθοῦς urbs Cypri : 151 14. 

᾿Αμαλήκ populus : 477 43. 

"Auavbivoc m. Jan. 801. Vid. Ἱππόλυτος. 

᾿Αμάντιος eubicularius ; 490 29. 

1080 

᾿Αμαντίου (rà) CP. : 60 24, 115 12. 
᾿Αμαπασός urbs : 226 6, 

᾿Αμάσεια urbs in. Ponto : 65 16, 69 19, 930 14, 460 15, 

516536, 58715, 616 40, 699 27, 58, 638 50, 6431, 

6745, 699 41, 830 10, 892 58, 991 50. 

"Auacrpic urbs in. Paphlagonia : 965 49, 481 45, 

713 10, 171 12, 8277 19. 

᾿Αμάχιος ἄρχων sub Tuliano ; 40 ax. 

᾿Αμβακούμ propheta, Dec. 21 ; 3711. — 29839, 

8146. 

"AufiBoc — Ἄβιβος. 

"Ayufikuyoc — Ἰάμβλιχος. 

᾿Αμβρόσιος ep. Mediolan. Dec. 71: 98319. — 

Σύναξις ἐν τῇ μετάλῃ ἐκκλησίᾳ : 285 24. 

᾿Αμελβοῦς --- Ἀβελβοῦς. 

᾿Αμεσίας sacerdos Bethel : 149. 30. 

᾿Αμιανός --- Ἀμμιανός. 

᾿Αμινσός --- Ἀμισός. 

᾿Ἀμισός urbs in Ponto : 69 20, 965 45, 324 15, 417 24, 

546 12, 549 22. 

᾿Αμμιανός, Θεόδωρος, Ἰουλιανός mun. Sept. 9: 

81 91. — Vid. 'Qxeavóc. 

᾿Αμμιανός magister S. Eusebii : 448 Y. 

᾿Αμμοῦν -- ᾿Αμοῦν. 

[Ἄμμους locus Selybriae : 915 1. 

᾿Αμμών m. Sept. 12. Vid. Μάρτυρες τεσσαράκοντα 

Yvuvaikec. 

᾿Αμμωνοαθᾶς, Ἄνθος, Dec. 12 : 305 à. 

᾿Αμμωνᾶς. Tan. 26 : 425 36. 

᾿Αμμώνιος. Jan. 10 : 384 a6. 

- ᾿Ἀμμώνιος Ἀλεξανδρεύς : 999 4s. 

᾿Αμνίας χώριον in. Paphlagonia : 26931. 

᾿Αμνός --- Ἀμμών : 532. 

᾿Αμόριον urbs in Phrygia : 8210, 2808, 516 δ. 

520 2, 576 12. 

᾿Αμορραίων τῆ : 1 36. 

᾿Αμοῦν asceta, Oct. 47? : 1075. — Dec. 7 : 985 δ... 

᾿Αμπελιανός 8. Irenes paedagogus - 659 24. 

᾿Αμπλίας ap. Oct. 3801, Vid. Xváyuc. : 

᾿Αμφιανός, Αἰδέσιος nun. in Palaestina. April. 2* : 

579 13. — April. 9*: 5962. — Mai 18 ; 693 à». 

᾿Αμφιλόχιος ep. Iconit. Nov. 983: 248 1o, — Nov.22: 

244 58. — Nov.24 : 958 50. — Oct. 19: 149 41.- 

Dec. 12 : 304 45. 

᾿Αμφιλόχιος in. Mart. 995, Vid. Φιλητός, 

᾿Αμφίπολις urbs i Macedonia : 202 12, 614 v7. 

᾿Αμωνὸς — 'Auuuvác. 

Ἀμώς propheta. Iun. 151. 74998 — lun. 16: 

759 4s. — lun. 17 : 199 46. — 612 a3. 

᾿Αναβώθ — ᾿Αναθώθ : 645 6, 

᾿Ανάδειξις ἀχειροποιήτου εἰκόνος. Mai 15*. Vid. 

Καμουλιαναί. 

᾿Αναζαρβέων πόλις — ᾿Ανάζαρβος. 

᾿Ανάζαρβος urbs n. Cilicia : 184,15, 149 38, 401 8, 

544 8, 697 ὁ, 762 25, 870 15., 

᾿Αναξαρβούπολις — ᾿Ανάξζαρβος. 

᾿Αναθώθ urbs ἐπ Palaestina : 199.49, 645 6. 

"Avai urbs in Asia : 715 18. 

"Avo vicus in. Palaestina : 14038, 1&1 16. 

"Aváx pater S. Gregorii Armeni : 89 25. 

᾿Αναλήψεως μονή Melitinae : SB 40. 

᾿Ανάληψις τοῦ Κυρίου. Mai 3 : 028 5]. 
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"Avavíac ap. m. Oct. 11: 955, — Iun. 301: 18322. — 

719 1. — Μονή : 96 2s. 

᾿Ανανίας m. in Perside. Dec. 1? : 269 18. 

᾿Ανανίας, Ἀζαρίας, Μισαήλ, Δανιήλ. Dominica 

unte Nativitatem ? : 318 1», 899 40, --- Dec. 171: 

317 15. — Der. 18: 325 50. — Dec. 20: 329 4. 

"Avavíac, Πέτρος ef soc. mm. in Phoenicia. Ian. 975: 

426 2. — Ian. 26 : 49526. 
"Avaviac propheta. Mart. 27 : 565 31. 

᾿Ανανίας, Κοδρᾶτος mn. Tun. 95: 7A9 5. — Iun. 10: 

744 ἢ. 

᾿Ανανίας simmus sacerdos : 785 24. 

"Avaviac : 895 11. 

᾿Ανανίας — Ἀνίνας : 543 96, 

᾿Ανανίας --- Ἀνιανός : 478 20. 

"Avavoc haereticus : 640 41. 

᾿Ανάπλους CP. : 20 23, 299 3, 894 13, 417 v6, 844. 48. 

᾿Ανάρτυροι — Κοσμᾶς, Δαμιανός. 

᾿Αναστάσεως templi Hierosolym. dedicatio. Sept. 

181: 4221. 

᾿Ἀναστάσεως μονή CP. : 465 59. 

᾿Αναστάσεως ecclesia Beryti ; 95 22. 

᾿Αναστασία, TTerpuvia qm. Sept. 29? : 90 12. 

᾿Αναστασία v. sm. Homae, Oct. 12? : 1931. — 

Oct. 291 : 171 20. — Μονή : 119 40. 

᾿Αναστασία, Χρυσόγονος, Ἀγάπη, Εἰρήνη, Χιονία, 

Θεοδότη mm. Bomae. Dec. 22! : 888 99. — 

898 99, 554 55, — Μαρτυρεῖον ἐν Toig Aouvivou 

ἐμβόλοις : 336 3, 379 38, 386 3, 423 10, 848 48. — 

Vid. Χρυσόγονος. . 

᾿Αναστασία m. April. 17*. Vid. Βασίλισσα. 

᾿Αναστασία patricia. Aug.28? : 932 s. — Mart.10 : 

524. o5. 

᾿Αναστασία mater S. Theocleti : 944 8. 

᾿Αναστάσιοι δύο discipuli S. Macimi; 409 84, 88816. 

᾿Αναστάσιος m. Oct. 25: 16151. 

᾿Αναστάσιος m. Dec. ὅ : 281 81. 

᾿Αναστάσιος m. in Perside. Ian. 22? : 4132. — 

lan. 24: 491 30. — Moprupeiov ἐν τῷ Στρα- 

τηγίῳ : 4155, 981 và. : 
᾿Αναστάσιος ep. CP. Peb. 101: A581, 457 37. — 

(ep. Hieros.): 456 39. — Feb. 12 : 460 55 — Οἶκος 

ἔν τῇ ᾿Οξείᾳ : 408 8. — 829, 5. 

᾿Αναστάσιος ep. Antiochiae. April. 20 : 616 53. 

'Avaotáciog Sínaita. April. 21! : 61726. — 

April. 20 : 616 5e. 
᾿Αναστάσιος in monte Latro. Mai 15 : 688 81. 

᾿Αναστάσιος m. cum Iuliano : 911 2, 161 12. 

᾿Αναστάσιος εὐνοῦχος --- Ἀναστασία πατρικία. 

᾿Αναστάσιος imp. 1: 389 14, 410 42. 

᾿Αναστάσιος imp. 11: 96 5, 961 25. 

᾿Αναστάσιος pater S. "'ryphaenae : ἀδθ 6. 

᾿Αναστάσιος : 216 25. 

᾿Αναστάσιος filius Merentini : 907 38. 

᾿Αναστασιούπολις : 619 31. 

᾿Ανάστασις τοῦ Κυρίου. Mart. 25 : 557 54. 

᾿Αναστασῴ mater S. Ioaanicii : 192 11. 

᾿Ανατέλλοντος ἀρχαττέλου μονή CP. : 160 80, 

᾿Ανατολικῶν θέμα ;: 916 24, 300 32. 

᾿Ανατόλιος m. April. 23 : 625 54. 

᾿Ανατόλιος ep. CP. Iul. 39: 195 24. — Nov, 20? : 

940 2o. - 

᾿Ανδραγάθιος sophista : 220 a1. 

᾿Ανδραπελαγία — Ἀνδροπελαγία. 

᾿Ανδρέας m. Sept. 69. Vid. Φαῦστος. 

᾿Ανδρέας m. Sept. 20*. Vid. 'Ynánoc. 

*Avbpéac, ᾿᾿ωάννης, Tíérpoc, Ἀντωνῖνος mm. in 

Africa. Sept. 233 : 12 3. 

᾿Ανδρέας ἐν Κρίσει. Oct. 197 : 1514, — Oct. 17 : 

14830. — Oct. 20: i5235. — Oct. 21: 188 54, 

269 33, — Μαρτυρεῖον : 152 41. — Vid. Στέφα- 

voc. 

᾿Ανδρέας ap. Nov. 801: 960512. — un. 30! : 

78020. --- Εὕρεσις περιβολαίων. lun. 209: 

7593. — 74 18, 109 51, 1771, 19491, 22114, 224.28, 

4419 15, 582 25, 590 1, 63912, 66329, 67320, 728 42, 

771 26, 181 5, 785 18, 786 20, 844 s, 926 49. 

᾿Ανδρέας mon. Dec. 2?. Vid. ᾿Ιωάννης. 

᾿Ανδρέας m. Mai 181. Vid. Vlérpac. 

᾿Ανδρέας σαλός. Mai 28 : 713 53. 

"Avbpéac ep. Cretensis. Iun. 49 1. 7301. — Iul. 4: 

795 28. — Mai 4 ; 653 v4. 

᾿Ανδρέας, ἸΤρόβος mm. Iul. 129: 818. — Iul. 9 : 

809 so. 

᾿Ανδρέας, Ἡράκλειος, Φαῦστος, Μηνᾶς mm. 

Jul. 188: 818 94. — Jul. 12: 817 4. 

"Avbptag ὁ στρατηλάτης ef 806. umm. dug. 191 :- 

907 4s. — Aug. 10: 88155. — Aug. 28 : 929 o2. 

᾿Ανδριανός — Ἀδριανός, 

᾿Ανδροκλῆς σιτοφύλαξ Ἐφέσου : 247 26. 

"Avbpokkfis iudex sub. Nerone : 4T1 6. 

᾿Ανδρόμαχος. Oct. 12*. Vid. Διόδωρος. 

᾿Ανδρομέδα, Oct. 224. "Vid. Διόδωρος." 

᾿Ανδρονᾶς m. Nov. 45. Vid. Δάσιος. 

"Avbpóvikoc m. Sept. 65. Vid. Φαῦστος. 

^"Avbpóvixog in Afroa, Sept. 12: 97 39. — Sept. 18: 

40 39. — Vid. ἸΤέτρος. Sept. 13*. 

"Avbpóvixog m. Oct. 121, Vid. TTpófoc. 

Ἀνδρόνικος, Ἀθανασία, Mart. 94 : 50121. — Mai 6 : 

661 50. — Mai 12: 68031. — Oct. 9: 195 38. 

?"Avbpóvixoc, Ἰουνίας app. Mai 171: 68923. — 

Mai 18 ; 6985. --- Εὔρεσις τῶν λειψάνων. 

Feb. 9223 : A83 19. — Cf. Ἀνδρόνικος ep. Pan- 

noniae. 

"Avbpóvixog ep. Pannoniae, Iun. 301 : -7180 14. — 

Jul. 30 : 856 48. 

᾿Ανδροπελαγία 1. Sept, 69. Vid. Φαῦστος. 

᾿Ανδρωνᾶς —- Ἀνδρονᾶς. 

"Aveo, — Ἄναια, 

*Avekroc m. Mart. 101, Vid. Kobpátoc. 

"Avekrog m. Tun. 27 ; 116 45. 

᾿Ανεμπόδιστος 1n. Nov. 23. Vid. ᾿Ἀκίνδυνος. 

᾿Ανηγγελίων iudex : 672 16. 

᾿Ανημαῖς — ᾿Ανιμοῖς. 

ἤΑνθας m. Aug. 24? : 909 55. — Vid. Xevfipoc. 

᾿Ανθέμιος np. : 369 24, 

᾿Ανθέμιος ὕπατος in. Perside : 481 24. 

^Av8eutou (rà) CP. : 204 11, 836 28, 

᾿ἈΑνθηδών urbs in Mauritantfa : 331 5. 

᾿Ανθηνογένης --- Ἀθηνογένης. 

᾿Ανθία mater S. Eleutherii : 308 84. 

᾿Ανθίας christianus quidam : 149 38. 

ϑἌνθιμος ep. Nicomediae. Sept. 33 : 9$. — 242 14, 

851 8, 807 31. — Ναὸς πλησίον τῆς μονῆς τοῦ 
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ΤΠικριδίου : 924. — Σύναοξις εἰς τὴν Κερατίαν : 

94. — Vid. Δόμνα. 

᾿ῬΑνθιμὸς om. Oct. 172, Vid. Κοσμᾶς. 

ἔΛνθιμος, Θαλελαῖος, Χριστοφόρος, Εὐφημία mm. 

Nov. 195: 940 5. — Nov. 22 : 94834. 

Ανθιμος, Στέφανος : fun. 78 : 786 6. — Tun.6: 

732 46. 

ἤΑνθιμος ep. Antiochiae : 99 58. 

ἤΑνθιμος : 959 42. 

ΑΛνθιμος ὁ Τραπεζούντιος ep. CP. : 611 26, 842 »0, 

991 43, 994. 96. 

*Av80c. Dec. 12. Vid. Ἀμμωναθᾶς. 

*. *Ay8ov μονή CP. : 808 49, 52. 

ἔΑνθουσα καὶ οἰκέτοι wn. Feb. 215 : 48114, — 

Feb. 22 : 48A v6. 

"Av8ouca filia Constantini Copronymi. April. 185: 

613r. — April 19: 59749 — April. 17 : 
607 54. — April. 21:617 58. 

Ανθουσα fundatriz coenobii Mantinei. Tul. 27? : 

84831. — Iul. 17: 825 54. — Iul. 28 : 858 49. 

ἤλνθουσα, ᾿Αθανάσιος, Χαρήσιμος, Neógurog mm. 

Aug. 995: 915 29. 

ἤΆνθουσα. Aug. 27: 99839. — Aug. 28: 999 49. 

"Av0ovca. mater. S. Iohannis Chrysostomi : 9191. 

Ἄνθυμος — Ἄνθιμος. 

Ανθων m, Aug. 945 : 909 58, Vid. Σεῦηρος. 

"Aviavóc. Feb, 197 : 476 γ0. --- Feb. 20 : 478 20. — 

Feb. 21 ('Avivac) : 181 oo. 

᾿Ανιγγελίων -Ξ Ἀνηγγελίων. 

᾿Ανιθᾶ urbs in. Assyria : 189 90. 

᾿Ανίκητος m. Nov. 7 : 201 45. — Vid, Ἱέρων. 

᾿Ανίκητος m. Aug. 121. Vid. Φώτιος. 

᾿Ανίκητος p. Romae : 309 1. 

᾿Ανιμαῖς m. Mart. 26?, Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

᾿Αγίνας thawmnaturgus. Mart. 19? ; 54619, — 

Mart. 16 : 54048. — Mart. 18 (Ἀνανίας) : 

545 36. — Mart. 19 : 548 5e. 

᾿Ανίνας — Ἀνανίας, Aviavóc. 

"Avva mater Deiparae. Sept. 91: 99, — Iul. 251: 

8411. — Σύλληψις τῆς ép. Ἄννης. Dec. 91: 

98940. — 265,12. — 348 98, — Οἶκος ἐν τῷ 
Δευτέρῳ : 20 55, 90 15, 195 3s, 128 5. — 849 26, — 

Μονή dicta Ῥιγίδιον ; 354 15. 

Αννα, Ἐλισάβετ mam. Oct. 95 : 1944. — Oct, 8: 
117 59. 

"Avva m. Oct. 22? : 156 10. 

Αννα in. Oct. 28 : 179 36. 

Αννα iunior. Oct. 28* : 170 15. 

"Avva μετονομασθεῖσα Εὐφημιανός, Oct. $9; 17316. 
Αννα in. Nov. 208. Vid. Βοηθαζάτ. 
"Avva m. Nov. 28 : 964,55. : 
"Avva mater. Samuel, Dec. 8: 98955. — Dec. 9: 

298 25. — 909 57. 

"Avva proplietissa. Feb. 31. Vid. Συμεών, 
Αννα m. Mart, 963. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 
"Avva, Tun, 6: 139 a5. 

Ἄννα, Ἰωάννης. Fun. 13 : 747 so. 

Ἄννα ἣ ἐν τῷ Λευκάτῃ. Iul. 237 : 837 1. — Iul. 24: 
841 4s. ! 

Αννα filia Phanuel. Aug. 28 ; 939 54, 
"Avva mater S. Cononis τ 509 zo, 

"Avva mater S. Nicetae : 116 2. 

"Avva mater S. Pelri Atroen. : 81 41, 44 28. 

"Avva mater S. Philareti : 969 32. 

"Avva mater S. Stephani iun. : 961 25. 

"Avva mater S. "heophanonis : 314.19. 

Ἄννα — Ἁγνή:: 396 58, 408 4. 

᾿Αννικιόρων γένος : 823 5. 

᾿Ανοίξια τῆς μεγάλης ἐκκλησίας. Dec. 22? : 338 13. 

᾿Ανοίξια τοῦ ναοῦ ἐν Χαλκοπρατείοις, Aug. 31? : 

9871. 

᾿Ανούβ ascefa : 927 13. 

᾿Ανουλῖνος ἄρχων sub Nerone : 137 22. 

᾿Αντίγονος m; Oct. 169: 144 12, — Oct. 12 : 137 4o. 

᾿Αντίγονος pater S. Eupraxiae : 810 12. 

᾿Αντιδίου μονή in. Bithynia : 198 4. 

᾿Αντιλῖνος --- ᾿Αντυλῖνος, 

᾿Αντινοούπολις εἰγὸ im Aegypto : 7398, 870 36, 

759 8. 

᾿Αντιόχεια urbs in Syria : ἀ αι, 535, 1110, 9455, 

5536, 8832, 0823, 11719, 1202, 1939, 19435, 

132 n, 13731, 14713, 160 4e, 181 22, 197 12, 218 39, 

928 5, 236 1, 39, 242 9, 952 23,59, 957 85, 316 so, 

92139, 32914 33112, 37515, 884. 29, 98545, 

393 49, 420 44, 43119, 43739, 44619, 4041, 96, 

4562», 459025, 48014, 491 25, 50297, 50419 

551 9, 560 2s, 609 58,616 54, 637 36, 66151, 66823, 

674 9, 680 31, 697 4s, 703 19, 7211», 796 16, 732 32, 

74816, 7À8 54, 76690, 76790, 77819, 779 vi, 

78429, 187 250, 800 990, 807 31, 8893». 86723, 

917 36, 81, . 
'Avnóyea urbs in Pisidia : 57Yy 7515, 873, 

946 21, 617 ὁ, 757 12, 895 15, 993 2. 

᾿Αντιόχεια τῆς Μυγδονίας — Nisibis : 769 7. 

᾿Αντίοχος. Dec. 24 : 944 36. 

᾿Αντίοχος m. Feb. 232. Vid. Ἰωάννης. 

᾿Αντίοχος m. cum S. Procopio. Mai 20 : 69829. — 

Mai 7:66155. — Mai-19: 69660. -— Mai 22: 

100 &?. — 8081. — Vid. Νικόστρατος. 

᾿Αντίοχος, Κυριακός non. ful. 169 : 82418. — 

Jul. 15: 82135. — Iul. 17 : 825 49. — 988 14. 

᾿Αντίοχος pater S. Pauli Latvensis : 808 so. 

᾿Αντίοχος ἡγεμιών sub. Antonino : 513. 

᾿Αντίοχος δούξ sub Maximiano : 115 21. 

᾿Αντίοχος στρατηγός sub Maximiano : 909 2. 

᾿Αντίοχος Seleuci filius : S59 s. 

᾿Αντίοχος : 860 a5. 

᾿Αντιόχου (τὰ) CP. : 499, 191 9, 812 8. 

᾿Αντίπας ep. Pergami m. April. 11! : 595 33. — 

April. 12: 597 45. — Ναός : 2917, 581 41..--- 

Xóvo£ig ἐν τῷ ἀπόστολείῳ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου : 

598 13. 

᾿Αντίπατρος m. April. 993. Vid. Θέογνις. 

᾿Αντίπατρος ep. Bostrorum. Iun. 188: 148 18. 

᾿Αντίπατρος pater Herodis : 841 24. 

᾿Αντίπατρος ἄρχων sub Decio : 903 3c. 

᾿Αντυλῖνος m. Aug. 20 : 909 59. Vid. Σευῆρος. 

᾿Αντώνια passim pro "Avruviva. 

᾿Αντωνῖνα m. Niceae. Mart. 15: 500 12. — Tun. 195: 

746 23. — Iun. 18: 7483s. — Mart. 2 : 500 se. 

᾿Αντωνῖνος 1. Sept. 333, Vid. Ἀνδρέας. 

᾿Αντωνῖνος m. Oct. 393. Vid. ΤΠαῖδες ἑπτά, 

᾿Αντωνῖνος m. in Syria. Nov. 9135. : 308 71. — 

Nov. 7 : 901 59. — Nov. 10 : 209 48. 
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᾿Αντωνῖνος, Νικηφόρος, Ζεβινᾶς, Γερμανός, Μα- 

ναθᾶ qun. in Palaestina. Nov. 188 : 29110. — 

Nov. 12: 91755. — Nov. 14 : 991 54. 

᾿Αντωνῖνος «n. Mart. 19. Vid, Μάρκελλος, 

"Avruvivoc m. April. 205. Vid. Βίκτωρ. 

᾿Αντωνῖνος im. Mai 45, Vid. Ἀφροδίσιος. 

᾿Αντωνῖνος m. Tul. 6?, Vid. Λουκία. 

᾿Αντωνῖνος m. Aug. 11. Vid. Μακκαβαῖοι. 

᾿Αντωνῖνος m. Alexandriae, Aug, 9* : 881 8. — 

Aug. 8 : 876 44. 

᾿Αντωνῖνος ἐνερ. : 512, 579, 05 14, 219 21, 616 39, 

620 43, 679 8, 106 12, 717 85, 723 1, 844.16, 017 16. 

᾿Αντωνῖνος pater S. Anthusae : 915 35. 

"Avruvivoc δούξ sub Diocletiano : 995 5. 

᾿Αντωνῖνος κόμης sub Maoimiano : 249 οἵ, so. 

᾿Αντωνῖνος passim pro Ἀντώνιος. 

᾿Αντωνίνου λουτρόν : 886 26. 

᾿Αντώνιος m. Sept. 233, Vid, Ἀνδρέας. 

᾿Αντώνιος m. Oct. 38, Vid. ΤΤαῖδες ἑπτά. 

᾿Αντώνιος, Μελάσιππος, Κασσίνη mm. Ancyrae. 

Nov. 78 : 901 12. 

᾿Αντώνιος Magnus. Ian. 17* τ 39714. — 1087, 

113 e, 153 17, 290 15, 394 16, 409 43, 648 38. 

᾿Αντώνιος ep. ΟΡ, Feb. 125 ; 4611. — Μονή: 
462 55. 

᾿Αντώνιος m. Feb. 238, Vid, ᾿ἸΙωάνγης. 

᾿Αντώνιος m. Feb. 259 : 490 23. — Feb. 20 : 493 46. 
᾿Αντώνιος m. Mart. 19. Vid. Μάρκελλος. 

᾿Αντώνιος m. Mai 45, Vid. Ἀφροδίσιος. 
᾿Αντάνιος m. Iul. 101, Vid. Μάρτυρες τεσσαρά- 

κοντα πέντε. 

᾿Αντώνιος m. cum S. Iuliano : 377 2, 160 39, 

᾿Αντώνιος patricius : 986 36. 

᾿Αντώνιος monachus : 987 45. 

᾿Αντώνιος passán pro Ἀντωνῖνος, 

᾿Ανυσία m. Thessalonicae. Dec. 801: 355 2s. 
᾿Απακουτία --- Ἀπάμεια : 489 4s. 
᾿Απάμεια urbs in Bithynia : 67028. ' 
"Anápe urbs in Phrygia : 089 3, 859 39. 
᾿Απάμεια urbs in Syria : 908923, 909 49, 353 18, 

481 19, 490 22, 633 40, 787 22, 806 29, 8912. 
“Ἄπαμος m. Iul. 62. Vid. Aovxio, 
᾿Απαντὴ τοῦ Σωτῆρος. Feb. 21: 489 4, — 929 50, 
᾿Απελλῆς ap. ep. Smyrnae, lun. 801: 7861.— 

Sept. 10: 83 35, — Oct. 31:184 1i. — 621 τι. 
᾿Απελλῆς «p. ep. Heracleae, Iun. 301; T85 31. — 

April. 22 : 621 53. — 33 51. 
᾿Απελλιανὸς ἀνθύπατος sub. Diocletiano - 912 30, 

919 30. 

᾿Απελλιανὸς ἡγεμών : 179 1, 181 13. 

᾿Απελλιανός --- Ἀμπελιανός, 

᾿Απηλαῖος — ἸΤηλεύς : 60 50. 
᾿Απηλεύς --- Πηλεύς : 57 41. 
᾿Απηλιανός — ΤΤινιανός : 359 95. 
᾿Αποκαθήλωσις τοῦ Χριστοῦ. Mart. 23 : 556 5z. 
᾿Απόκρεω (κυριακὴ τῆς). Jan. 27 : 49856. — Ian.: 

429 6. 

᾿Απολλιναρία. Jan. 5! : 869 24. — Ian, 2: 368 42, — 

Jan. 4 : 969 a. 

᾿Απολλιναρία, Vid. Λιβάς. 
᾿Απολλινάριος, Βιτάλιος epp. Ravennae. Iul, 985: 

835 98. — Iul. 19: 890 55, — Tul. 24 : 841 49, 

᾿Απόλλων m, Tun, 52. Vid. Μαρκιανός, 

᾿Απόλλων falsum numen: 29 46, 516, 117 31, 1916, 

597 40, 627 40, 702 o, 750 $7. — Vid. Ἀπολλώνια. 

᾿Απόλλων — Ἀπολλώς. 

᾿Απολλύμλα festum : 553 30. 

᾿Απολλωνιάς urbs in Asia : 1551, 309 vo, 5493, 

671 1, 709 58, 758 44, 1761 55, 76436, 787 1, 804 16, 

82041, 85239. — Λιμνή : 192 16, 216 24, 820 41. 

᾿Απολλωνιὰς ἐν Σωζοπόλει : 757 11. 

.^Attolovioc m. Dec. 14?. Vid. Φιλήμων. 

"Ἀπολλώνιος mn. Tul. 62, Vid. Λουκία. 

᾿Απολλώνιος, Ἀλέξανδρος, ᾿Επίμαχος, ᾿Ονήσιμος 

mnm. Tul. 65: 8053. — Σύναξις ἐν 'Εξακιονίῳ : 

804 s. 

᾿Απολλώνιος i. Sardis. Iul. 103: 8191. — Iul. 9: 

809 46. 

᾿Απολλώνιος ep. Romae m. lul. 381: 888 51. — 

Iul. 22 : 886 4. : 

᾿Απολλώνιος ἔπαρχος sub. Numeriano : 805 3. 

᾿Απολλώς ap. Tan. 7 : 97631. — Iun. 30! : T8629. — 

Vid. Σωσθένης. 

᾿Απολλώς. Jan. 25 : A95 $2, 

᾿Απολλώς on. April. 215. Vid. ᾿Ισαάκιος. 

᾿Απολλώς ep. Tun. 108: 1488, 

᾿Αποστόλων σύναξις. Tun, 301: 17920. — Ian. 3 : 

968 5s. — Ian. 4 : 369 4. 

᾿Αποστόλων τῶν μεγάλων ecclesia. CP. : 127, 

180.45, 205.25, 264.23, 266 16, 31354, 38821, 41232, 

499.24, 495 99, 428 28, 42028, 53414, 53417, 5892, 

6083, 6197, 618 15, 619 12, 70030, 33, 726 6, 7506, 

7160 », 780 13, 822 24, 828 δε, 866 15, 872.3, 871 56, 

890 1. 

᾿Αποστόλων μονή CP. : 7743. 

᾿Αππίων, Ἱερουσαλήμ mm. Jul. 265 : 84 rt. — 

Iul. 17 : 825 5. — Iul. 25 : 8M 40. 

᾿Απρίων ep. Cypri. Feb. 7* : 450 21. 

"Arpos locus : 563 34. 

?Angíao. Nov. 233, Feb. 201, Vid. Φιλήμων. 

᾿Απφιανός — Ἀμφιανός. 

᾿Αραβείθ mons in terra Moab : 14 10. 

᾿Αραβία, Ἄραβες : 1451s, 25847, 329 11, 3914, 

493 49, 49434, 6602s, 76332, 773 v8, 784 24, 788 5, 

791 80, 891 4. 

"Apoficaóg urbs in. Cappadocia : 495 43. 

᾿Αραράτ regio Armeniae : 91 9. 

᾿Αραράτ, Ἀράτ, Ἄρατος webs : 757 49, 798 2, 781 35, 

789 8. : 

᾿Αραυθᾶ --- Σάραυθα. 

᾿Αραύρακα χωρίον .: 216 88. 

᾿Αρβανούπολις : 745 1, 781 18. 

᾿Αρβήλ urbs in. Hadiabena : 269 18, 300 12, 444 54, 

445 21. 

ἔΆργος urbs ie. Graecia ; 565 4, 645 29,659 16. 

᾿Αργύριος. Vid. Φίλιππος A. 

᾿Αργυρίσκος ἡγεμών sub Maximiano : 211 22. 

᾿Αργυρόπολις prope Byeantiwun : 1718, 18919, 

926 11, 38. 

᾿Αρδαβούριος : 793 11. 

’Αρδαλίβων — ᾿Αρδαλίων. 

^ApbaMuv mimus m. April. 189 : 61210. — 

April. 13 : 60119. — April. 14 : 60535. — 

April. 16 : 605 31. — April. 17 : 60859. 

[d 
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᾿Αρεάδνη — Ἀριάδνη. 

᾿Αρέθας εὐ soc. MCCL san. Oct. 241 : 159 14. 

᾿Αρέθουσα urbs in Syria : $65 10, 572 54. 

᾿Αρειανοί haeretici : 2125, 149 48, 197 21, 987 29, 

424 4», 480 21, 928 44, 930 6. 

"Apeiavóc e proceribus Dyrrachii ; 801 41. 

Αρειανός -— Apiavóc, Appravóc. 

"Apes m. Tun. 5?. Vid. Μαρκιανός. 

Άρειος haeraesiarcha : 11810, 149 41, 9115, 923 se, 

248 v1, 9571, 28416, 28734, 340 31, 36420, 88911, 

39915, 68614, 700 1e, 70950, 716 1,88, 796 1, 

163 24, 930 14. 

*Apeoc Τ]άγος dthenis : 101 7, 108 1. 

"Apeofívbou (và) CP. : 458 4, 689 58, 690 21, 694 98, 

"Apnc m. Dec. 19?. Vid. ΤΙρόμος. 

Άρης falsum numen : 24 41, 196 14, 189 95, 498 6, 

865 5. 

᾿Αριάδνη al. Μαρία qt. in Phrygia. Sept. 189: 573. 

᾿Αριάδνη m. Sept. 26: 81 45. — Sept. 297: 8& 4, — 

Vid. Ῥιψιμία. 

᾿Αριάδνη regina. Aug. 22*: 91629. — Aug. 28 : 

917 5o. 

᾿Αριανζός urbs in Cappadocia : A91 4s. 

᾿Αριάνη — ᾿Αριάδνη. 

᾿Αριανός m. Iun. 91. Vid. Εὐγένιος, 

᾿Αριανὸς ἡγεμών sub. Diocletiano : 703, 909 58, 
420:5, 533.0, 65090, 69537, 6989, — Vid. 
"Appiavóg qn. 

᾿Αριανός — "Apetavóc, Ἀρριανός. 

᾿Αριβαζός vicus in. Syria : 208 19. 

᾿Αριμαθαία vicus in. Palaestina : 857 41. 

᾿Αριρᾶ in Palaestina : 881 18. 

᾿Αρίσταρχος, Πούδης, Τρόφιμος app. April, 141: 
6015. — lun. 30! : 787231. — April. 15 ; 
604 51. — April. 16 : 60529. — (Τρόφιμος) 
Iul. 31: 851 40. 

᾿Αρίσταρχος, Μάρκος, Ζήνων app. April. 27 : 
633 39. — Sept. 27: 8538.— Iun. 301: 78723, 5, ss. 

᾿Αριστείδης ἔπαρχος sub Mazimiano : 899 6. 
᾿Αρίστης diaconus : 159 2». 

᾿Αριστίων ep. Alexandriae m. Sept. 34: 115. 
᾿Αριστόβουλος ap. Mart, 159 : 589 4, — Iun. 301: 
7863. — Oct. 30: 18038. — Oct. 31: 1841, — 
Mart. 16 : 540 44. — 66423, 777 32. 

᾿Αριστόβουλος sub Diocletiano : 148 20. 
᾿Αριστοκλῆς, Anunrpiovóc, ᾿θανάσιος mm. in 

Cypro. Tun. 23? : 166 38. — lun. 20: 76045, — 
93418. 

᾿Αριστοτέλης philosophus : 958 40, 
᾿Αρίστων ep. : 753 51. 

᾿Αρίστων τύραννος : 664. 38, 

᾿Αρίων -- Ἀπρίων. 

᾿Αρκαδιαναί CP. : 904 13, 763 29, 777 4. 
᾿Αρκάδιος m. Ian. 261. Vid. Ξενοφῶν... 
"Apkábioc ep. Trimithunt, Mart. 7* : 518g. — 

Mart. 8 : 590 27. — Mart. 6: 516 as. 
"Apkóbiog imp. : 14950, 21919, 949 M, 495 5,50, 

483 9, 501 24, 666 4, 670 58, 754 26, 776 15, 796 5, 
8120, 8419, 935 a1. 

᾿Αρκαδιούπολις urbs in. Thracia : 50 14. 
᾿Αρμαθαΐμ in Palaestina : 909 5. 
"Apueríou (rà) ΟΡ, : 40443, 499 2», 834.39, 908 4. 
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᾿Αρμενία, Ἀρμένιοι : 211, 8922, 16124 19735, 
20154, 214.58, 219 15, 264.36, 978 c5, 986 4, 37910, 

405 10, 425 55, 468 57, 768 17, 780 95, 8113, 93854. 

᾿Αρμενιακῶν χώρα : 673 8. 

᾿Αρμολαδῆ, Ἁρμουλαδῆ locus ; 437 48, 49. 

"Apóa m. Tul. 45. Vid. Θεόδωρος. 

᾿Αροστάκης — Ἀρωστάκης. 

᾿Αρπύλας m. Mart. 26*. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

᾿Αρριανός τι. Dec, 14? : 808 34. — Dec. 15 : 

919 56. — Vid. Φιλήμων. 

"Appiavóc — Ἀρειανός, Apiavóc, Appetavóc. 

᾿Αρσάκιος ep. CP. Oct. 115 : 181 23. 

᾿Αρσάκιος m. Nov. 12" : 918 35. 

᾿Αρσάκιος — Ἀρσένιος : 410 8. 

᾿Αρσένιος anachoreta. Mai 88 : 66429. 

᾿Αρσένιος at. Ἀρσάκιος, Μονὴ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν 

Λαζῶν : 409 4», 889 10. : 

"Apofj8 Persa : 688 16. 

᾿Αρταβάνης rex Parthorum : 89 26. 

᾿Αρτάγαλος ἀρχηγὸς τῶν Movraviby : 809 20. 

᾿Αρτασήρ filius Sasan : 89 o6. 

᾿Αρτεμᾶς ap. ep. Lystris. Oct. 308 : 153 40, 154.4, — 

Jun. 22": 164.39, — Iun. 301 : 787 10. — Oct. 30 : 

180 35. — Jun. 21: 161 56. — Iul. 29 : 853 51. 

᾿Αρτεμᾶς m. April. 29?. Vid. Θέογνις. 

᾿Αρτεμίδωρος m. Sept. 8 : 99 51. 

᾿Αρτεμίδωρος an. Sept. 20?, Vid. Θαλελαῖος. 

᾿Αρτεμίδωρος s. Oct. 26?. Vid. Βασίλειος. 
᾿Αρτέμιος si. Oct. 20? : 181 18, — 40 38, 

᾿Αρτέμιος émp. Vid. Avactáctioc. 

᾿Αρτέμιος dux. Aegypti : 148 48, 

᾿Αρτέμιος pater S. Susannae : 58 20. 

᾿Αρτέμιος christianus quidam : 599 as, 

᾿Αρτέμιος --- Ἀρτεμᾶς : 154 4. 

"Apreguc falsum numen : 93 5, 108 47, 111 9, 947 19, 

459 36, 477 1, 504 x1, 664 14, 781 29, 861 10. 

᾿Αρτέμων m. LLaodicaeae, Oct. 89 : 1912, — 

April. 191: 597 80. — Mart. 2£ : 57 15,4. — 

April. 18 : 600 48, 

᾿Αῤτέμων qm. Nov. 9? : 205 20. 

᾿Αρτέμων ep. Seleuciae snm. Mart. 241 : 5512. — 
Mart. 21 : 569 49. — Mart. 39 : 553 9. 

᾿Αρφαξάδ patriarcha : 839 36. 

᾿Αρχέλαος, Κύριλλος, Φώτιος mm. Mart. 4*: 

506 35. — Mart. 8: 504: 11. — Mart. 20 : 052 37. 

᾿Αρχέλαος e£ soc. 61} mm. Mart. 5 τ 518 51. 

᾿Αρχέλαος m. Ian. 301, Vid. Ἱππόλυτος. 

᾿Αρχέλαος : 808 13. 

"Apymmoc ap. Nov. 231, Feb. 301, Iul. 6*. Vid. 

Φιλήμων. 

ἔΆρχιππος asceto : 19 22. 

᾿Αρχιστράτητος — Μιχαήλ archangelus. 

᾿Αρχοντίων m. Sept. 3 : 19 4». 

᾿Αρχωταιχάρ magus : 608 v9. 

᾿Αρωήλ Docus : 665 81. 

᾿Αρωστάκης S. Gregorii Armeni filius : 93 0. 

᾿Ασθέη m. Feb. 26 : 489 50. — Vid. Oen. 

᾿Ασθίων — ᾿Αστεῖος : 80131. 

᾿Ασία : 14 21, 87 16,40, 41 28, 81:9, 1051, 12921, 135 1, 

1456,1626,185 o, 221 24,939 30, 261 21,808 59, 8473, 

461 3, 537 26, 597 34, 600 5, 657 34, 729 9, 730 ao, 

1770 50, 7718 20, 779 28, 780 35, 781 6, 898 22, 993 ac. 
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᾿Ασιχᾶ vicus : 467 vs. 

᾿Ασκάλων urbs in. Palaestina : 88121, 568 5, 580, 
864 4. 

᾿Ασκάλων — ᾿Ασκλᾶς, 

᾿Ασκηταὶ δέκα ex Aegypto, Aug. 8: STT 44. 
᾿Ασκηταὶ τέσσαρες in eremo. Aug. 18 : 908 si. 
᾿Ασκλᾶς m. in Aegypto. Mai 20? : 6981. — Mai 19 : 

696 5o. — Mai 20 : 697 49. — Mai 21: 700 sr. 
᾿Ασκληπιάδης m. Tun. 80: 189 99. 
᾿Ασκληπιάδης m. Tul. 35. Vig. Θεόδοτος. 
᾿Ασκληπιάδης δὲ soc. mm. Iul. 7: 80549. — Vid. 

Θεόδοτος. 

᾿Ασκληπιάδης ὕπαρχος sub Maximiano : 935 15. 
᾿Ασκληπιάς thaumaturga. Iul. 4 : 197 56. 
᾿Ασκληπιοδότη m. Sept. 155, Feb. 191, Vid, Μάξιμος. 
᾿Ασκληπιοδότης — ᾿Ασκληπιάδης : 796 46, 
᾿Ασκληπιόδοτος ἡγεμών sub Maximiano : 508 7, 

701 21. 

᾿Ασκληπιόδοτος — ᾿Ασκληπιοδότη : 476 91. 
᾿Ασκληπιός, Ἰάκωβος ascetae, Feb. 259 : 489 14. — 

Μονή : 160 88. 

᾿Ασκληπιὸς ἄρχων sub Decio : 38516. 
᾿Ασκληπιὸς ἡγεμών sub Diocletiano : 528 53. 

᾿Ασκληπιός medicus : 953 29. 

᾿Ασκληπιός falsum numen : 191 8,599 2, 713 19. 
᾿Ασοῦρ pater Artabani τ 80 54. 

᾿Ασοῦρ χώρα : 63 13, 69 as. 

[Ἄσπαρ Ardaburit filius : 793 11. 
ἼΑσσος urbs in. Aeolide : 345 23. 

᾿Ασσύριοι populus : 318 15. 

᾿Αστακηνός, ᾿Αστάκιος κόλπος : 29 o. 
᾿Αστεῖος ep. Dyrrachii m. Iul. 53 : 19733. — Iul. 8: 

801 30, 806 1. 

᾿Αστελής fluvius ; 711 7. 

᾿Αστέριος m. Oct. 805, Ian. 279. Vid. Κλαύδιος. 

᾿Αστέριος o. Mai 201 : 697 yo. 

᾿Αστέριος qm. Aug, 7 : 873 60. 

᾿Αστέριος ep. Arianus : 400 2. 
᾿Αστέριος --- ᾿Αστεῖος : 801 35. 

᾿Αστερίσκος --- ᾿Αστεῖος : 801 88. 
ἤΆστη v. m. Nov. 20 : 244 49. 

ἴΆστιος — Ἀστεῖος. 

᾿Αστυάγης rez Medorum : 690 19. 
᾿Ασύγκλητος — ᾿Ασύγκριτος : 760 44. 
᾿Ασύγκριτος m. lun. 2095 s 75739, 5832. — 

Σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Ἰσιδώρου : 
757 33, 758 84. 

᾿Ασύγκριτος ap. Tun. 301 : 786 10. 
᾿Ασφάλεια τοῦ ἁγίου τάφου : Mart. 24 : 557 46. 
᾿Ασχόλιος ep. Oyzici :448 9. 
᾿Ασωμάτων σύναξις, Nov. 81 : 908 5. 
᾿Ασώτου (κυριακὴ τοῦ), Ian. 21 : 419 40. 
Ἄταλος — Ἄτταλος. 

᾿Ατραμιτυνός — Ἀδράμυττηνός. 

"Arpé, Iun. 8: 140 91. 

᾿Ατρῶα locus in. Bithynia : 3739, A0 39, 425, 24639, 
366 32. 

᾿Αττάλεια urbs iu Pamphylio τ 196 4, 346 3», 448 33, 
444 ag. 

"Artokoc. Mai 27 : 119 58. — Vid. NaróMog. 
ἽἌτταλος, fun. 29: 79614. — Iun. ὃ : 78991. — 

Jun. 6 : 182.49. — Iun. 7 : 186 33. 

"Ἄτταλος m. Tul. 262 : 8ÀA 13. 

᾿Αττικός ep. CP. Oct. 11* : 193123. — Jan. 8 : 

377 e. — 830 18, 866 21. 

᾿Αττικός, Εὐδόξιος, ᾿Αγάπιος, Μαρῖνος, '"Okeavóc, 

Εὐστράτιος, Καρτέριος, Νικοπολιτιανός, Στύραξ, 

Τωβίας man. Sebastae, Nov. 95: 190 4. 

᾿Αττικός m. April. 297. Vid. Κυντιανός. 

᾿Αττικός in. Aug. 861, Vid. Ἀδριανός. 

᾿Αττικός vex. Assyriorum : 919 16. 

᾿Αττικὸς ὕπατος : 44 45, 55 9. 

᾿Αττικὼμ Βανδουλάμπης locus : 300 22. 

"Arrog m. Aug. 15, Vid. Λεόντιος. 

Aüropoc toparcha. Edessae.: 768 1, 8954, 911 25. 

Αὔγαρος S. Theodori scriba : 459 55, 738 35. 

Αὐγάρου, Αὐγάρων novi in monte Olympo: 192 31, 

381 10. 

Αὐγουστάλιος ἡγεμών sub Decio : 395 2. 

Αὐτγουστία, Αὐγουστόπολις wrbs in Hispania : 

913 n, 444 9. 

Αὐγουστόπολις urbs in Phrygia : 587 12. 
Αὐγουστόπολις Εὐφρατησίων ; 115 31. 

Αὔγουστος Καῖσαρ : 1 7, 437 s, 699 90. 

Αὐγουστούπολις — Αὐγουστόπολις. 

Αὔδακτος -- Ἄδαυκτος : 104 37. 

Αὐδιησοῦς — ᾿Αβδιησοῦς. 

Αὐδιοῦ — ᾿Αβδιᾶς.- 

Αὕὗκτος, Ταυρίων, Θεσσαλονίκη nun. Amphipoli. 

Nov. 7* : 202 τι. 

Αὐλόξανος ἔπαρχος in. Mysia : 627 34. 

Αὐλόζανος : 796 47. 

Αὐλών urbs in. Hlyria : 397 5. . 

Αὐξάνων ἄρχων sub. Licinio : 190 o. 

Αὐξέντιος m. Dec. 131, Vid. Εὐστράτιος. 

Αὐξέντιος asceta. Feb. 141: A65 9, — 961 34, 43825, 

61313. — Xóvo£ic ἐν τῇ μονῇ τῶν Καλλιστράτου : 

465 16. --- Ἐν τῇ μονῇ τῆς ἁγίας Ἀναστάσειυς : 

ἀθῦ 9e. — Αὐξεντίου βουνός : 361 34. 

Αὐξέντιος ep. Mediolan. : 211 5. 

Αὐξίβιος ep. Soliorum in. Cypro. Feb, 175: ἀθ051.--- 

Feb. 19: 476 39. 

Αὐξίβιος. April. 998 : 640 5. 

Αὐξούμη urbs in Aethiopia ; 160 4;. 

Aüpao m. Ian. 801, Vid. Ἱππόλυτος. 

Αὐρηλιανός imp. : 5 22, 80 11, 193 12, 229 12, 240 “1, 

263 3o, 303 29, 4995, 50038, 5052s, 627 11, 72524, 

9085 49. . 

Αὐσέλαμος. Vid. Tlérpoc. 

Αὐσής --- Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ : 4 91. 

Αὐσῖτις terra : 659 29. 

Αὐτόνομος ep. Italiae m. Sept. 13}: 85 90. 

᾿Αφάψεως μονή : 676 48, 680 12. 

᾿Αφθόνιος m. Nov. 91, Vid. Ἀκίνδυνος. 

᾿Αφουσία insula : 339 32, 580 20, 633 81, 733 4s. 

᾿Αφραάτης asceta, Ton. 99 ; A91 14. 

"Agpikavóc, Τούπλιος, Τερέντιος mm. Mart, 132 ; 

583429. — Vid. Τερέντιος. 

'Agpixovóc pater S. Nagarii : 137 31. 

"Appii, Ἄφροι : 725, 116235, 16411, 169 23, 224 19, 

386 57, 987 29, 351 38, 359 19, 408 9, 440 13, 550 7," 

595 11, 637 40, 638 45, 641 16, 67125, 75512, 78130. 

᾿Αφρικιανὸς ὕπαρχος sub Traiano : 885 11. 

᾿Αφρικιανός — ᾿Αφρικανός : 529 v5. 
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᾿Αφροδισία saulier : 446 8. 

᾿Ἀφροδισία «rbs in Caria : 638 24. 

"Agpobícioc, Míkbag, Moxpófroc, Οὐαλεριανός, 

Λεόντιος, Ἀντώνιος am. Scythopoli. Mai 4* : 

65823. — Mai 5 : 660.9. — Σύναξις ἐν τῷ 

ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου : 658 28. 

᾿Αφροδίσιος m. Tun. 21: 161 ὅ9. 

᾿Αφροδίσιος judex sub. Maximiano : 417 88. 

᾿Αφροδίτη falsum numen : 691 30. 

"Ayod rex Iuda : 63 18, 692 14, 889 21. 

᾿ἈΑχάζ. April. 1: 58022. 

"Axoto : 966 13, 591 11, 633 9, 780 27, 856 c3, 903 36. 

"Axdikóg, Σχίνων mm. Dec. 24? : 9444. 

᾿Αχαϊκός ap. Tun. 15 : 152 45. 

᾿Ἀχεμενίδης conf. Nov. 3 : 192 48. 

᾿Αχιά proph. an. 95: 88025. — Nov. 12: 1194. 

ἈΑχίλιος ep. Larissae. Mai 15? : 6864. — 294 30. 

᾿Αχιλλᾶς. Fon, 17 : 400 53. 

᾿Αχιλλᾶς ep. Alexondriae. Tun. 3: 726 50. — 716 9. 

"AyeUg m. Aug. 24? : 910 55. — Vid. Σευῆρος. 

᾿Αχιλλεύς — Ἀχιλλᾶς : 400 53. 

᾿Αχόλιος — ᾿Ασχόλιος. 

᾿Αχοσγάρ — Ἀρχωγαιχάρ. 

"Axpic ἐπ Illyrico : 356 ὕξ. 

Ἄψαρος in. Ponto : 168 36. 

᾿Αψεής m. Dec. 11?. Vid. ᾿Ἀειθαλᾶς. 

Βάβ — Baó. 

Βαβία — Βεβαία : 300 54. 

Βαβύλας ep. Antiochiae. Sept. 41: 119, — Jan. 15: 

39349. — 953 56, 668 35, 990 40. — Σύναξις ἐν 

τοῖς Σαλουστίου xoi ἐν τῇ μονῇ τῆς Χώρας : 

1915. --- Ἐν τῇ μονῇ τῶν Στουδίου : 13 44, — 

Vid. Βαβύλας. Ian. 24. 

Βαβύλας s. Nicomediae. Sept. 4* ; 121. 

Βαβύλας, Τιμόθεος, ᾿Αγάπιος wm. im Sicilia. 

lan. 94 : 480 4». — Vid. Τιμόθεος, Sept. 195, 

Βαβύλας. Sept. £t. 

Βαβυλών : 8840, 19350, 92839, 271 21, 313 7, 31816, 

695 43, 667 18, 882 21. 

Βαβώδων ὕπαρχος sub Licinio : 657 12. 

Bábipog archimandrita m. April. 9? : 593 25, — 

April. 10 : 596 o. 

Βαθαρείμ is Palaestina : 269 6. 

Βαθέου Ῥύακος μονή -— Βαθυρρύακος μονή. 

Βαθούσης -- ᾿Ααθούσης : 560 17. 

Βαθυρρύακος uov in Bithynia : 36 3, 26 8, 84 4, 

154 29, 390 14, 793 46. 

Βαιεβᾶ — Βεβαία : 16 29. 

Βαιθζαχαρία -- Βεθησουχαρεί : 272 2s. 

Βαιθήλ --- Ben. 

Βαιοφόρου (κυριακὴ τῆς). Mart, 18 : 548 49. 

Βακλέα --- Ἀντώνιος ep. CP. : 461 44. — [ωάννης : 

461 45. 

Βακχεῖος : 668 ὁ. 

Βάκχιος. Vid. ΤΙρίσκος. 

Βάκχος m. Oct. 71. Vid. Σέργιος. 

Βάκχος ó νέος η:.ἐη Palaestina. Dec. 15? : 31016. — 

Dec. 16: 34353. — Dec. 17 : 880 56. — Dec. 18: 
325 s. 

Βαλβῖνα locus in. Asia τ 6005. 

Βαλεντία wrbs in. Hispania : 913 30, 414. 13. 

Βαλεντῖνος --- Βαλεντίων : 628 59. 

Βαλεντίων m. April. 277. Vid. ἸΠΤασικράτης. 

Βαλεριανός, Βαλλεριανός — Οὐαλεριανός. 

Βαλλερία m. Fun. 69. Vid. Kupto. 

Βαλλεριανός m. Sept. 14 : 45 48. ' 

Βαλλεριανός m. Nov. 221. Vid. Κικιλία. 

Βαλλεριανός --- Λιβεριανός : 724 46. 

Βαλλεριανός --- Οὐαλεριανός. 

Βαλτάνος Persarum vex : 108 18. 

Βαλτάσαρ Assyriorum numen ; 319 4. 

Βαλτάσαρ -- Δανιήλ : 919 1. 

Βαμαθᾶ — Θαβαθᾶ :.153 4]. 

Βαμπάνθηρ filius Panther : 25 11. 

Βαναθᾶ — Μαναθᾷ : 217 zo. 

Βανδουλάμπης. Vid. Ἀττικώμ, 

Βανδοῦλοι Vandali : 289 36. 

Bovéa locus : 440 25. 

Βαντάσαρ — Βαλτάσαρ. 

Βαουθᾷ m. Nor. 20 : 244 4s. — Vid. Βοηθαζάτ. 

Βάπτισις τῶν τιμίων ξύλων. Aug. 1* : 86021. 

Βάπτος τ». Feb. 10 : A56 55. Vid, Χαραλάμπης. 

Βαραββᾶς latro : 240 41. 

Βαραδάτης asceta, Feb. 269 ; A913. — Feb. 22: 

48. δι. 

Βαράμ Persarum vez : 3855. 

Βαραχήσιος m. Mart. 291. Vid. Ἰωνᾶς. 

Βαραχίας pater Zachariae : 15 20, 689 20. 

Bopáyiog m. Nor. 7 : 201 42. — Vid. Ἱέρων, 

Βάραχος -- Βαράχιος : 201 49. 

Bopgápa a. Dec. 4" : 97719. — Μαρτυρεῖον ἐν 

τοῖς Βασιλίσκου : 278 27. 

Βαρβαρική — Μαρμαρική : 628 42. 

BápBapoc m. Mai 8*: 666 m. — Mai δ: 660 40.— 

Mai 6 : 661 48. — Ῥέα, Ἀλέξανδρος, Mai 14?. 

Βαρβάρων ἐπιδρομή. Fun. 5* : 72931, — Tun. 1: 

736 s2. 

Bopbéviog pater S. Polychronii m. lan. 27 : 

495 40. — 117 ὃ. 

Bápboc Armenius : 583 11. 

Βαρζαναβᾶς Persa : 645 31. 

Βάρην — Βάρκα : 560 19. 

Βαρθολομαῖος ap. Iun. 11}: 74335. — fun. 30! : 

781, 84. — Κατάθεσις. Aug. 24! : 9199. — 

Aug. 25 : 991 τὸ. — Ναός : 581 5e. — 221 21. 

Βαρθολομαῖος archimandrita. Aug. 19 : 909 30. 

Βαριησοῦς ep. Damasci. Feb. 285: 495.21, — Vid: 

Βάρσος. 

Βαριψαβᾶς : 476 33. 

Βαριψαββᾶς m. Sept. 10? : 32:16. — Ναὸς πλησίον 

τῆς Ξηρολόφου : 32 41. 

Βάρκα an. Mart. 365. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

Βαρλαάμ si. Antiochiae. Nov. 19? : 23639. — 

Nov. 16 : 298 49. — Μονὴ πλησίον τοῦ Δευτέ- 

ρου : 286 so. 

Βαρλαάμ. Mai 30 : 717 49. 

Βαρλαάμ proph. : 204 45. 

BopvéBog ap. Jun. 111: 74335. — lun. ὅθι: 

189 30. — Oct. 998: 175 7. — Oct. 31: 18153. — 

Σύναξις ἐν ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου Πέτρου : 

74631. — 4541, 47629, 5395, 76154 104 95, 

765 40, 171 33, 151 6. 

Βαρούχ proph. Sept, 28 ; 8838. 
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Βαρούχ, Nov. 16 : 925 a1. 

Βαρουχήσιος, Βαρούχιος — Βαροχήσιος : 564 86. 

Βαρσαβᾶς m. Dec. 11 : 804. 380. 

Βαρσαβᾶς — Ἰωσήφ : 7857. 

Βαρσανούφιος. Feb. 65 : 448 18. 

Βαρσιμαῖος ep. Edessae. lan. 295 : 48995. — 

Jan. 30? : &34 4. — 18 14, 489 5, 608 4o. 

Βάρσιμος et 806. mim. Tan. 24 ; 491 42. 

Βάρσιμος — Βαρσιμαῖος. 

Βάρσος ep. Edessae. Oct. 15 : 141 46. 

Βάρσος ep. Damasci. Feb. 28 : 49639. — Vid. 

Βαριησοῦς. 

Βαρυψαβᾶς — Βαριψαββᾶς. 

Βασαρίων. Iun. 17 : 753 60. 

Βασιανός asceta. CP. Oct. 10? : 197 5. — Movi ἐν 

τῷ Δευτέρῳ : 127 11, 198 4, 205 s, 300 21. 

Βασίλα — Βασίλλα, 

Βασιλείδης — Βασιλίδης, 

Βασίλειος, Ἀρτεμίδωρος, Γλύκων mm. Oct. 268 : 

166 as. : 
Βασίλειος m. CP. Nov. 28? : 268 96. — Vid. Στέ- 

φανος. . 
Βασίλειος ep. Caesaraeae. Οαρροάοοϊαο, Jan. 1? : 

96515 — Σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 

36613.— Ian. 30 (cum Gregorio theol, δὲ Iohanne 

Chrys.): 43353. — 149 46, 156 30, 249 1, 367 6, 

381 12, 81, 405 s, 49:1 ?s, 829 15, 858 e. 

Βασίλειος ep. Thessalonic. Fel. 14: 4391. 

Βασίλειος m. Feb. 6". Vid. Φαῦστος. 

Βασίλειος, TTpokómog mm. Feb. 281: 498 1. — 

Feb. 27 : 492 oo. 

Βασίλειος sn. Caesaraeae τε Βασίλειος. Mart. 221, 

Βασίλειος pr. m. Ancyrae. Mart. 22! : 55124, — 

Mart. 38: 556 δι. — Mart. 24 : 501 9. — Ian. 1: 

365 42. — Ian. 2 : 365 44, 46. 

Βασίλειος ep. Parit. April. 121: 59719. — April. 13: 

600 40. — April. 14 : 601 az. 

Βασίλειος hegumenus Patalariae, Iun. 21: 161 ss. 

— lun. 22 ; 16, 55. 

Βασίλειος conditor mon. Bathyrryacis. Iul. 1: 

798 4t. — 8ᾷ 8. 

Βασίλειος & soc. Lxx mm. Seythopoli. Iul. δὲ. 
800 19. — Iul. 6: 801 85. 

Βασίλειος m. Iul. 73, Vid. Ἴσαυρος. 

Βασίλειος imp. I: 725, 196 o, 160 33, 992 vs, 297 2s, 
31414 380 21, 44439, 47091, 6944, 794 44, 

881 11, 936 24. 

Βασίλειος imp. II : 166 28, 660 25. 
Βασίλειος pater S. Basilii M. : 360 2. 
Βασίλειος ep. Amaseae — Βασιλεύς. 
Βασίλειος frater 8, Pauli iunioris : 309 29. 
Βασίλειος monachus : 385 32. 

Βασίλειος pater S. Eudocimi iunioris : 357 6. 
Βασιλεύς. ep. Amaseae. April. 261 : 69996, — 

April. 27 : 63939. — 4pril, 28 ; 63350, — 
April. 30: 641 58. — 499 ss. 

Βασιλεύς, Eórévioc, Ἀγαθόδωρος, Kaniruv, Ἐλπί- 
διος, Αἰθέριος, Ἐφραΐμ epp. mum. Chersonae. 
Mart, 71: 5173. — Mart. 4 τ 808 53. — Mart.6: 
513 27, — Mart. 8 : 590 31. 

Βασιλίδης «n. Dec. 381, Vid, Θεόδουλος, 
Βασιλίδης m. Ion. 202, Vid, Βάσσος. 

Βασιλίδης wm. April. 14*. Vid. Θεοδόσιος. 

Βασιλίς — Βασιλίδης : 600 44. 

Βασιλίσκος m. Comanis. Mai 22! : 69939. — 

Mart. 8': 5032. — Mai 28 : 70550. — 495 c. — 

Μαρτυρεῖον πλησίον τοῦ Στροβίλου : 702 15. --- 

Vid. Εὐτρόπιος. ΄ 

Βασιλίσκος «n. Iul. 803, Vid. Μάμας. 

Βασιλίσκου (τὰ) CP. : 199 48, 978 27, 788 14. 
Βασίλισσα m. Nicomediae. Sept. 88 : 999, — 

Σύναξις ἐν τῇ μονῇ τῆς Μαρίας : 10 19. 

Βασίλισσα uxor Maxentii m. Nov. 25 : 956 ss. 
Βασίλισσα m. Dec, 24 : 341 19. 

Βασίλισσα m; Ian. 8, Vid. Ἰουλιανός. 

Βασίλισσα m. Mart. 22*. Vid. Καλλινίκη. 

Βασίλισσα m. April, 175. Vid. Λεωνίδης, 

Βασίλισσα, Ἀναστασία mnm. Bomae, April. 171: 
61015. — April. 1 ; 60438. — April. 16 : 
605 29. 

Βασίλισσα — Βασίλειος : 552 ss. 

Βασιλίσσης (rà) — τὰ Βασιλίσκου : 738 91. 
Βασκάνων, Βασκόνων χώρα : 679 11, 88. 

Βασόη --- Βασσόη. 

Βάσσα m; Tyri. Sept. 219 : 685. , 

Βάσσα m. Oct. 293 : 176 5. — Oct, 31: 181 δέ. 
Βάσσα, Θεόγνιος, Ἀγάπιος, ΤΤιστός mm. Etessae, 

^ Aug. 21? :919 18. — Vid. Θεόγνιος. 

Βάσσα al. Ἀκυλῖνα : 880 30. 

Βάσσα transfert corpus 8. Agrippinae : 165 15. 

Βασσιανός — Kaotavóc : 496 45. 

Boocón m. Mari. 62. Vid. Μάρτυρες τεσσαρά- 

κοντὰ δύο. : U 

Βάσσος m. S. Stephani soc. Sept. 7 τ 94 «i. 

Βάσσος, Εὐσέβιος, Εὐτύχιος, Βασιλίδης mm. 

Jan. 20? : A05 85. — Ian. 18 : 401 ss. 

Βάσσος. Mai 1 : 645 ae. 

Βάσσου (rà) CP. : 314 ss. 

Βατά m. in. Perside, Mai 1? : 647 vi. 

Bároc : 210 5, 808 58. 

Βαῦ pater S. Anastasii m. : 419 46, 

Baüboc ἄρχων : 3 2s. 

Βαῦδος ἡγεμών sub Maximiano : 841 13. 

Βαχθισόη, Ἰσάκιος, Συμεών mm. ἐπ΄ Perside. 

Mai 155: 687 1, — Mart. 51: 576 $4. — Mai 14 : 

68545. — Mai 16 : 689 δι. — Mai 17: 692 qr. 
Βεάτου (rà) : 204 16, 812 28, 

Βεβαία m. Sept. 5*, Dec. 10*, lan. 29*. Vid. 

Θουθαήλ, Σάρβηλος. 

Βεβῆρος — Σευῆρος : 909 sr. 

Βεβλία — Βεβαία : 16 5o. 

Βεηρή pater Oseae proph. ; 143 Yi. 

Βεθήλ in. Palaestina : 57418, 749 81. 

Βεθησουχαρεί in Palaestina : 271 9. 

Βεθλεέμ — Βηθλεέμ. 

Βεθορών, Βηθαρών 4n Palaestina : 317 1s. 

Βελεμώθ in. Palaestina : 149 vr. 

Βελέσιππος m. don. 162, Vid. Σπεύσιππος. 

Βελίαρ : 72 14, 847 38. 

Βελτιάδου (rà) — τὰ Μιλτιάδου : 22155. 

Βεναῖος — Βιναῖος. 

Βενδεμιανός, Βενδιανός --- Βενδινιανός, 

Βενδινιανός asceta. Feb, 13: 43824. 

Βενεβενδός urbs in Campania : 59 10, 021 55, 
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Βενέδημος --- Μέδιμνος : 205. 

Βενέδημος --- Βενέδιμος, 

Βενεδίκτος mon. Mart. 141: 535 10. — Mart. 21: 

558 45. 

Βενέδιμος m. Mai 159. Vid, Ἥ ράκλειος. 

Βενέριος sn. Tan. 30}: Vid. Ἱππόλυτος. 

Βενιαμίν diac, Oct. 13; 137 39. — Oct. 14 : 13752. — 

Mart. 31: 516 11, 13. — Vid. Ἀβδάς. 

Βενιαμίν m. Tun. 10? : 743 4. 

Βενιαμίν, Bevíag, Bivotoc aum. Tul. 804: 856 6. — 

Jul. 17 : 890 51. — Iul. 29: 858 59. — Iul. 31: 

857 86. — Vid. Μήνης. 

Βενιαμίν patriarcha : 778 26. 

Bevíac m. Jul. 80", Vid. Βενιαμίν. 

Βενοῦστος ἡγεμών : 609 18. 

Βερταμῶν κώμη : 645 30. 

Βερήκα — Bnpivo : 204 32. 

Bepiva — Βερνίκη : 108 27. 

Βερνίκη, ἸΤΤροσδόκη, Δομνῖνα. Oct. 4* : 106 14. 

Βερνίκη filia Agrippae : 785 50. 

Βερνίννη — Βερνίκη : 108 29. 

Bepón insula : 320 15. — Vid. Νιβερτίς. 

Βερόη — Bépota. 

Βέροια urbs in Thracia : 42, 681 23, 709 19, 787 19, 

998 49. 

Βέροια urbs in Syria : 496 3, 560 30. 

Βερόκκιος pater S. Thalelaei : 697 4. 

Bepovíkn. Jul. 12*: 8188. — Iul. 13 : 817 9. 

Βερονίκη s. ful. 17. Vid. Σπέρατος. 

Βέρροια — Βέροια. 

Βερσαβεέ mater Salomonis : 847 36, 

Βεσελεήλ : 889 30. 

Βητγαβάρ : 269 as. 

Βηθαρών in Palestina : 317 18. 

Βηθαχαράμ in. Palestina ; 285 89. 

Βηθελάκηκλα i Mesopotamia : 972 31. 

Βηθλαβουθά wrbs in Perside ; 190 16. 

Βηθλαπάτ (ep.?) : 220 12. 

Βηθλαπάτη urbs in. Perside : 2920 25, 593 27. 

Βηθλεέμ : 16 17, 4425, 287 7, 348 54, 353 1, 078 28, 

841 21, 880 29. 

Βηθνηρή vicus in. Perside : 608 21. 

Βηθσαϊδά vicus in. Palestina : 991 14, 265 40, 692 2, 

TTT 28, 181 4. 

Βηθσαλωχόν urbs in Perside : 248 4. 

Βηθχασχάρ urbs in. Perside: 688 12. 

Βήλη m. Oct. 28! : 169 7. 

Βηλινάνδης ep. : 287 85. 

Βήριλλος — Βήρυλλος. 

Βηρῖνα uxor Leonis ónp. : 197 51, 203 20, 798 9. 

Βήριος — Bevíag : 858 so. 

Bfjpoc diseipulus S. Ioannis : 81 56. 

Βῆρος : 359 4». 

Bfipog. Vid. Λεύκιος. 

Βήρυλλος ep. Catan. Mart. 211: 551 1. — Mart. 22: 

562 57. 

Βηρυτός urbs in Syria : 9521, 205 19, 209 20, 493 oo, 

416 a8, 579 16, 786 28, 911 30. 

Βησαρίων thawmaturgus. Nov. 29? : 9659, — 

Nov. 27 : 360 53. 

Βησαρίων. Feb. 20 ; 477 98. 

Βησθαῖδά — Βηθσαϊδά. 

Βητάλιος -- Βιτάλιος. 

Βιάνωρ, Σιλουανός am, Iul. 10? : 811 18. — πι.9: 

809 46. 

Βιβιανός m. Mart. 9 : 591 1. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. ᾿ 

Βιβιανὸς ἄρχων sub Maxiniano : 661 18, 

Βίβλος --- Βύβλος. 

Βίβος diac. m. Sept. 65. Vid. Φαῦστος. 

Βιβουδιανός — Βίβος : 1957. 

Βιγλεντίου (rà) CP. : 638 », 85412, 860 16, 866 1. 

Βιδανή ἐπ Isauria : 509 43, 518 5. 

Βίεννα urbs in Gallia : 844 14. 

Βιζάβδη castrum in Perside : 82:54, 85 14, 594 17. 

Βιζάδη, Βιζάλη — Βιζάβδη. 

Βιζύη urbs in. Thracia : 909 50, 921 16. 

Βιθυνία, BiOuvot : 97 1, 41 50, 53 48, 192 15, 265 14, 

30849, 33732, 410 19, 56838, 49, 572 11, 573 35, 

7143 1, 140 24, 7778 20, 179 29, 18024, 782. 99, 78718, 

806 40, S96 4, 851 99, 854.25, 889 50, 901 15. 

Βιθύνιος m. April. 32, April. 295. Vid. Γαλύκος. 

Bixápiog ἀνθύπατος sub. Maximiano : 912 21. 

Bixápioc ἄρχων sub Probo : 57 se. 

Βικάριος qui et. Οὔλπιος Ῥωμύλος ἡγεμιὼν suh 

Claudio : 4333. 

Bikévrtog diac. s. Valentiae. Nov. 111: 21115. — 

lan. 223 ; 4&9, — Aug. 6 : 869 40. — Μαρτυ- 

ρεῖον ἐν Γαϊτανῷ : 2143. — "Ev τῷ Κάμπῳ : 

412 45, 869 40. — Vid. Μηνᾶς, Βίκτωρ. 

Bikévriog si. Dec. 113, Vid. Τερέντιος. 

Βικέντιος ἡγεμών sub. Traiano : 499 12. 

Βίκτωρ — Oüfkrup. 

Βίκτωρ m. Nov. 111: 211 1s. — Μαρτυρεῖον ἐν 

Γαϊτανῷ : 2143. — Vid. Μηνᾶς, Βικέντιος. 

Βίκτωρ sm. Feb. 28 : 496 i. 
Βίκτωρ m. Mart. 20?. Vid. Φωτεινή. 

Βίκτωρ, Ζωτικός, Ζήνων, Ἀκίνδυνος, Καισάρειος, 

Σευηριανός, Χριστοφόρος, Θεωνᾶς, Ἀντωνῖνος 

mm. April. 905: 617 20. — April. 18 : 609 5e, — 

April. 19: 618 58, 616 35. 

Βίκτωρ m. Iul. 62. Vid. Aovxía. 

Βίκτωρ on. Aug. 24? : 909 54. — Vid. Σευῆρος. 

Βίκτωρ m. cum 8. Euphemia : 49 39. 

Βίκτωρ : 717 39. 

Βικτωρῖνος — Οὐϊκτωρῖνος. 

Βικτωρῖνος, Δωρόθεος, Θεόδουλος, ᾿Αγρίππας 

qm. 1 414. 8. 

Βιναῖος im. Tul. 805. Vid. Βενιαμίν. 

Βινέας — Βιναῖος. ᾿ 

Βιργίλιος poeta : 253 39. 

Βιργίλιος ep. Eomae : 991 44. 

Βίρυλλος, Βύριλλος — Βήρυλλος. 

Βισαλτία ἐμ Thracia : 260 38. 

Βισαρίων, Βισσαρίων --- Βησαρίων. 

Βιτάλιος. Jan. 11: 385 41. 

Βιτάλιος m. April 27 : 63238, — April. 29 : 

64029, — Vid. Ζήνων. 

Βιτάλιος. Jul. 232, Vid. 'AnoMuavápioc. 

Βιτάλιος : 22423. 

Βιτάλιος ἄρχων : 672 18. 

Βιτζινιανὰ κώμη in themate Optimat. : 381 4. 

Βῖτος m. fun. 15 : 153 43. 

Βλανδῖνα m. Jul. 263, Vid. Σάτκτος. 
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Βλάσιλος — Βλάσιος : 484 ss. 
Βλάσιος m. Feb. 32: A44 v, — Feb, 9: 440 38. 
Βλάσιος ep. Sebast. τὲ. Feb, 111; 457 6. — Μαρτυ- 

ρεῖον ἐν τοῖς Μιλτιάδου : 457 95. 
Βλάσιος ep. Feb. 595: 484g, 
Βλάσιος, Mart, 317 : 576 11. 
Βλαχέρναι CP. : 1020, 9825, 70 19, 170 29, 173 18, 

^ 90715, 96141, 983 56, 985 4, 343 23, 248 a6, 439 81, 
440 &, 667 99, 689 ze, 769 42, 198 28, 794 35, 858 28, 
876 3, 804. a5, 900 1s, 912 11, 918 4, 986 15, 938 95. 

BMépgpveg populus : 380 54, 391 8. 
Βοηθαζάτ, Σασάνης mom. in Perside. Nov. 208 : 

943 rr. — Nomina sociorum : 944 qr. 
Βοιωτία : 148 14, 783 15. 
Βόνιτα χωρίον in. themate Anatolic. : 916 24. 
Βονιφάντιος — Βονιφάτιος : 895 35, 328 60. 
Βονιφάτιος m. Torsi. Dec, 19! : 39595, — Dec. 18: 

321 46.— Dec. 20 : 339 50. — Iun. 15 : 749 50.— 
Vid. ᾿Αθῆνος. 

Bovigánog p. Romae : 599 18, 
Βονιφάτιος ἡγεμών : 809 10. 
Βόνος pr. m. Set. 7 : 9h34, — Vig, Στέφανος. 
Βόνυσα locus : 489.35, 
Boóg ἀγορά CP. : 152 τ, 103 45, 899 g. 
Boàc τοποθεσία : 408 31. 
Bóofac m. Aug. 20: 909 58. — Vig. Σευῆρος. 
Βοσπόριον, Βοσπορηνοΐ : 205 57, 908 95. 
Βόστρα urbs in Arabia : 106 3, 74819, 778 37, 

785 24. 

Βοστρύκιος s. Nov. 7 : 901 go. 
Βοσιύρα mater Iob ; 661 1. 
Bout, pater Ezechielis : 81 15, 
Βουθαήλ — Θουθαήλ : 16 so. 
Βουκελλαρίων thema : 633 3. 
Βουκόλος ep. Smyrnae. Feb, 61 : Mi $9, — Feb.5: 

445 46. --- 485 5. 
Bouxókov (rà) Alexandriae : 629 v1. 
Βουλγαρία, Βούλγαροι : 192 19, 216 1, 255 52, 3093, 

541 55, 344:0, 847 29, 38130, 414 30, 79915, 
837 45, 853 40, 845 29, 846 4, 865 30, 896 61, 909 51, 
918 22. 

Βουλίας —— Μολίας : 909 5;, 
Βούσιρις m. Sept. 215. Viq, Εὐσέβιος. 
Βούσιρις m. Dec. 81: 361 38, 
Βραβέντιος --- Φραβέντιος : 5541. 
Βραχιανοῦ ὄρος : 309 a». 
Bperravía, Bperravot : 540 3, 671 91, 699 15, 781 31, 

786 3. 

Βρίγκα praepositus sub. Μαωίρμίαηο: 469 18. 
Βρύαινα. Aug. 29; 988 50. — 994 1. 
Βρύαινα : 769 11. 

Βρυέννιος patricius : 347 11. 
Βύβλος urbs in. Phoenicia : 77 10, 787 517, 9o. 
Βυδίνιος — Βιθύνιος : 581 31. 
Βυζάδη --- Βιζάβδη. 

Βυζάντιον : 5440, 8045, 158 6, 174 γη, 1777,44 
20022, 93137, 28930, 958 2, 265 «τ, 988 49, 293 49, 

Βυθίνιος — Βιθύνιος : 581 32. 
Βυκαρίων —— Λυκαρίων : 459 48, 
Βύριλλος -- Βήρυλλος. 

Βυριτός — Βηρυτός, 
Βῶνος patricius : 87226. — Βώνου κινστέρνη : 

700 34. 

Γαβά urbs in Palaestina : 847 ss. 
Γάβαλα urbs in Syria : 493 4. 
Γαβαών urbs in. Palaestina : 667 5. 
Γαβίνιος ὕπατος : 636 25, 641 57. 
Voffivoc m. April. 30. Vid. Δάδας, 
Γαβριήλ archangelus. Oct. 165: 1449. — Mart. 26: 

5593. — un. 11: 74860. — Iul. 18: 817 81. --- 
72.41, 5577 30, 714 9, 807 9, 99123. — 848 ss. 

Γαβριήλ m. Ian. 295: 416 19, Viq. Μανουήλ. 
Γαβριήλ, αν, 26 : 495 81. 
Γάγγρα εὐ in Paphlagonia : 5 90, 194 46, 993 3, 

228 4s, 241 37, 269 81, 489 45, 495 7, 57934, 576 58, 
853 18. 

Γάδ tribus : 889 55, 
Γάδαρα urbs in. Palaestina : 236 18, 
Γαδδιάβης ep. in. Perside : 990 v5. 
Γάδειρα wrbs in. Hispania : 390 16. 
Γάζα urbs in Palaestina : 60 ry 13820, 15310, 

455 22, 466 39, 489 21, 501 33, 537 6, 568 5, 637 20, 
787 30, 910 9, 

Γαζουροῦ (al. Γαζοροῦ) λίμνη : 6 13. 
Voiov m. Sept. 372, Vig, Ἐπίχαρις. 
Γαϊανή in. Sept. 801, Vid. Γρηγόριος. 
Γαϊανή (al. Γαϊανός) m. Mai 43, Vid, Neóguroc. 
Γαϊανός (al. Γαϊανή) m. Oct. 48: 1072, — Mai 7: 

664 42, — Aug. 11? : 885. — Vig. Neógutoc. 
Γαϊανός m. Iun. 3338. Vig. Εὐστόχιος. 
Γαϊνός, Γάϊος uin. Dec. 7: 984 54. 
Γαϊνός — Γάϊος : 101 45, 909 ce. 
Γάϊος diac. m. Oct. 32. Vid. Διονύσιος. 
Γάϊος m. Oct. 4$, Mai 49. Vid, Νεόφυτος. 
Γάϊος m. Oct. 815, Vid. Δάσιος. 
Γάϊος ap. ep. Ephesi. Nov. 4* : 1966; — Nov. 5: 

196 44, — Iun. 301! : 786.18. — Vid. Tlarpófoc. 
Γάϊος m. Dec. 7. Vid. Γαϊνός. 

Γάϊος. Dec. 31 : 362 85. 

Γάϊος m. Mart. 91 : 591 44, — Vid. Μάρτυρες τεσ- 
σαράκοντα. 

Γάϊος m. Aug. 948 : 909 55. — Vid, Σευῆρος. 
Γάϊος p. : 892 11. 

Γάϊος ὕπατος sub Diocletiano : 601 18. 

Voiravóv CP. : 83 29, 214 4. 

Γαλαάδ regio Palaestinae : 450 26, 689 90, 831 δ. 
Γαλακρηνῶν μονή CP. : 684 49, 997 18, 
Γαλακτίων, Ἐπιστήμη mm. Nov. 51 : 199 31. 
Γαλακτίων m. Tun. 222, Vid, ἸΤομπιανός. 
Γαλάται, Γαλατία : 3757, 4110, 45, 12155, 1956, 

223 6, 238 14, 941 3e, 957 24, 96428, 269 33, 347 8, 
41523, 43735, 61939, 693 12, 706 5», 7353; 777 26, 
778 20, 770 2s, 808 4), 894. 24, 909 ai. 99411, 33121, 239 29, 360 15, 494. 45, 476 45, 51255, Γάλβιος patricius : 798 10, 996 15. Bl7:, 59356, 57744 614.31, 639: 661 19, Γάλγαλα in Palaestina : 748 21. 07328,21, 6762, 68115, 699 49, 71550, 796 99, Γαλεντῖνα — Οὐαλεντῖνα : 456 34. 

128 Y. 72032, 781 50, 78026, 78520, 793 13, 82817, Γαλέριος Μαξιμιανός : 469 12, 699 5. 
897 21, 867 2, 907 n, 915 3, 996 19, 91. Γαληϊνός — Γαλλιηνός. - 
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Γαλήνη im. April. 175. Vid. Λεωνίδης, 

τΓαληνός anedicus : 258 39. 

Γαλήσιον — Γαλλήσιον. 

Γαλιῆνος --- Γαλλιηνός, 

Γάλικος — Γάλυκος, 

Γαλιλαία : 22118, 22525, 380 3, 51114, 54091, 95449, 

691 2», 781 5, 98, 798 14, 844 99. 

Γάλκιος — Γάλυκος : 584. 44. 

Γαλλαρία insula : 211 9, 

Γαλλεριανός — Οὐαλλεριανός. 

Γαλληϊνός --- Γαλλεηνός, 

Γαλλήσιον ὄρος : 204 29, 826 a1. 

Γαλλία, Γάλλοι : 20 22, 197 25, 217 41, 218 21, 550 10, 

785 τὸ, 844 14, 17, 856 31, 917 18. - 

Γαλλιηνός, Γαλιῆνος inp. : 2416, 10218, 4538, 

864 3s. . 

Γάλλος imp. : 876 59. 

Γάλλος fluvius : 100 3. 

Γάλυκος, Βιθύνιος, Δίος mm. April. 3? : 58A 29, — 

April. 295 : 6396. — April. 4 : 58533. — 

April. 6 ; 589 4o. . 

Γαμαλιήλ qui Paulum docuit : 850 5, 178 38, 

Γαμφανήτιδος ἐπαρχία : 116 «y, 117 6. 
Γάνας vicus : 225 s. 

Γάνος ὄρος : 555 99. 

Γανφάνητος ἐπαρχία — Γαμφανήτιδος ἐπ. 

Γάργαμος ἄρχων in Perside : 89 19. 

Γαρισσός — Ματαρισός. 

Γαυδέντιος m. in Macedonia. Oct. 911: 198. 35. 

Γεβὰλ ὄρος : 319 25. 

Γεδδηγούπολις, Γεδδίπολις momen corruptum : - 

22012, 291 42. 

Γεδεών Israelitarum dux. Sept. 26 : 81 46. 

Γεθσημανή in. Palaestina : 894 24. 

Γελάσιος m. Dec. 231. Vid. Θεόδουλος. 

Γελάσιος. Dec. 31 : 361 34. 

Γελάσιος m. Feb, 269 : 40924, -— Feb. 27 : 198 «1, — 
Feb. 28 : 496 89. 

Γελάσιος m. Iun. 6: 793 54. 

Γελάσιος — Δαχάκ: 311 7. 

Γέμελδος — Γἐμελλος : 293 29. 

Γέμελλος m. Dec. 10* ; 995 1. 

Γεμινιανός m. Sept. 179. Vid, Λουκία. 
Γενέθλια Κωνσταντινουπόλεως. Mai 11! : 67333. 
Γενέθλιος m. Aug. 20 : 909 56. — Vid. Σευῆρος. 
Γενησαρέτ lacus in. Palaestina : 711 36. 
Vevvábiog ep. CP. Nov, 202 : 94039. — Nov. 17: 

233 se. — Aug. 25? : 99419. 
Γεντυρία urbs Aegypti : 70 2. 
Γεράσιμος. Mart. 45: 507 ». — Mart, 20 : 549 s, — 

Μονή : 833 15. 

Γεράσιμος. Jun. 2?, Vid. ΤΤύρρος. 
Γεράσιμος. Jun. 14 : 749 az, 
Γερβάσιος m. Oct. 14. Vid. Ναζάριος. 
Γερμανός m. Nov. 139. Vid, ᾿Αντωνῖνος. 
Γερμανός ep. CP. Mai 138 : 67781, — 26126, 

392 1», 828 95, 8702. — Σύνάξις ἐν τῇ μεγάλῃ 
ἐκκλησίᾳ : 680 4. 

Γερμανός m. Tun. 8 : 797 60. 
Γερμανός m. Iul. 73. Vid, Tieperpivoc. 
Γερμανός monachus : 498 os. 
Γερμανός christianus quidam : 368 s. 

Γερόντιος m. April. 14*. Vid. Ocobóotoc. 

Γέτθ in. Palaestina : 68 s. 

Γεωργία CP. : 433 58, 

Γεώργιος ep. Nicomed. Dec. 29 : 356 $1. — Dec.30 : 
357 5e. — Dec. 31: 860 51. 

Γεώρτιος Chozebita. Ian. 8 : 380 43. 

Γεώργιος ep. Debelti an. lan. 2* : 462, — Vig. 
Μανουήλ. 

Γεώργιος ep. Amastrid. Feb, 911: 181 a5. 

Γεώργιος ὃ νεοφανής, Mart 12* : 5306 — 

Mart. 23 : 596 58. — Mart. 21:557 44. 

Γεώργιος in monte Maleo. April. ὅδ᾽ : 5873. — 

Mai 12: 615 19. — April.4 : 586 34. — April.15: 

6085 20. 

Γεώργιος ep. Mitylen. April. 7! . 5896 — 

Mai 16! : 6871?. — April. 8 : 59849. — 
Μαὶ 17 : 692 4s. 

Γεώργιος ep. Antiochiae Pisid. April. 205: 6176. — 

April. 18 : 60953. — April. 19 : 616 36. 

Γεώργιος m. April. 231: 6933. — Maprtupetov ἐν 

Κυπαρισσίῳ : 144 1, 156 98, 960 1s, 628 40, 670 9, 

764; 826 91, — M. ἐν τῷ Δευτέρῳ : 621 19, 

626 14. — M. ἐν τῇ μονῇ Σικεοῦς : 71954. — 

Ναὸς ἐν Λύδδῃ : 192 47. — Νοὸς ἐν Μιτυλήνῃ : 

684 53. — Naóg ἐν Ῥαβλίῳ : 694 58. — 6181; 

620 ὃ, 86, 628 90. 

Γεώργιος Calaber. Mai 1 : 6571 a5. 

Γεώργιος, Θεόδωρος mm. ful. 21? : 88421. — 

Jul. 90 : 888 as. 
Γεώργιος ep. CP. Aug. 185 : 908 40, — Mart. 29 : 

568 56. — ug. 20 : 909 42. — 55 20. — 953 $4. — 

Σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 908 4. 

Γεώργιος Λιμναιώτης. Aug. 34: 999 15. 

Γεώργιος pater S. Eustralii : 881 5. 

Γεώρτιος pater S. Phantini : 99 7. 

Γεώρτιος pater S. Philareti : 209 32. 

Γεώργιος : 952 33. 

Γήνα vicus : 191 ss. . 

Γιγάντιος m. Nov. 71: 901 44. Vid. Ἱέρων. 

Γιεζή minister Elisaei : 749 12. 

Γιζέριχος Vandalorum rez : 281 33. 

Γλαυκός — Γάλυκος : 581 85. 

Γλαφύρα m. April. 26! : 630 2:. — Vid. Βασιλεύς. 

Γλευκίππη — Λευκίππη. 

Γλουκία --- Λουκία. 

Γλυκερία sm. Oct. 29. Vid. ᾿Αλέξανδρος. 

Γλυκερία m. Oct. 24* : 169 13. 

Γλυκερία m. Mai 131: 679 7. — Mai 19:676 α΄. * 

Γλυκερίας (τῆς ἁγίας) νῆσος : 68439. 

Γλυκέριος pr. m. Sept. 30? : 9&1, — Dec. 82: 

275 14. — Dec. 805: 3583. — Dec. 28:358 4», — 

Jun. 9 : 739 29. — Vid. Aópva. 

Γλυκέριος m. April. 23 ; 625 55. 

Γλυκέριος : 698 s. 

Γλύκων. Oct, 262. Vid. Βασίλειος. 

Γοβδελαᾶς. Sept. 393, Vid. Aóbag. 

Γολγοθά : 44 o5, 662 17. 

Γολινδούχ mn. Tul. 3*5. Vid. Θεόδοτος, 

Γολινδούχ dieta Μαρία, m. in. Perside. Iul, 122 : 

815 8. — Iul. 12: 817 sr. 

l'oppiavat ΟΡ, : 865 δ. 

Γόργιος oi. Iun. 59, Vid. Μαρκιανός. 
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Γοργονία soror S. Gregorii theologi. Feb. 93 : 

480 46, — 491 29. 
Γοργόνιος qm. Sept. 302: 956, — Dec. 30? : 358 25. — 

Dec. 28 : 358 40, — Vid. ?*lvbn. 
l'opróvioc m. Mart. 9: 59145, — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα, — ' 
Vopyopávng filius Isdegerdis : 145 i3. 
Γόρδα χωρίον : 133 58. 
Γορδιανός m. Sept. 185. Vig, Maxpófitoc. 
Vopbiavóc qi. Mai 99, Oct. 813, Vid, Ἐπίμαχος. 
Fopbiavóg &np. : 437 τ, 713 10. 
Γορδιανός pater S. Mercurii τ 258 20. 

᾿ Γόρδιος m. Caesareae, Jan, 31: 8072. — Jan. ii, 
3685. ; 

Γορτύνη urbs in. Creta : 17 3, 20 43, 56 9, 338 16, 
568 4», 750 8, 808 5o, 991 99. 

Γοτθία, Γότθοι : 45 v7, 169 51, 559 8, 604 αι, 608 21, 
717 19, 720 1, 779 22. 

Γουδελία — Γοβδελαᾶς. 

“Γουρίας, Σαμωνᾶς, Ἄβιβος mm, Edessae, Nov. 151: 
9252. — 272 5). — Μαρτυρεῖον πλησίον τοῦ 
Φόρου : 395 99. — Vid, Ἄβιβος, Dec. 2. 

Γουρίας m. Aug. 11. Vid. Μακκοβαῖοι. 
Γουσθαζάτ m. April, 171. Vig. Συμεών, 
Γραπτός — Γράτος : 277 46, 
Γρατιανός imp. : 405 o, 560 4. 
Γράτος ep. Ephesi. Dec. 4* : 980 9. 
Γραῦς m. Iun. 15 : 759 46. 
Γρηγέντιος ep. Dec. 195: 398 8, — Dec, 21: 333 39, 
Γρητορία mater S. Ioannis hegumeni : 632 45, 
Γρηγόριοι δύο mm. Nov, 989? ; 9644, Vid, 
Στέφανος. 

Γρηγόριος ep. Magnae Armeniae, Γαιανή, Ῥιψιμία 
mm. Sept. 801: 8981. 

Γρηγόριος ep. Alexandriae, Nov. 5 : 194 41. 
Γρηγόριος ἐδπαιηπαίμγραβ ep. Neocaesareae, Nov. 

171: 229 1o. — 901 6, 904 51. 
Γρηγόριος Decapolita, Nov, 901: 23915, 5824, 

597 43, 615 s. 
Γρηγόριος ep. Agrigent. Nov. 94! ; 9511s, — 

Nov, 23 : 949 55, 
Γρηγόριος ὁ ἐν τῇ Χρυσῇ Tiérpa. Nov. 344: 95411. 
Γρηγόριος pater S. Gregori Weologi. Ian. 1 : 

365 45, 421 15. 

Γρηγόριος ὁ ἐν ᾿Ακρίτα, Jan. 51; 379 95. — Jan. 3; 
368 3s. 

Γρηγόριος ep: Nyssen. Ian, 101: 38196, — 149 48, 
249 3, 829 97, 830 19. 

Γρηγόριος theologus €p. CP. lan. 251: 49119, — 
lan. 30 (cwm Basilio οὐ loamne Chrysost.) : 
433 53. — ᾿Ανακομιδή: Jan, 19 : 401 54.— 100 4, 
149 46, 949 », 365 4», A85 46, 48832, 59448, 64891, 
869 88, 920 35. — Σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ 
καὶ ἐν τῷ μαρτυρείῳ τῆς ἁγίας ᾿Αναστασίας : 
493 s. 

Γρηγόριος ep. Constant, Cypri. Mart, 52: 5119, — 
Mart. £: 505 50. — Mart. 7: 51752. 

Γρηγόριος p. Komae. Mart, 122; 53122. — Mart.11: 
598 4s. 

Γρηγόριὸς diac. Romae. Mart. 19* : 548 30. 
Γρηγόριος €p. Iul. 193; 880 51. 
Γρηγόριος erunculus S. Eustratii 381 19. 

Fpnrópioc pater S. Nicetae τ 116 2. 

Γρηγόριος : 641 44. 

Γρητόριος — Γρηγέντιος : 395 55. 
Γυναῖκες ὅσιαι δύο. Sept. 30 : 9415. 
Γυναῖκες διθδεκα mm, Jul, 8 : 808 4o. 
Γυναῖκες ἑκατὸν λ΄ Nicomediae. Dec. 21 : 334 43. 
Γυναῖκες ἑπτά, Vid. ᾿Αλεξανδρία, 
Γυναῖκές τινες qm. Oct. 88: 1991. 
Γυναῖκες (ai ἅγιαι). Fun. 301 : 789 6. 
Γυναῖκες uáprupeg — Μάρτυρες γυναῖκες. 

Δαβίδ rex; Dominico post Nativitatem : 847 31. — 
25 9, 123 19, 821 41, 344 3o, 354 49, 357 35, 559 50, 
6671, 685 58, 779 49, 888 40, 912 5. 

Δαβίδ m. April. 12. Vid. Μηνᾶς. 
Δαβίδ "Thessalonicensis. Iun. 26! : T71ig, — 

Jun. 27 : 778 40. 

Δαβουδέως χώρα : 296 5, 

Δάτατος, Δαγούλη --- Δάγουτα, 

Δάγουτα : 748 6. 

Δάδας, Γοβδελαάς, Κασδόα mum. im Perside. 
Sept. 595: 89 1. UT 

Aóboc m. April 28?, Iul, 285, Aug. 2 Vid. 
Μάξιμος. 

Δάδας, Μάξιμος, Γαβῖνος mm. April. 30 : 641 55, — 

Vid. Μάξιμος. - 

Δακιδίζης λιμήν : 91 43, 694. 81. 

Δάκτος —"Abauxroc : 104 44. 

Δακυμίζη — Δακιδίζη. 

Δακῶν χωρίον : 701 14. 

Δάλματος, Φαῦστος, Ἰσαάκιος, Aug. 31:865 17. 
Δαλμάτου (τὰ) CP. : 360 28. — Μονή : 689 46, 

732 «7, o2, 800 δ. 

Δάμας m. Aug. 28*: 932 12. 

Δαμασκός urbs in Syria: ΤΊ 18, 95 5, 90 23, 106 5, 
124 10, 170 22, 188 5, 26351, 26:1, 978392, 39519, 
453 58, 405 38, 527 7, 7309, 779 s, 798 49. 

Δαμιανός m. Oct. 29?, Nov. 11, Iul. 11 Vid. 
Κοσμᾶς. 

Δαμιανός. Feb. 24?, Vid, Ζεβινᾶς. 

Δαμιανός ep. Cypri - 290 29. 

Δαμιανός ep. Siland. : 474 81. 

Δαμιανός archidiac. Agrigent. : 959 v4. 

Δάν tribus : 882 24. 

Δάναβος m. April. 24*. Vid. Εὐσέβιος. 

Δάνακτος — Aávo£ : 397 38. 

Δάναξ lector. Ion. 163 : 891 5. — Iun.7: 186 26. — 

Vid. Ἐλπίδιος, 

Δάναξ m. Mai 6*. Vid. Δημήτριος, 

Aávanpis ποταμός : 516 20, 518 2. 

Δάνας — Δάναοξ : 660 δι. 

Δάνατος — Δονᾶτος : 628 55, 660 sr. 

Δανιήλ ὁ ἐν τῷ Θασίῳ. Sept. 134 : 8814, — 

Sept. 7 : 24. 89. 

Δανιήλ stylita. Dec. 111 : 999 2. 

Δανιήλ propheta, Dec. 17! : 31716. — 45 58, 920 11, 

257 28, 271 22, 34, 918 13, 395 5o, 329 41, 839 23, — 

Vid. 'Avoviac. 

Δανιήλ on. Feb. 16". Vid. ΤΤάμφιλος. 

Δανιήλ m. Tul, 101 : 8117. — Vid. Μάρτυρες τεσ- 

Gapókovro πέντε. ' 

Δανιήλ mon. in Scite : 595 18, 604.30. 

e» 

φῦ 
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Δανιήλ (τὰ) CP. : 380 15,384 42. 

Aavoüfioc fluvius ; 48 o, 44 sa, AG 56. 

Aapás urbs in Mesopotamia : 811 9. 

Δαρδανία regio n. IHlyrico : 907 12. 

Δαρεία qm. Mort. 195. Vid. Xpucav8óc. 

Δαρείου (τὰ) CP. : 18518, 275 11, 448 11, 6605, 

825 51, 856 5, 884 9, 886 8. 

Δαρία — Aapeía. 

Δάσιος, Ζωτικός, Γάϊος mm. Nicomediae. Oct. 21? : 

15414. 

Δάσιος m. Nov. 1*. Vid. Καισάρειος. 

Aácioc, Σευηριανός (al. Σευῆρος), 'Avbpovác, 

Θεόδοτος. Nov. 45: 1042s. — Nov. 8: 192 44, — 

Nov. 5 ; 196 80. 

Δάσιος m. Dorostori. Nov.20* ; 941 4. — Nov. 19: 

236 5. 

Δάσιος m. Iul. 184, Vid. Μάρκελλός, 

Δατιανὸς ἄρχων sub Maximiano : 218 29, 414 10. 

Δατούνης (al. Κατούνης), Εὐκλέης nn. Aug. 26 : 

92456. — Vid. Λεόντιος. 

Aavib — Δαβίδ. 

Δαῦκτος m. Feb, 101, Vid. Χαραλάμπης. 

Δαῦκτος —"Abauxroc : 104 43. 

Δαῦλος locus : 592 46. 

Δάφναι — Τάφναι : 645 26. 

Δαφνεῶνα μοναστήριον ; 195 12. 

Δάφνη prope Antiochiam: ὅ 85, 99 1, 181 22, 958 55, 

708 se. 

Δάφνης λουτρόν in Sicilia : 50 3, 599 21. 

Aagvovoía insula : 264 s, 645 48, 650 17. 

Δαχάκ -- Βάκχος ὁ νέος : 311 6. 

Δεβελτός urbs in. Thracia : 64 10. 

Aefópa prophetissa : 6410. 

Δεινόβαος ἄρχων sub Nerone : 137 8. 

Δεινοκράτης frater S. Perpetuae : 440 15. 

Δεισιδέριος — Δησιδέριος. 

Δέκα ἀσκηταί — ᾿Ασκηταὶ δέκα, 

Δέκα μάρτυρες --- Μάρτυρες δέκα, 

Δέκα παρθένοι --- ΤΤαρθένοι δέκα, 

Δεκαὲξ μάρτυρες --- Μάρτυρες δεκαέξ., 

Δεκαὲξ προφῆται — ΤΤροφῆται δεκαέξ, 

Δεκάπολις in Isaurio : 239 14, 582 5, 597 43, 615 8, 
632 42. 

Δέκιος imp.: 9221, 66 40, 9721, 103, 133 2,92, 
15513, 16929, 171 91, 17824 946 38, 956 39; 
9581s, 260 21, 9725, 29336, 3055, 8847, 
387r, 879 9, 45, 39334 3954, 488 95, 43719, 
443 34, 444 qx, 445 6, 488 s, 495 15, 500 4, 501 19, 
502 47, 51115, 52415, 59915, 53895, 564 34, 
5951o, 60934 606735, 67015, 6880, 796 16, 
710 49, 8172, 84539, 86626, 8751, 881 10, 
903 as. 

Δέκιος ἡγεμών sub Diocletiano : 216 35, 410 39, 
Δέκιος — Δέκνος : 699 43. 

Aékvoc ἄρχων : 691 2o. 

Δεξιοκρατιαναί CP. : 71651. — Μονὴ τοῦ Δεξιο- 
κράτους : 828 5e. 

Δέρβη urbs i. Lycaonia : 998 24, 
Δερμοκαΐτης. Vid, Ἰωάννης A. 

Δερφούθη --- Φερφούθη : 548.55. 
Δεύτερον CP. ; 90 96, 29 59, 39, 33 35, 01 42, δά, 99, 

6126, 9019, 1985, 143 5e, 144 6, 16221, 166 30, 
SYNAXABRIUM. 

190 2, 23551, 299 99, 62120, 626 14, 650 15, 662 11, 

748 ?, 842 15, 878 46. 

Δεφουρκινός, Vid, Θωμᾶς A. 

Δημᾶς ap. : 785 21. 

Δήμης, TIpurriuv eum. April. 199 : 600 8. 

Δημητριανός m. Sept. 18, Vid. Κορνήλιος. 

Δημητριανός ep. Cyther. Nov. 6 : 197 53. 

Δημητριανός a. Iun. 232, Vid. "Ἀριστοκλῆς. 

Δημητριάς in. Cilicia : 129 97, 

Δημήτριος m. Sept. 131, Vid. Κορνήλιος. 

Δημήτριος m. Thessalonicae. Oct: 361: 163 4, 167 5, 

224 34, — Μαρτυρεῖον ἐν τῷ Δευτέρῳ : 166 29. 

Δημήτριος m. Nov. 15? : 236 5. 

Δημήτριος sceuophylaa. Tc Ἢ. 95 : 48,4, sp. 

Δημήτριος, Δάναξ, Δονᾶτος, Oepivoc, Μεσερεή- 

pac mm. Mai 6? : 662 8, — Μαρτυρεῖον ἐν τῷ 

Δευτέρῳ : 662 10. — Vid. Εὐσέβιος. April. 21*. 

Δημήτριος m. Aug. 95, Vid. Ἰουλιανός. 

Δημήτριος monachus : 309 a1. 

Δημητρίων — Δημήτριος : 661 41. 

Δημόκριτος ἡγεμών sub Aureliano : 6 24. 

Δησιδέριος 24. Sept. 19?, April. 20?. Vid. "lav- 

vouópioc. 

Διαβηνὸν ὄρος : 29 48. 

Διακονίσσης (τὰ) CP. : 24010, 46896, 68014, 68444, 

851 30. 

Διακόσιοι μάρτυρες — Μάρτυρες διακόσιοι. 

Διάνωρ — Βιάνωρ : 819 48, 

Διγνιανὸς ἡγεμών sub. Diocletiano : 797 o, 800 48, 

916 40. 

Δίδυμος m. Sept. 118, Vid. Διόδωρος. 

Δίδυμος m. Mai 24? : 706 »5. — Vid. Μελέτιος. 

Δίδυμος m. Mai 973, Vid. Θεοδώρα, 

Δίδυμος — Θωμᾶς ap. 

Aitrmovy CP. : 530 14. 

Δινάχ m. Nov. 20 : 244 4s, — Vid. Βοηθαζάτ. 

Διογένης m. Oct. £9. Vid. Θεότεκνος. 

Διογένης m. Dec. 5: 981 31. 

Διογένης ἡγεμών sub. Traiano : 499 10. 

Διόδοτος m. Nov. 7: 201 44. — Vid. Ἱέρων. 

Διόδωρος, Δίδυμος mm. Laodiceae. Sept. 11? : 

3611. — Sept. 10 : 83 45. — Oct. 9: 191 58. 

Διόδωρος, 'Avbpouéba (αἰ, ᾿Ανδρόμαχος) mm. 

Oct. 12* : 134 18. 

Διόδωρος m. Ian. 815. Vid. Οὐικτωρῖνος. 

Διόδωρος m. Feb. 4?. Vid. Ylonníioc. 

Διόδωρος, Μαριανός mam. Mart. 19 : 548 se. 

Διόδωρος m. April. 5?. Vid. Kkavttavóc. 

Διόδωρος, 'Pobomiavóg man. Aphrodisiae. April. 

293: 63823. — April. 21 : 61750, 61956. — 

April. 30 : 644 56. — Mai 3: 653 se. 

Διόδωρος m. Emesae. Iun. 13 : 78 55. 

Διόδωρος m. Ful. 62. Vid. Nouxía. 

Διοκαισάρεια urbs in. Palaestina : 452», 89211, 

894 5». 

Διοκλητιανός m. Oct, 97. Vid. Φλορέντιος, 

Διοκλητιανός émp. : 92, 102, 17, 2110, 2943, 3521, 

Aj zt, 53.6, 59 15, 78 24, 81 24, 8320, 872, 8924, 

107 14, 119 1, 1912, 19425, 13128, 134 10, 136 3, 

137 88, 13821, 141 15, 145 91, 148 9, 19, 161 46, 

1636, 168 7, 177 24, 178 8, 193 88, 199 3e, 210 τ, 

915 as, 925 4, 933 15, 236 1, 237 11, 241 19, 943 88, 
68 



1075 SYNAXARIUM. CONSTANTINOPOLITANUM 1076 
24619, 380 15, 96416, 9812», 985 6, 288 18, 291 56, 
305 7, 19, 821 15, 895 27, 44, 888 26, 368 27, 876 as, 
371 45, 386 15, 39110, 393 48, 896 41, 39719, 4016, 
40536, 406 26, A08», 410 21, 415 27, 4202, 426 34, 
4271, 188 84, 450..3, 459 19, 4670, 97, 478 28, 
497 a, 51332, 517 5, 597 58, 533 36, 537 5, 538 8, 
597 30, 601 17, 606 34, 617 23, 620 5, 693 5, 698 21, 
638 25, 659 s, 674 25, 696 3, 699 1, 712 13, 731 1, 
746 24, 747 9, 750 wo, 153 49, 789 1, 767 22, 769 12, 
775 12, 79131, 796 30, 800 45, 808 so, 80521, 8102, 
81130, 8142, 8205, 8214, 8223, 825 ?1, 886 31, 
8613, 876 15, 880 38, 881 34, 885 7, 901 12, 914 50, 
917 5, 919 98, 026 25, 994 16. 

Διομήδης m. Sept, 2: 852. 
Διομήδης m. Sept. 11: 8654, — Vig, Διόδωρος. 
Διομήδης m. in Leucopoli. Oct. 285 : 170 M. 
Διομήδης Oct. 29 : 178 13, 
Διομήδης m. Tun. 91, Vid, ᾿Ορέστης. 
Διομήδης m. Tul. 35. Vid. Θεόδοτος. 
Διομήδης m. Tarsi, Aug. 162 : 901 6. -- Iun. 80: 

789 22. — Aug. 19? : 910 is, — Σύναξις ἐν τῷ 
οἴκῳ τῆς Θεοτόκου τοῦ ἐπιλ. Ἱερουσαλὴμ καὶ 
εἰς τὸν λευκὸν ποταμόν : 910 10. --- Aug. 28 : 
92950. — Maprupéiov πλησίον τῆς Χρυσῆς 
Tlóprng : 901 2o. 

Διομήδης ἡγεμών sub Licinio : 679 $9. 
Διονυσία mater S. Euthymnii : 405 11. 
Διονύσιοι δύο mm. Mart, 151, Mart, 245. Vid, 

᾿Αγάπιος. 

Διονύσιος m. Sept. 65, Vid. Φαῦστος, 
Διονύσιος m. "Sept. 313, April. 191, Vid. Θεό- 

δωρος. 

Διονύσιος Αγοοραρίία, Ῥουστικός, Ἐλευθέριος 
mm. Oct. 81: 101 3, 108 11, 898 15. 

Διονύσιος ep. Φαῦστος, Γάϊος, Πέτρος, Παῦλος, 
Εὐσέβιος, Χαιρήμων mm. Alexandriae. Oct. 88: 
102 1e. — Oct. 4: 104 45. — Oct, 5: 108 55. 

Διονύσιος m. Oct. 292. Vig. ἸΤαῖδες ἑπτά. 
Διονύσιος ep. Corinthi. Nov, 29: : 966 &. 
Διονύσιος in. Zan. 195, Iun. 31, Vig, Λουκιλλιανός, 
Διονύσιος m. Corinthi, Mart, 101: 595 1, 59453, — 

Mart, 81 ὅ30 34. — Mart. 9 : 59138. — Vig. 
Kobpároc. 

Διονύσιος m. Mai 181, Vid, Πέτρος. 
Διονύσιος frater S, Petri Arg. : 659 20. 
Διονύσιος pater S, Eupsychii : 99 19. 
Διονύσιος. Vid. ἸΤερίνιος. 
Aióvucocfalsum numen; 909 16,9985,436 10, 674 34. 
Δῖος mn. April. 39, 295. Viq, Γάλυκος. 
Aoc asceta. Iul. 1953: 8999. Μονή : 830 33. 
Διοσκορίδης- an. Smyrnae, Mai 119 : 67612, — 

Mai 10 : 679 45, 

Διοσκορίδης m. Mai 282, Vig, Κρίσκης. 
Διοσκορίδης (ὁ ἅγιος) : 834 9, ᾿ 
Διοσκορίδης — Διόσκορος : 187 40. 
Διόσκορος m. Oct. 185: 136 3. — Oct. 14: 187 so. 
Διόσκορος haereticus : 239 9, 472 16, 473 60, 796 4, 

811 56. 

Διόσκορος pater S. Barbarae : 977 31. 
Διόσκορος --- Διοσκορίδης : 676 45. 
Διόσπολις urbs in Palaestina : 537 9, 683 4. 
Δισιδέριος -- Δησιδέριος. 

Δισμύριοι μάρτυρες --- Μάρτυρες δισμύριοι. 
Δισχίλιοι μάρτυρες — Μάρτυρες δισχίλιοι. 
Δίτζευγος Bulgarorum duz : M5 γ1. 
Δίφιλος m. Aug. 20: 909 54. — Vid. Σευῆρος. 
Δίων m. Mart. 8: 59134. 

Δίων της Tul. 62: 80210. — Vid. Aoukto. 

Δίων ἡγεμών : 839 24. 

Δίων — Δῖος : 584 58. 

Διωνᾶς — Διονύσιος : 616 49. 

Δομετιανός ep. Melitin. Ian. 103 : 38310, 816 54, 
884 à. 

Δομετιανός m. Mart. 9: 591 44. — Vid. Μάρτυρες 
τεσσαράκοντα, 

Δομετιανός. Jun. 18 : 756 45. 

Δομετιανός im. Aug. 20 : 909 54, — Vid. Σευῆρος. 
Δομετιανός émp. : 506, 81 10, 10123, 411 25, 596 88, 

780 36, 782). 66. 

Δομετιανὸς ἄρχων : 369 13, 757 12. 

Δομετιανὸς βικάριος sub Diocletiano : 416 s9, 
447 94. 

Δομετιανὸς κόμης sub Diocletiano : 107 18, 993 48, 
396 «1, 408 2. 

Δομέτιος m. Persa. Oct. 4? : 1038 28, — Aug. 71: 

86924. — Oct. 2:975 — Dec. 7 : 98554, — 

Moprupeiov πέραν ἐν Ἰουστινιαναῖς : 104 5, 

871 21. 

Δομέτιος m. Oct. 16?, Vid. Λεόντιος. 

Δομέτιος m. Nov. 8 : 208 80. 

Δομέτιος, Παφνούτιος. Jan. 26 : A93 ss. 

Δομέτιος. Mart, 75: 51895. — Mart. 8:52134. 

Δομέτιος, ἸΤελαγία, ᾿Ακύλας, Θεοδοσία mm. 

Mart. 24* : 55811. — Mart. 22 : 5589. — 

Mart. 93:556... — 
Δομέτιος ep. CP. : 727 20, 996 51. 

Δομέτιος coniux S. Matronae : 904 19. 

Δομέτιος — Δομετιανός : 885 44, 447 34. 

Δομετίων — Δομέτιος : 556 a5. 

Δομινᾶτα m. Ful. 15 : 891 45. 

Δομιτιανός — Δομετιανός, 

Δόμνα, Δομνῖνα, Κυριακή qum. Nov, 15: 188 11. 

Δόμνα, FAuxépioc, Ζήνων, Δωρόθεος, Μαρδόνιος, 

Μυτγδόνιος, l'optóvioc, Ἴνδης, Πέτρος, Θεόφι- 

λος, Ανθιμος sun. Nicomediae. Dec, 85: 

278 13. — Dee, 803 : 857 10. — Dec. 28 : 849 59, 

358 40. — Dec, 31 : 860 5». — Ian. 5: 813 43. — 

Vid. Μαρδόνιος. . 

Δόμνα — Δομνίκα : 374 43. 

Aópva — Δόμνος : 659 25. 

Δομνῆνα, Aouvfivog — Δομνῖνα, Aouvivog. 

Δομνίκα m. CP. Ian. 8? : 87122. — Ian. 5:873 49.— 

lan. 10 : 881 54. 

Δομνίκα — Δομνῖνα : 133 47, 185 96. 

Δομνῖνα m. Oct. 49. Vid. Bepvíkn. 

Δομνῖνα m. Anazarbi. Oct. 129 : 194 10. 

Δομνῖνα t. Nov. 15. Vid. Δόμνα. 

Δομνῖνα. Mart. 15: 49914, — (Ματρῶνα) : 49750. — 

Feb. 28 : 496 4. 

Δομνῖνα Neronis filia : 549 a5. 

Δομνῖνα — Δομνίκα : 878 42. 

Δομνῖνος 1. in. Perside, Oct. 1 : 96 46, 

Aouvivoc m. "Thessalonicae. Oct. 18 : 9629, — 

Oct. 28? : 169 10. 

En 
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Aojivivog n. Oct. 162: 14149. — Oct, 17: 144g. — 

Vid. Λεόντιος. 

᾿ Δομνῖνος, Θεότιμος, Τιμόθεος, Φιλόθεος, Δωρό- 
θεος, Καρτέριος, Εὐψύχιος, Σιλβανός, Πάμφι- 
λος mm. in. Palaestina, Nov. 52 : 495 τε, ---. Viq, 
Εὐψύχιος. Nov. 16. 

Δομνῖνος (al. Δόμνος) m. Mart. 2315, Mart. 267. 
Vid. Φιλήμων. 

Aopvívou (τὰ) ἔμβολα CP. : 235 10, 336 4, 379 24 
386 4, 423 10, 706 4, 860 12. 

Δόμνος m. Mart. 9 : 591. — Vig. Μάρτυρες 
τεσσαράκοντα. 

Δόμνος (al. Δομνῖνος) m. Mart. 21*?, Mart. 267. 
Vid. Φιλήμων. 

AovoM. Dec. 17? : 390 13. — Dec. 19 : 898 54. 
Δονάλεος — AovaMÉ : 391 36, 

Δονᾶτος «n. April. 844, Vig, Εὐσέβιος. 
Δονᾶτος ep. Euroeae, April. 80 : 6481, — Aug. 7: 

873 se. 

Δονᾶτος m. Mai 63, Vid. Δημήτριος, 
Aovüroc ep. m. Iul. 4*. Vid, Θεόδοτος. 
Aopkác — Ταβηθά. ἢ 
Δόρκων emporium in. Bithynia : TT110. 
Δορόστολος urbs in Thracia. 1244 4,.6277 23, 686 26, 

897 s, 865 14. 

Δορυμέδων m. Sept. 191, Vid. Τρόφιμος. 
Δοσάς pr. m. im Perside. April. 9? : 59491, — 

Aug. 20 : 918 54. — Vid. Ἡλιόδωρος. 
Δουκίτιος m. Noo. 7 : 901 44. — Vid. Ἱέρων. 
Δούκουμος rez Bulgarorum : 4159. 
AovMg m. in Cilicia, Iun. 152 ; 15023. — Iun. 16: 

75849. 
Δουλίδα m. April. 5 : 58826. — Vid. Θέρμος. 
Δουλκίτιος ἄρχων sub. Diocletiano : 326 58, 605 14. 
Δουναάν rex. Homeritarum : 159 20. 

Δουναλέ — Δοναλέ: 317 39. 

Δρακωνᾶς sm. Nov. 11 : 916 31. 
Δριζίπαρον urbs in. Thracia : 189 1, 681 51. 
Δροσίς m. Mart. 22 : 553 13. — Vid. Δρουσίλλα, 
Δροσίς m. Tul. 28: 858 50. 
Δρουσίλλα et soc. mm. Sept. 225 : 70 31. — Vid, 

Δροσίς. 

Δύναμις (ἡ ἁγία) ΟΡ, : 689 16. 

Δύο μάρτυρες --- Μάρτυρες δύο. 
Δυρράχιον urbs in. Illyrico : 782 5, 197 34, 801 29, 

805 117. 

Δώδεκα (oi) — ᾿Απόστολοι. 
Δώδεκα γυναῖκες — Γυναῖκες διύδεκα. 
Δώδεκα στρατιῶται -- Στρατιῶται δώδεκα. 
Δωναλέ — Δοναλέ. 

Δωρᾶτος — Δονᾶτος : 797 si. 
Δωρῆος --- Διόδωρος : 617 zo. 
Δωρόθεος m. Sept. 30? : 96 4, — Dec, 30? : 35823, — 

Dec. 28 : 858 44. — Vid, Δόμνα. 
Δωρόθεος ep. Tyri. Oct. 9? : 19519. — Iun, 61; 

7311. — lun.5: 129 51. — Iun.7 : 788 92, — 
602 6. 

Δωρόθεος m. Nov. 52, Vig. Δομνῖνος, 
Δωρόθεος m. Nov. 7 : 901 44, — Vid. Ἱέρων. 
Δωρόθεος m. Iul. 267, Vid, Κυριακή. 
Δωρόθεος m. : 474. 4, — Vid, Βικτωρῖνος. 
Δωρόθεος idolorum cultor : 53 45. 

Δωρόθεος — "AmoXuvopía : 371.17. 
Δωροπιανός --- Ῥοδοπιανός : 617 5o, 
Δωρόστολος --- Δορόστολος. 

Ἑαλύς m. Mai 28 : 713 46, 
"Eáotoc m. Dec. 9: 999 5, — Vig, Εὔπλος. 
Ἑβδομήκοντα ἀπόστολοι — Ἀπόστολοι. 
Ἑβδομήκοντα ἑρμηνευταί : {39 31. 
Ἑβδομήκοντα μάρτυρες — Μάρτυρες ἕβὸ. 
Ἑβδομήκοντα στρατιῶται --- Στρατιῶται ἐβὸ. 
"Efbouov ΟΡ, : 1245, 805, 1782, 66431, 8255», 

856 1, 860 20. 

Ἔβόρη — Εὐβόρη : 217 51. 

Ἕβραῖοι : 18 3, 244 2», 26625, 373 5, 497. 29, 778 26, 
884 8, 859 8, 911 15, 999 as. 

᾿ΕΥκράτιος pater S. Ioannis Colon. : 986 5. 
Ἔτγλων — Αἴγλων. 

Ἔδεσα «urbs in Syria : 18 18, 106 20, 141 41, 995 3, 
.9?76n, 2961, 43115, 43295, 4954, s», 445 55, 
50551, 54312, 56037, 7080, 7577, 77514, 838 8, 
893 45, 91115. 

"Ebeco urbs in Macedonia : 698 2, 019 20. 

Ἔξδεσσα -— "Ebego, 

Ἔδεσσα -- Ἔμεσα : 446 52. 

Ἐζεκίας rez. Aug. 28 : 989 54. — 668 20. 
Ἐζεκίας pater Trium puerorum : 317 29. 
ἘζΖεκιήλ — Ἰεζεκιήλ, 

Εἴκοσι v', Z', ' μάρτυρες — Μάρτυρες εἴκοσι Y, 
ny. 

Εἰἱράκλεια --- Ἡράκλεια. . 
Εἰρηναῖος, "Qo, "ὥροψις nn. Aug. 22? : 915 16. — 

dug. 28 : 9177 40. 

Εἰρηναῖος ep. Sirmii m. Aug. 23? : 917 8, 
Εἰρηναῖος ep. Lugdun. m. Aug. 233 : 91714 — 

41123, 

Εἰρήναρχος sm. Sebastae. Nov. 989 ; 9641», — 
Nov. 26 : 960 4». — Μαρτυρεῖον ἐν τῇ "Págbu : 
2664 26. 

Εἰρήναρχος ἄρχων sub Decio : A95 18, 501 49. 
Εἰρήναρχος --- Εἰρηναῖος : 917 40. ᾿ 

Εἰρήνη. Sept. 175, Vid. Σοφία. 

Εἰρήνη m. Dec. 39. Vid. Ἀναστασία, Χρυσόγονος. 
Εἰρήνη, ᾿Αγάπη, Χιονία mm. "Thessalonicae, 

April. 16! : 605. — April. 3 : 581 80. — 
April. 6 : 589 39. 

Εἰρήνη w. April 179 : 6105. — April. 16 : 
6085 26. . 

Εἰρήνη filia Licinii, m. Mai 4! : 65312. — Mai: 

660 à. — Οἶκος ἐν τῷ Aevrépu : 9153. — Ναὸς 
πρὸς θάλασσαν : 9599, 37931, 419 5, 6841s, 
757 34. — 'H ἀρχαία καὶ νέα : 9725, 447 57, A26 54, 
631 80, 688 8, 818 5, 840 11. — TTépav ἐν Ἰουστι- 

νιαναῖς : 878 3. 

Εἰρήνη S. Sergii uxor. Mai 185: 689 18. 
Εἰρήνη sm. Iun, 52. Vid, Μαρκιανός. . 

Εἰρήνη ómperatrir. Aug. 7? : 87989. — Aug. 9: 

877 46, 56. — 984, 11515, 194 51, 132 8, 173 4, 

21410, 269 30, 31017, 31856, 3454, 494 15, 516 50, 

597 53, 6143, 778 6, 791 37. 

Εἰρήνη dicta Ξένη Joannis Comneni uxor. Aug, 18: 

S88 ss. | 
Εἰρήνη Alexii Comneni uxor : 888 36. 
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EipnvoónoMg urbs in leauria : 99015, 44499, 

632 42, 797 59. 

Εἴσολα wrbs in. Calabria : 298 31. 

Ἑκάτη falsum numen : 44 23. 

Ἑκατόν ... γυναῖκες — [υναῖκες ἑκατόν. 

Ἑκατόν ... μάρτυρες --- Μάρτυρες ἑκατόν. 

Ἑκατὸν ... πατέρες — ΤΤατέρες ἑκατὸν. 

᾿Ἐκδικία mater S. Dometiani : 383 19. 

Ἐκδίκιος m. Mart. 9: 59143. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα, 

Ἐκκλησία (f μεγάλη) : 54e, 752, 9649, 2916, 

302, 348, 4438, δῦ 84, 67 4, 70 n, 79 31, 82 17, 

10215, 11640, 129 49, 132 37, 1519, 155 54, 166 48, 

197.51, 198 5, 224 2, 239 20, 9305, 931 s, 939 δῦ, 

24355, 95635, 26439, 984 8,28, 99114, 9993, 

303 27, 806 5, 320 2, 330 2», 337 41, 338 14, 840 9, 

3661s, 37631, 37927, 88420, 3851», 89539, 

39815, 40010, 40b 3e, 4239, 43021, 43734 

439 oo, 462.96, 468 53, 469 2, 58, 479 10, 39, 485 18, 

48834, D311s, 53413, 5479, 55936,56, 5903, 

612 38, 615 22, 617 5, 630 20, 632 10, 647.15, 680 4, 

700 32, 7301, 746 13, 775 1, 780 16, 792 89, 797 46, 

81018 81740, 826 11, 82854, 836 4, 8503,15, 

866 10, 8813, 88737, 908 41, 919 15, 990 6, 

924 11, 30, 033 54, 938 a. 

Ἐκκλησία (ἡ νέα) CP. : 882 14. 

Εκλειψις roO ἡλίου : Aug, 8': 8789. — Aug. 5: 

86936. — Aug. 9: 87750. — Aug. 10 : 8815s. 

"Excounepávriog m. Sept. 7: 2445. — Vid. Στέ- 

qavoc. 

"Excovrepía m. Sept. 7: 94 4», — Vid. Στέφανος. 

"Elaía vicus in Asia min. τ 97 41, 41 28, 308 59. 

Ἐλαία, πέραν CP. : 708 23, 710 28, 804 9, 860 12. — 

Vid. Ἐλαιῶνες ὄρος, "Ekcavat. 

Ἐλαίων ὄρος Hierosolymis : 669 1s, 891 42. 

Ἐλαιῶνες ὄρος CP.: 36020 — Vid. Ἐλαία, 

Ἐλεαναί. 

Ἐλάσιππος m. Jan. 16 3, Vid. Σπεύσιππος. 

Ἐλεάζαρος, Φινεές. Sept, 25: 821. — Sept. 8: 9.21. 

Ἐλεάζαρος m. Aug. 1*. Vid, Μακκαβαῖοι. 

Ἐλεάζαρος m. Aug. 15, Vid. ἸΤολύευκτος. 

*EXeavot, πέραν CP. : 376 56. 

Ἐλεβίχου (τὰ) CP. : 235 22. 

Ἑλένη m. lan. 20. Vid. Ἐλπίδιος. 

Ἑλένη imperatrie. Mai 8311: 891 86. — Mai 22: 
106 68. --- 44. 95, 170 21, 516 54. — Vid. Kuvorav- 

τῖνος. 

Ἑλένη m. Moi 965, Vid. ᾿Αβένιος. 

Ἑλενιαναί ΟΡ, : 135 19, 306 55, 307 15, 407 81, 893 59, 

905 28. 

Ἕλενος ep. T'arsi. Nov. 235: 959 10. 

Ἕλενος ep. : 840 yz. 

Ἕλενος --- Ἑλένη : 709 47, 

Ἐλεοῦσα (Θεοτόκος fj) : 885 s». 

"Ekeaflaáv rex Aethiopiae : 159 19, 398 25. 

Ἐλευθέριος m. Oct. 8:1. Vid. Διονύσιος. 

Ἐλευθέριος m. Romae Dee, 15! : 80734 — 

lul. 914: 83422. — Iul. 20 : 882 49. — Μαρτυ- 

ρεῖον πλησίον τοῦ Ξηρολόφου : 310 18, 832 19, 

834 29. 

᾿Ἐλευθέριος Persa m. April. 14? : 6033. — 

April. 13 : 600 4». | 

᾿Ἐλευθέριος cubicularius. Aug. 4? : 86635. — 

Aug. 25 : 9951, — Dec. 15 : 818 50. 

᾿Ἐλευθέριος, Λεωνίδης mm, Aug. 85 : 8781. — 

Aug. 5: 86935. — Aug. 10: 881 51. — Σύναξις 

ἐν Ἰουστινιαναῖς : 8782. 

Ἐλευθερόπολις wrbs in Palaestina : ὅ9 4, 9512, 

141 16, 1542, 352 58, 359 21, 986 o, 675 55, 761 so, 

164.38, 784.3, 787 9. 

Ἐλεύσιος ἄρχων sub Diocletiano : 985 9. 

᾿Ελεύσιος συγκλητικός sub Maximiano : 333 5. 

ἜΜα — Aia. 

Ἑλικωνίδης — Ἑλικωνίς. 

Ἑλικωνίς i. Thessalonicensis. Mai 581: 713 9, — 

Mai 20 : 697 54. — Mai 27 : 119 56. — Mai 29 : 

710 a2. 

"Ehiog -- Αἴλιος. 

Ἐλισάβετ on. Oct. 9*. Vid. Ἄννα. 

Ἐλισάβετ m. Oct. 222. Vid. ᾿Αλέξανδρος. 

Ἐλισάβετ thaumaturga. April. 24* : 695 11. 

"Exicáfer mater S. Ioannis Baptisiae : 16 19, 27 1, 

71 8, 767 10, 844 28, 031 39. UC 

Ἐλισσαῖος propheta. Nov. 28* : 9649s. — Iun. 14! ; 

74] 22. — Tun. 20* : 7601. — Iul. 201: 88219, — 

Προφητεῖον ἐν roig ᾿Αντιόχου : 191 8, 964 ss, 

749 18, 754 20. — 477 46, 595 50, 658 21. 

Ἑλκανά pater Samuelis : 909 26. 

"EAkeooftoc, Ἐλκεσείμ in, Palaestina : 269 o, 34. 

Ἑλκονίς — Ἑλικωνίς. 

Ἑλλάδιος. Nov. 9 : 908 58. 

Ἑλλάδιος m. Jan. 89. Vid. Θεόφιλος. 

Ἑλλάδιος commentariensis m. Ian. 24 : A21 4. — 

4023. 

Ἑλλάδιος m. Moi 271: 711 13. — Mai 28: 71837, — 

Mai 29 : 716 43. 

Ἑλλάς : 74 11, 148 42, 265 45, 480 zt, 440 16, 488 «7, 

490 12, 524 14, 591 23, 609 9, 610 7; 611 14, 686 12, 

756 4, 780 21, 783 16, 912 21. 

Ἑλλήσποντος : 246 29, 248 43, 368 19, 436 e, 540 42, 

893 90, 913 26. 

Ἐκπιδία fmperatriz : 907 16. 

Ἐλπίδιος, Εὐστόχιος, Μάρκελλος mm. Nov. 154: 

22613. — Nov. 16 : 229 44. 

Ἐλπίδιος, Δάναξ, Ἑλένη imm. Jan. 15 : 393 50. — 

Jan. 20 : 408 55. — Vid. Δάναξ. 

Ἐλπίδιος ep. in. Mart. 71. Vid. Βασιλεύς. 

Ἐλπιδιφόρος m. Nov, 2*.. Vid. 'Axivouvoc. 

Ἐλπιδιφόρος m. April. 3 : 584 68. 

Ἐλπιδιφόρος christianus quidam : 632 3. 

Ἐλπίς em. Sept. 171, Vid. Πίστις, 

Ἔμβολον (τὸ νέον) CP. : 8443. 

"Eueco, Ἐμεσηνοί : 9520, 44555, 4471, 448 a, 

485 o5, 487 4, 748 so, 833 21. 

Ἔμμάν urbs in Arabia : 763 88, 

Ἐμμανουήλ m. Mort. 20 : 551 40. 

Ἐμμανουήλ 2omen Christi : 8079. 

Ἐμμελία mater S. Basilii : 366 3. 

Ἐμπρησμοῦ μνήμη. Sept. 17 : 6 5. 

Ἐνβὲ ψευδοπροφήτης : 07418. 

"Evva0á, Οὐαλεντῖνα, ΤΤαῦλος mm. in. Palaestina. 

Feb. 10? : 455 m. — Vid. ΤΙαῦλος, Jul. 152. 

Ἐννέα μάρτυρες -- Μάρτυρες ἐννέα. 

Ἐννείμ on. Iun. 9. Vid. Θέκλα, 
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*E£ μάρτυρες — Μάρτυρες ἕξ. 

*E£oxióvioy ΟΡ, : 494 55, 804. 5, 857 84. 

Ἑξακισχίλιοι.., μάρτυρες — Μάρτυρες ἑξακισχίλιοι. 

Ἑξακόσιοι.... μάρτυρες --- Μάρτυρες ἑξακόσιοι. - 

Ἑξακόσιοι .... πατέρες --- ΠΠατέρες ἑξακόσιοι. 

Ἐξακουστοδιανός m. Aug. 2 : 861 9, --- Vid. 

ἸΤαῖδες ἑπτά, 

Ἐξάρτησις πέραν CP. : 91 55. 

Ἐξωκίωνιν — Ἑξακιόνιον : 80531. . 

Ἐπαινετός ap., ep. Carthag. Iun. 301 : 185 19. — 

Jun. 26 : 17330. — Iul. 30 : 856 48. 

Ἐπαφρόδιτος ap., ep. Adriac. ; Mai 185: 69420. — 

Iun. 801: 187 8. — Dec. 82:290 1, — Mart. 29: 

56853. — Mart. 30 : 51339. — Mai 17 : 68956. — 

Vid. Σωσθένης. 

᾿Ἐπαφρόδιτος m. Aug. 20 : 90054, — Vid. Σευῆρος. 

Ἐπιβάτων χώρα in Thracia : 660 4s. 

᾿Ἐπιλόχια τῆς Θεοτόκου. Dec. 26 : 348 47. 

Ἐπίμαχος m. Alexandriae. Oct. 31? : 181 11. — 

Oct. 30 : 17754. — ᾿Ἀνακομιδή. Mart. 11: 029 59. 

Ἐπίμαχος, Γορδιανός mm. Homae, Oct. 31? : 

1828. — Mai 98: 6705. --- Mai 6 : 661 45. --- 

Mai 10 : 618 58. — Σύναξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ 

τοῦ ἁγίου Στρατονίκου : 673 54. 

Ἐπίμαχος m. Ful. 65. Vid. ᾿Απολλώνιος. 

Ἐπίσκοπος — "Eníuayoc : 661 45. 

Επίσκοποι ἐν Χερσῶνι. Vid. Βασιλεύς. 

Ἐπιστήμη m. Nov. 51. Vid. Γαλακτίων. 

Ἐπιφάνιος in. Nov. 7 : 201 43. Vid. Ἱέρων. 

Ἐπιφάνιος ep. Constant. Cypri. Mai 12? : 67522, — 

lul. 14: 81758. — Οἶκος πλησίον τοῦ ἁγίου 

Φιλήμονος : 154 n, 67718, 81934. --- 68035, 

684 45, 751 22, 940 20. 

Ἐπιφάνιος ep. CP. Iun. 6? : 3841. — Aug. 25? : 

92419. — Iun. 5 : 729 58. 

Ἐπιφάνιος pater S. Ioannis eleem. : 215 12. 

Ἐπίχαρις, Γαϊανή qun. Bomae. Sept. 27? : 88 19. — 

Μαρτυρεῖον ἐν τῷ Γαϊτανῷ : 8328. — Μονή : 

81 48. : 
Ἑπτὰ γυναῖκες, Vid. ᾿Αλεξανδρία. 

Ἑπτὰ μάρτυρες, παῖδες — Μάρτυρες, παῖδες ἑπτά. 

ῬἙπτασκάλον CP. : 661 96, 66545, 7303, 884. 55, 

868 29, 51, 933 54. . 

Ἐράσιμος --- Ἔρασμος : 724 48. 

Ἔρασμος m. Mai 1053, Vid. ᾿Αλφειός. 

ἜΡρασμος. Fun. 2*. Vid. TTóppoc. 

"Epaguoc m. Iun. 2* : 726 18. 

ἜΡρασμος. Jun. 18 : 756 41. 

"Epagrog ap. ep. Panead. fun. 30: 186 :. — 

Nov. 10! : 209 4, — Vid. ᾿Ολυμπᾶς. 

"Epfiáx : 325 55. 

ἜἘρτγόλ urbs in. Perside : 17 18. 

Ἑρκούλιος sm. Tan. 30*. Vid. Ἱππόλυτος. 

Ἑρκούλιος Μαξιμιανός : 699 3, 

Ἕρμαϊος m. Nov. 4), Vid. Νίκανδρος. 

"Epnotoc an. Sirmii. April. 29* : 6403. 

Ἑρμᾶς --- Ἑρμῆς : 194.6. 

Ἑρμείας m. Comani, Mai 31! : 717 91. 

Ἑρμείας m. Tul, 72, γιά. Ἴσαυρος. 

Ἕρμηλος -- Ἕρμυλος. 

Ἑρμηνίγτιλδος m. Oct. 808: 17918. — Oct. 28: 

169 49, — Nov. 1: 188 43. 

Ἑρμῆς ap. ep. Philippopoli. Nov. 44: 1946. — 

Mart. 8? : 591 11, 5298. — Iun, 301 : 186 13. .— 

Nov. ὅ : 195 4, — April. 8 : 59148. — Vid. 

Tlorpóflac, Ἡρωδίων. 

Ἑρμῆς m. Ion. 801. Vid, Ἱππόλυτος, 

Ἑρμῆς, Σαραπίων, Τολύαινος m. Eomae. Aug. 18? : 

90829. — Mart. 28:568 41. — Mart. 29: 568 54. 

Ἑρμῆς falsum numen : 29 46. 

Ἑρμίας — Ἑρμείας. 

Ἕρμιλος --- Ἑρμῆς : 908 s». 

Ἑρμιόνη filia. Philippi ap. Sept. 4* : 1416. — 

2/72 49, 664. 22, — Μαρτυρεῖον πλησίον τοῦ ἁγίου 

Ῥωμανοῦ : 15 8, 

Ἕρμιππος m. ful. 261, Vid. Ἑρμόλαος. 

Ἑρμογένης m. Sept. 1*. Vid. ᾿Ἀγαθοκλεία, 

Ἑρμογένης ep. Agrigent. Nov. 24", Vid. Μακάριος. 

Ἑρμογένης m. Dec. 101. Vid. Μηνᾶς, 

Ἑρμογένης m. Ian. 24 : 41938, — Ian. 27 ; 495 40.— 

Vid. Μηνᾶς. 

Ἑρμογένης ap. ep. Megar. Tun. 30? ; 785 95, 29. 

Ἑρμογένης m. Dil. 24 : 841 51. — Iul. 25 : 851 54. 

Ἑρμογένης : 897 56. 

Ἕ ρρμοκράτης m. Tul. 261. Vid. 'Epuókaoc. 

Ἑρμόλαος m. Dec. 18, 19. Vid. ᾿Αθῆνος. 

Ἕρμόλαος, Ἕρμιππος, Ἑρμοκράτης mm. Nicome- 

diae, Iul, 261 : 8435. 

Ἕρμόλοος pr. : 8&7 19. 

Ἕρμος fluvius : 719 2. 

ἝἙρρούπολις urbs in Aegypto : 53236, 036 48, 6716, 

695 86, 745 18. 

Ἕρμυλος sm. Dec. 185. Vid. Φωκᾶς. 

"EppuuÀoc, Στρατόνικος mun. [an. 13!: 3875. — 

Jun. 2*5 : 796 32. — Tun. 1: 121 16. — Σύναξις ἐν 

τῇ Ὀξείᾳ καὶ ἐν Φυμουπόλει καὶ ἐν τοῖς Σπου- 

δαίου : 387 84, 721 16. 

Ἕρμυλος ap. Mart. 8? : 522.3. — Vid. Ἑρμῆς. 

Ἕρμων ep. Hierosolymorum : 513 32, 517 6. 

Ἐρυθρὰ θάλασσα : 391 5, 788 8, 

Ἔρως m. Tun. 24?. Vid. ᾿Ορέντιος, 

Ἐρωτηϊς m. Oct. 6: 116 48. 

Ἐρωτηΐς m. Oct. 272. Vid. απετωλῖνα. 

Ἐσαϊς. Nov. 17 : 932: 31. — Vid. 'Hpoig. 

Ἐσθήρ filia Toseph : 80 1, 663 17. 

Ἐσία — ΕἩὐσέβεια : 732 31. 

Ἕσπερος, Ζωή, Kupiakóc, Θεόδουλος qmm. Mai 35: 

649 2. — Μαρτυρεῖον ἐν τῷ Δευτέρῳ : 65015, - 

8771 46. 

Εὔα prima mulier : 25 26. 

Εὐαττελισμὸς τῆς Θεοτόκου. Mart, 251 ; 557 16. — 

Tlopopovi. Mart. 26 : 557 50. 

Εὐάττελος m. Iul. 7*. Vid. Εὐστάθιος. 

Εὐάγριος philosophus : 713 42. 

Ἐὐάδης — Εὔοδος : 434. 

Εὐάνδρου (τὰ) CP. : 2347, 791 87. 

Εὐανθία. Sept. 2:6 4. 

Εὐανθία uxor Demetrii. Sept. 13. Vid. Κορνήλιος 

Εὐάρεστος «m. Dec. 38}: 930 2, — Vid. Ocóboukoc. 

Εὐάρεστος asceta CP. Dec. 265 : 9&7 e, — Dec. 98: 

888 34. — Dec. 29 : 353 49, 

Εὐβιώτατος — Εὐβίωτος : 713 48. 

Εὐβίωτος m. Dec. 183: 822 26. — Dec. 21: 833 81.— 

696 «2. 
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Εὐβίωτος m. Mai 27*. Vid. 'Akómog. 

Εὐβόρης «m. Nov. 133. Vid. Ming. 

Eófoóhn mater S. Panteleemonis. Mart. 30 : 

573 51. — 847 4. 

Εὔβουλος m. Feb. 85, Vid. ᾿Αδριανός. 

Εὔβουλος, Νύμφα app. Feb. 295 : A95 55. 

Εὔβουλος, 'louMavóg qmm. Mart. 75: 51823. — 

Mart. 6 : 51655. — Mart. 8 : 520 538. 

Εὔβουλος senator CP. : 35945, — Τὰ Εὐβούλου : 

698 32. 

Εὐγένεια — Εὐγενία, 

Εὐγενία, TTpwrüc, ὙὝάκινθος mm. Romae. 60.941: 

389 n, — Tan. 18 : 888 81. 

Εὐγενία v. socia S. Malronae : 904.29. 

Εὐγένιος m. Nov. 7 : 201 43. — Vid. Ἱέρων. 

Et vévioc , Χριστοφόρος, Φιλούμενος mm. Nov. 945: 

92553. 

Εὐγένιος, Μαρῖνος (al. Μαρία, Mapiavóc) mui. 

Caesaraeae, Dec. 10? : 9988. — Feb. 12* : 

460 21. — Dec. 11: 800 38. . 

Εὐγένιος m. Dec. 131, Vid. Εὐστράτιος. 

Εὐγένιος, Μακάριος mm. Dec. 20? : 33026. — 

Feb. 19: &15 s. 

Εὐτγένιος. Jan. 8 : 816 se. 

Εὐτένιος, Κάνδιδος (al. Κανίδης, Κανίδιος), Οὐαλ- 

λεριανός, ᾿Ακύλας mm. Trapezunt. lan. 20? ; 

406 55. — Jan. 21: 409 45. 

Εὐτένιος ep. m. Mart. 71, Vid. Βασιλεύς. . 

Εὐγένιος «m. Jul. 233 : 88529, — ul, 21: 89358. 

Εὐγενίου (τὰ) CP. : 483 8. 

Εὔγραφος m. Dec. 10*. Vid. Μηνᾶς. 

Εὐδαίμων m. Aug. 20 : 909 59. — Vid. Σευῆρος. 

Εὐδοκία Samaritana m. Mort. 1? : 498 19. 

Εὐδοκία m. Aug. 4 : 868 81. 

Εὐδοκία imperatriz. Aug. 13* : 890 14. 

Εὐδοκία mater S. Eudocimi : 857 8. 

Εὐδοκία mater S. Pauli iun. : 308 so. 

Εὐδοκία mater S. Petri : 1957. 

Εὐδοκία mater S. Nicephori : 193 Yo. 

Εὐδοκιαναί CP. : 7545. 

Εὐδοκιάς insula : 590 15. 

Εὐδόκιμος iunior, Iul.31! : 857 2. — Μετακομιδή : 

857 24, — E. ὁ ἐν 'E£ataovíy : 858 34, 

Εὐδοξία m. Ian. 811. Vid. Κῦρος. 

Eóbo£ía imperatriv : 919 14, 4955, 491 17, 501 45, 

6773. 

Εὐδοξία mater S. Cyriaci : 81 96. 

Εὐδοξία — Εὐδόξιος : 327 v». 

Εὐδόξιος m. Sept. 63, Vid. Ῥωμύλος. 

Εὐδόξιος m. Nor. 2?. Vid. ᾿Αττικός. 

Εὐδόξιος ordinarius : 1854. 

Εὐδόξιος ep. Amorii : 590 2, 

Εὐδόξιος ep. Antioch. : 766 19. 

Εὐδοξίου (τὰ) CP. : 418 12. 
Εὐέλπιστος m. Tui. 11. Vid. Ἰουστῖνος. 

Εὐεργέτου Χριστοῦ novi, : 830 2. 

Εὐθαλία m. Mart. 2? : 50120. — Mai 6 : 661 49. — 

Mai 12 : 680 20. 

Εὐθαλία, Aug. 27 : 929 45. 

Εὐθάλιος ep. Bybli ; 747 12. 

Εὐθασία m. Jan. 12 : 385 6. 

Εὐθυμιακὴ ἱστορία : 79421. 

Εὐθύμιος ep. Sard. Dec, 263 : 845 2. 

Εὐθύμιος iunior. Ian. 4? : 367 21. — Ian. 5:369 41. 

Εὐθύμιος pr. Jan. 201: 405 1. --- Ἐπάνοδος τοῦ 

λεμψάνου : Jan. 191 : &06 5. — Μετάθεσις τῶν 

λειψάνων. Mai 7: 661 ὕ;. — 919, 8826, 9811s, 

367 26, 392 1. 

Εὐθύμιος thawmaturgus. April. 9? : 5198, — 

April. 189: 61425. — April. 14: 60153. — 

April. 17 : 608 54. 

Εὐθύμιος ep. Madyt. Mai 5 : 660 48. 

Εὐθύμιος ep. Synad. : 519 18. 

Εὐϊλάσιος m. Feb. 68, Vid. Φαῦστα. 

Εὐκαρπίων m. Vid. Τρόφιμος. 

Εὐκλέης wm. Aug. 19. Vid. Δατούνης, Λεόντιος. 

Εὐλάλιος ep. Aug. 29 : 933 51. 

Εὐλάλιος ep. Edessae : 898 29. 

Εὐλάλιος : 229 36. 

Εὐλαμπία in. Oct. 101. Vid. Εὐλάμπιος. 

Εὐλάμπιος, Εὐλαμπία e£ soc. cc mm. Nicomediae. 

Oct. 101: 125 14. — Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς "Abbo : 

127 s. 

Εὐλάμπιος (al. Εὐλότιος) m.in Palaestina. Mart. 5? : 

511 18. — Mart. 4 : 505 so. 

Εὐλάμπιος m. Tul. 3*. Vid. Θεόδοτος. 

Εὐλοτία snater S. "Theodosii : 383 25. 

Εὐλότιος ep. Alexandr. Feb. 185 ; ἀδλ 18, — 

Jun. 18* : 748 yi. 

Εὐλόγιος m. in Palaestina. Mart. 5? : 5118. — 

Mart. 4 : 505 54. — Vid. Εὐλάμπιος. 

Εὐλόγιος ξενοδόχος. April. 28* : 6386. — 

April. 27 : 632 99. 

Εὐμενίας μονή : 614 1. — Vid. Ὁμονοίας μονή, 

Εὐμένιος ep. Gortyn. Sept. 18? : 56 9. 

Εὐνίκη m. Oct. 281. Vid. Τερέντιος. 

Εὐνίκη mater S. Timothei ap. : 411 16. 

Εὐνικιανός m. Dec. 981, Vid. Θεόδουλος. 

Εὐνίκος pr. : 783 11. 

Εὐνοῖκός m. Mart. 9: 59149. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Εὐνόμιος haereticus ; 149 41, 849 3, 285 16. 

Εὔξεινος Tlóvroc : 265 46, 519 s, 872 22. 

Εὔοδος m. Sept. 1*. Ῥιά. ᾿Αγαθοκλεία. 

Εὔοδος ap. ep. Antioch. lun. 801. : 781 81. — 

Sept. 7: Sh o4. — April. 28 : 636 64. — 329 15. 

Εὔοδος τη, filius S. Theodotae : 881 40. 

Εὐουράνοι CP. : 292 42. 

Εὔπλος m. Mai 30 : 717 49. 

Εὔπλος m. in Sicilia. Aug. 111: 88133. — Dec.9 : 

299 55 (Ἐάσιος). 

Εὔπορος m. Dec. 381, Vid. Ocóbouoc. 

Εὐπραξία. Jan. 11: 386 41. 

Εὐπραξία. Jul. 2£* : 840 19. — Iul. 25 : 841 58. 

Εὐπραξία mater S. Eupraziae : 840 14. 

Εὐπρέπιος s. Oct. 173. Vid. Κοσμᾶς. 

Εὔροια urbs in. Epiro : 643 1. 

Εὐρώπη : 48 26, 461 3, 593 6, 660 49, 674 2e, 729 8, 

81131. 

Εὐσέβεια (al. Ξένη) Mylassae. Iun. 24! : 419 6, — 

Jan. 18 : 400 54. 

Εὐσέβεια (al. Ἐσία), Σωσάννα mun. Tun. 6? : 

783 10. — Iun. 5: 789 31. — Iun. 7 : 186 δ]. 

Εὐσέβεια m. Iul. 267. Vid. Κυριακή, 
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Εὐσέβεια mater S. Eustathüi : 941 31. 

Εὐσέβιος, Νέσταβος, Ζήνων, Νέστωρ, Βούσιρι 

sm. Sept. 915: 66 15. — Sept. 20: 61 ᾳ. — 

Sept. 22: 6950. — Vid. Εὐσέβιος, April. 24*, 

Ζήνων. 

᾿ Εὐσέβιος m. Sept. 232: 7123. — Sept. 21: 6835. 
Εὐσέβιος m. Oct. 83, Vid. Διονύσιος. 

Εὐσέβιος m. lan. 903. Vid. Βάσσος. 

Εὐσέβιος asceta. Tan. 232 : 4A8 14. 

Εὐσέβιος m. Ian. 301. Vid. Ἱππόλυτος, 

Εὐσέβιος asceta. Feb. 15? : 46122. — Feb. 17: 469 5o. 

Εὐσέβιος, Νέων, Λεόντιος, Λογγῖνος, Χριστοφό- 

ρος, Δημήτριος, Δάναβος, Δονᾶτος, Θερῖνος, 

Νέσταβος, Νική mum. April. 945 : 62816. — 

April. 23 : 69651. — Vid. Ζήνων, Εὐσέβιος, 

Sept. 21*, Δημήτριος. 

Εὐσέβιος, ῬῬωμανός, Μελέτιος, Χαραλάμπης, Xpi- 

στῖνα mm. Nicomediae. Mai 30? : 7i78. — 

Mai 31: 717 52. — Σύνοξις ἐν τῷ μαρτυρείῳ τῆς 

ἁγίας Εὐφημίας : 717 12. 

Εὐσέβιος ep. Samosat. Iun. 22! : 768 2. — Σύναξις 

πλησίον ᾿Αρκαδιανῶν : 763 ss. 

Εὐσέβιος ep. Nicomediae : 480 25. 
Εὐσέβιος ep. Caesareae : 180 26. 

Εὐσέβιος pr.: 117 42. 

Εὐσέβιος ordinarius : 148 54. 

Εὐσέβιος philosophus : 253 40. 

Εὐσέβιος christianus quidam : 996 9. 

Εὐσεβίου (τὰ) CP. : 900 8. 

Εὐσεβιώτης — Εὐβίωτος : 712 s. 

Eboefuvác m. Aug. 11. Vid. Μακκαβαῖοι. 

Εὐσίγνιος m. Antioch. Aug. 5! : 86729. 

Εὐσταθία mater S. Mocii : 674 25. 

Εὐστάθιος, Θεοπίστη, Θεόπιστος, ᾿Αγάπιος mm. 

οπιαθ, Sept. 20! : 59 25. — Maprupeiov ἐν τῷ 

Δευτέρῳ : 61 25. 

Εὐστάθιος, Καλλίνικος mm. Sept. 28? : 8818. — 

Σύναοξις ἐν τοῖς Προμότου : 88 19. 

Εὐστάθιος, Θεσπέσιος, ᾿Ανατόλιος mm, Nov. 305: 

24134 --- Μονὴ ἐν τῷ Σκοτεινῷ Πητγαδίῳ : 

240 sa. 

Εὐστάθιος ep. Antioch, Feb. 219; 480 14.— Iun.5: 

78938. — Aug. 38: 91136. 
Εὐστάθιος ep. in. Bithynia. Mart, 29* : 572 yi. — 

Mart. 28 : 56831. — Mart. 30 : 573 88. 

Εὐστάθιος, Πολύκαρπος, Εὐάγγελος mm. Ful. 75: 

806 15. . 

Εὐστάθιος m. Ancyrae, Iul. 283: 85131. — Iul. 29: 

853 se. ' 

Εὐστάθιος wi. Aug. 20 : 900952. Vid. Σευῆρος. 

Εὐστάθιος mon. : 177 43. 

Εὐστάθιος mon. : 486 31. 

Εὐστάθιος christianus quidam : 368 51. 

Εὐστάθιος aerarius : 481 10, 917 55. 

Εὐστολία, Σωπάτρα CP. Nov. 9? ; 9073, — 
Μονὴ πλησίον τῆς μονῆς τοῦ Παναγίου : 204ss. 

Εὐστολία --- Εὐθαλία : ὅ01 6.6 
Εὐστόργιος pater S. Panteleemonis : 841 14. 
Εὐστόχιος m. Nov. 15*. Vid. Ἐλπίδιος. 

Εὐστόχιος, Γαϊανός, ἸΤρόβη, Λουλούς, Οὐρβανός 
(al. Οὐρβάσιος) mm. lun. 23? : 76619. — 
Jun. 20 : 160 44. — Iun. 21 : 160 .— 

Εὐστράτιος m. Nov. 22. Vid. ᾿Αττικός. 

Εὐστράτιος, Αὐξέντιος, Εὐγένιος, Μαρδάριος, 

Ὀρέστης qn. Dec, 181: 806 5. — Σύναξις ἐν 

τῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου : 800 38. 

Εὐστράτιος thaumaturgus. Ian. 95: 381 1. 

Εὐστράτιος ἡγεμών sub Diocletiano : 719 14. 

Εὐστράτιος pr. Magnae eccles. : 817 40. 

Εὐσχήμων ep. Lompsae. Mart. 14*: 588 88. --- 

Mart, 15 : 5377 54. --- Σύναξις ἐν ἸΤαυλοπετρίῳ : 

586 49. 

Εὐτόλμιος κόμης sub Mazimiano : 913 40. 

Εὐτόλμιος pater S. Aquilinae : 14131. 

Εὐτροπεῖνα — Εὐτροπία : 177 5]. 

Εὐτροπία m. Alexandriae. Oct. 307 : 1791. — 

Oct. 30 : 180 4. — Mai 25 : 109 40. 

Εὐτροπία m. Iun. 253, Vid. Λιβύη. 

Εὐτρόπιος. Feb. 195: 476 15. — Feb. 20 : KI'115. — 

Feb. 21 : A81 60. 

Εὐτρόπιος, Κλεόνικος, Βασιλίσκος mm. Mort. 31: 

503 2. — 700 40. 

Εὐτρόπιος pater S. Ioannis Calybitae : 393 6. 

Εὐτρόπιος filius S. Luciae ; 58 13. 

Εὐτρόπιος -— Εὐτροπία : 177 53. 

Εὐτροπίου μοναστήριον CP. : 301 14. 

Εὐτροπιώτης — Λουκᾶς. Dec. 115 : 800 ss. 

Εὐτυχής al. Εὐτύχιος. Sept. 193, April. 20*. Vid. 

"lavvovápioc. 

Εὐτυχής conf. Moi 27? : 7146. 

Εὐτυχής ep. Meliten. m. Mai 28 : 713 54. 

Εὐτυχής discip. S. Ioannis ap. Mai 30! : 71532. — 

Aug. 24 : 920 44. 

Εὐτυχής haereticus - 232 9, 465 8, A04 13, 6112s, 

79618, 812 3. 

Εὐτυχής christianus quidam ; 868 5]. 

Εὐτυχιανός m. Sept. 2:859. 

Εὐτυχιανός m. ug. 175. Vid. Στράτων. 

Εὐτύχιος om. Sept. 2 : 8 54. 

Εὐτύχιος αἱ, Εὐτυχής «m. Sept. 193, April. 30", 

Vid. ᾿Ιαννουάριος. 

Εὐτύχιος sm. Nov. 7: 201 45. — Vid. Ἱέρων. 

Εὐτύχιος, Θεσσαλονίκη mm. Dec. 19* : 3285. — 

Dec. 18 : 891 45. 

Εὐτύχιος m. Ian. 20?. Vid. Βάσσος. 

Εὐτύχιος s. Mart. 9 : 591 4ι. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Εὐτύχιος ep. Mart. 275: 64 7. — Mart. 28 :56525. 

Εὐτύχιος ep. CP. April. 61 : 5876. — April. 7 : 

59939. — 7 217, 991 50. — Σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ 

ἐκκλησίᾳ : 590 2. 

Εὐτύχιος ὃ ἐν Μιλήτῳ. Mai 27 : 712 58. — Mai 28 : 

71351. 

Εὐτύχιος — Εὐτυχής : 920 59. 

Εὐτύχιος --- Ἡσύχιος : 588 35. 

Εὐτυχίς m. Sept. 45 : 151». — 14:3]. — Vid. 

Πετρώνιος. 

Εὐφημία m. Chalcedone. Sept. 161: 479i. — 

Jul. 111: 811 26. — Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς ᾿Αντιό- 

xou : 498, 818 20, — Ἐν τῷ Πετρίῳ : 3342, 

71654, 7171, 76432. — Μονὴ πλησίον τῆς 

Thing : 16042. — Ἐν Xxoravd Πηγαδίῳ : 

940 54. — Ἐν τοῖς ᾿Ολυβρίου : 890 9. 

Εὐφημία i, Nor. 195. Vid. "Ἄνθιμος. 
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Εὐφημία o; Tan. 4: 309 42. 

Εὐφημία m. Mart. 18?. Vid. ᾿Αλεξανδρία. 

Εὐφημία εἰς τὴν ἁγίαν Δύναμιν m. Mai 165: 

689 14. 

Εὐφημία mater S. Flori : 3945. 

Εὐφημιανός — Ἄννα, Oct, 29 : 17416. 

Εὐφημιανός pater S. Alexii : 543 1. 

Εὐφρασία m. Nicomediae. Ian. 195 : 40A 15. 

Εὐφρασία m. Mart. 144 : 58639. — Mart. 16 : 

540 n. 

Εὐφρασία m. Mai 18?. Vid. Θεόδοτος. 

Εὐφρασία a. Mart. 182. Vid. ᾿Ἀλεξανδρία. 

Εὐφράσιος m. April. 281: 63410. — Vid. Xorop- 
Vivoc. 

Εὐφράσιος — Eügpooía : 401 5o. 

Εὐφράτης fluvius : 399, 3401, 898 19, 493 15, 

4713, 541 16. 

Εὐφρατησία, Εὐφρατήσιοι: 116 11,811 11. 

Εὐφράτιος ep. Antioch. : 160 46. 

Εὐφράτιος pater S. Mocii : 614,38. 

Εὐφροσία — Εὐφρασία : 401 56. 

Εὐφροσύνη dicta Σμάραγδος, Sept, 252 : 77 Y1, — 

Vid. ἸΤαφνούτιος. ᾿ 

Εὐφροσύνη mater S. Clementis Ancyr. : 415 25. 

Εὐφρόσυνος coquus. Sept. 11 : 83 so. 

Εὐφρόσυνος m. Mart. 6 : 516 ss. 

Εὐφρόσυνος medicus : 8&7 16. 

Εὐφυΐα mater S. Ioannis Colon. : 286 5. 

Εὐχάϊνα prope Euchaita : 451 18, 788 33. 
Εὐχάϊτα urbs in. Hellesponto : 65 16, 886 56, A51 20, 

616 4o, 735 15. 

Εὐχανεία --- Εὐχάϊνα : 451 18. 

Εὐψύχιος m. Caesaroede Coppad. Sept. 7? : 
23 35. — April. 91: 5939. — April. 10 : 696 50. 

Εὐψύχιος m. ἐπ Palaestina. Nov. 5?. Vid. Δομ- 
vivo. 

Εὐψύχιος, Νέαρχος, Kaprépiog mum. Nov. 16 : 

298 5o. 

Εὐψύχιος m. Mart. 5: 519 5. 

Εὔψυχος — Εὐψύχιος : 196 a5. 

Ἔφεσος, Ἐφέσιοι : 1422, 81 8, 62 22, 68 30, 77 15, 
82 το, 105 1, 112 10, 131 49, 140 18, 155 10, 193 12, 
194 18, 295 80, 94736, 9712, 4s, 98099, S145, 
35321, 399 54, A1114 31, 65634, 66414, 7463, 
7812, 785 3, 84, 78015, 794 μ, "7909, 81722, 
820 12, 823 46, 884 3, 866 13, 29, 86. 

Ἐφραΐμ ep. ÜUniae. Nov. 105: 919 1. 
Ἐφραΐμ Syrus diac. Ion. 281: 499 2. — 348 4. 
Ἐφραΐμ ep. m. Mart. 71, Vid, Βασιλεύς. 
Ἐφραΐμ éribus : 4. 56, 692 15, 889 18, 909 36. 

“Ζαβουλών terra : 749 59. 

Ζακχαῖος, ᾿Αλφειός mm. in. Palaestina, Nov. 184: 
236 11, 30. — Dee. 185: 3942). 

Ζακχαῖος ep. Hierosolym. Feb. 215: 481 19. 
Ζακχαῖος ap. April. 21* : 619 16, — April. 20: 

617 51. — 236 2o. 

Ζαλική — Λαζική : 767 4. 

Ζαμβρής : 866 ss. 

“Ζανοῖς — Ζηναῖς : 739 4. 

Ζανιθᾶς mi. in Perside. Mart. 29! ; 567 91, — 
Vid. Ἰωνᾶς. 

Zápfinhog — Σάρβηλος. 

Zap£8 pater Iob : 660 29. 

Ζαρουαντίνης γι. Nov. 20 ; 244 41. — Vid, Bon- 

θαζάτ. 

“Ζαχαρίας pater S. Ioannis Bapt. Sept. 51 : 15 16. — 

71 4, 944 v1, 761 9, 931 22. — Oct. 23 : 155 5$. — 

Εὔρεσις τοῦ λειψάνου. Feb, 113 : ABS 25, — Ναὸς 

ἐν τῷ Παραδεισίῳ : 169 42. — Ζ, τῆς ᾿Ατρώας : 

366 8. ! 

Ζαχαρίας ὃ σκυτοτόμος. Nov, 17 : 232 31. 

Ζαχαρίας m. Nov. 18 : 233 56. 

Ζαχαρίας proph. Feb. 81: 3139, 44991, — Mai 165: 

68911. —- Mai 15: 68550. — Τροφητεῖον ἐν 

τοῖς ᾿Αρεοβίνδου : 690 20. 

Ζαχαρίας mon. Mart. 24 : 557 a3. 

Ζαχαρίας pater S. Stephani : 291 19. 

“Ζαχαρίας coniu S. Theocletis : 914 10. 

Ζαχαρίας — "AZapíac : 445 46. 

Ζαχαρίας — Ζακχαῖος : 180 60, 

Ζεβεδαῖος : 7925, 995 7, 7484, 689 10, 668 18, 

78029, 789 10. . 

Ζεβινᾶς o. Nov, 138. Vid. ᾿Ἀντωνῖνος, 

Ζεβινᾶς, Tlohuxpóvioc, Μωῦσῆς, Δαμιανός ascetae, 

Feb. 345: 481 15. — Feb. 28 : 485 41. — 489 16. 

Ζεῦγμα urbs in Syria : 423 14. 

Ζεύγματος τοποθεσία CP. : 291 21, 861 5t. 

Ζεύς falsum numen : 187 5, 30520, 396 21, 079 88, 

706 39, 718 19, 891 16, 913 11. 

Ζεφύριον in. Cilicia : 750 34. 

Ζηβινᾶς — Ζεβινᾶς. . 

Ζηκχοί populus : 265 51. --- Vid. Ζικχία. 

Ζήλα ἐπισκοπή : 600 11, 936 2. 

Ζηλικίνθιος ἄρχων sub Diocletiano : 168 s. 

Ζηλικίνθιος ἥγεμών sub. Licinio : 840 50, 858 4. 

Ζηλικίνθιος τριβοῦνος : 368 19. 

Ζηλωτής, Vid. Ἰούδας, Σίμων. 

Ζηναῖς, Φιλωνίλλη vun. Tarsi, Oct. 11? : 129 24. 

Ζηναῖς m. Dun. 65: 78913. — Iun.5: 78236. — 

Jun. 7: 786591. — Οἶκος ἐν τοῖς Βασιλίσκου : 

9778 28, 188 14. 

Ζηνᾶς m. Iun. 22?, Vid. Ζήνων. 

Ζηνᾶς ap. ep. Bybli. Iun. 801: 787 28. — 921 22. 

Ζηνοβία m. Oct. 805. Vid. Znvófioc. 

Ζηνόβιος, Ζηνοβία mum. Oct. 30? ;: 17799. — 

Oct. 31: 180 4v. — Σύναξις ἐν Ἰουστινιαναῖς : 

178 4. 

Ζηνόδοτος pater S. Zenobii: 171 25. 

Ζήνων m. Sept. 3 : 19 40. 

“Ζήνων m. Sept. 68, Vid. Ῥωμύλος. 

Ζήνων m. Sept. 21*. Vid. Εὐσέβιος. 

Ζήνων m. Dec. 30?, Vid. Aóuvo. 

Ζήνων asceta, Feb. 10? : 456 16. — Tan.30; 488 52. 

Ζήνων, Zwilog. Mart. 3 : 50 46. 

Ζήνων τι. April. 59, 101, Vid. Τερέντιος. 

Ζήνων im. April. 305. Vid. Βίκτωρ, 

Ζήνων, Εὐσέβιος, Νέων, Βιτάλιος mm. Corcyrae. 

April. 27 : 681 88, — April. 38: 688 49, 54. — 

April. 29 : 640 59. --- Vid. Εὐσέβιος. April, 343. 

Ζήνων, Τριφύλλιος.- Iun. 1295; 7488, — Iun. 11: 

745 40. — Iun. 13 : 148 38. 

Ζήνων. Tun. 19 : 707 s. 
Ζήνων ap. lun, 801, Vid. ᾿Αρίσταρχος. 
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Ζήνων, Ζηνᾶς mm. Tun. 22? : 763 31. — Jun. 28 : 

76551. — Σύναξις ἐν τῷ Κυπαρισσίῳ : 764 26. 

Ζήνων m. Aug. 112. Vid. Νεόφυτος. 

Ζήνων m. Aug. 21. Vid, ᾿Αταθόνικος. 

Ζήνων imp. : 93 20, 287 81, 377 23, 476 81, 480 44. 

Ζιτάνεως τόπος i Lazica : 168 39. 

Ζίζων — Ζήνων : 456 δι. 

Ζικχία xdipo : 76821. — Vid. Ζηκχοί. 

Ζιλικίνθιος — Ζηλικίνθιος, 

Ζιχία --- Ζικχία. 

Ζόβη --- Ζώβη. 

Ζοροβαβέλ princeps Iudaeorum : ἀ511, 690 o. 

Ζώβη μονή prope Sebastopolim : 98 2. 

Ζωὴ μι. Dec. 181, Vid. Σεβαστιανός. 

Ζωή m. Mai 33. Vid. "Econepoc. 

Zu, uxor Leonis imp. : 936 20. 

Ζώϊλος. Mart. 8. Vid. Ζήνων. 

Ζώϊλος romanus, April. 14? : 6053. — April. 13 : 

600 42. 

Ζώϊλος m. Aug, 20 : 909 55. — Vid. Xevfipoc. 

Ζώϊλος christianus quidam : 336 a1. 

Ζώϊλος. Vid. Φλαύϊος. 

Ζώορα ἐπ Palaestina : 60 15, 138 23. 

Ζωσιμᾶς. Jan. 24 ; 421 4. 

Ζωσιμᾶς. April. 3 : 8542, — April. 4 : 585 31. — 

578 16. 

Ζωσιμᾶς. April. 27 : 632 37. 

Ζωσιμᾶς — Ζῴσιμος : 751 93. 

Ζώσιμος m. Sept. 28?. Vid. 'AMpeióc. 

Ζώσιμος, ᾿Αθανάσιος mm. in. Cilicia. Ian. 45: 

869 10. — Jan. 3 : 368 à. 

Ζώσιμος ep. Syracus. Ian. 21? : 41 7, — Mart, 28: 

568 43. — Mart. 80 : 618 31. 

Ζώσιμος m. Apolloniad. Inn. 20! : T7519. — 

Jun. 19 : 756 49. 

Ζώσιμος christianus quidam ; 529 4. 

Ζωτικός m. Sept. 185, Vid. Makpófioc. 

Ζωτικός m; Oct. 21?. Vid. Δάσιος. 

Ζωτικός m. Dec. 231. Vid. Θεόδουλος. 

Ζωτικός pr. orphanotrophus. Dec. 315: 359 33. — 

Dec. 30 : 888 58. — Ian. 8 : 876 55. — Ὃ ἅγιος 

Z. πέραν : 96 2o, 362 90, 376 56. 

Ζωτικός m. April. 205. Vid. Βίκτωρ. 

Ζωτικός m. Aug. 20: 909 55, Vid. Σευῆρος, 

Ζωτικός m. Aug. 221. Vid. ᾿Αταθόνικος. 

Ζωτικός christianus quidam : 368 51. 

Ζώωρα — Ζώορα. 

Ἠβερτίς — Νιβερτίς : 317 58, 

Ἠγάθραξ ai. Mart. 363, Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 
Ἠλεῖ νι. Sept. 135, Vid. Μακρόβιος. 

Ἠλεϊ sacerdos : 910 27. 

Ἠλεῖ in. Palaestina : 880 26. 

Ἠλήριος thaumaturgus. April. 3* : 58423. —— 

April. 295: 6401.— April.4 : 58533. — April. 6 ; 

589 40. 

Ἠλιάδης m. Mart. 9: 59149. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Ἡλιανός --- Ἠλιάδης : 521 δι. 

Ἠλίας o. Sept. 19*. Vid. ΤΤηλεύς. 

Ἠλίας. Nov. 3: 192 45. 

Ἤλίας m. Dec. 19?. Vid. ΤΤρόμος. 
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Ἠλίας thaumaturgus. Ian. 129 : 3883. 

Ἠλίας i. Feb. 161. Vid. ἸΤάμφιλος. 

Ἠλίας m. in. Perside. Mart. 591: 56814. — Vid. 

Ἰωνᾶς. 

Ἠλίας propheta. Iul. 901: 888 4. — ΤΤροφητεῖον ἐν 

τῷ Πετρίῳ : 3156, 832 14. — Ναὸς ἐν τῇ μονῇ τοῦ 

Βαθυρρύακος : 39014. — 63 vr, 84:18, 85 25, 23539, 

960 s, 315 6, 8712 46, 390 14, 405 5s, 476 85, 478 45, 

5955 50, 696 18, 706 45, 745 19, 749 15, 802 17, 870 o. 

"HMag iunior. Aug. 17 : 906 61. : 
Ἦμλίας ep. Hierosolym. : 191 3, 132 τι, 286 21. 

Ἠλίβατον — Λίβατον : 664.39. 

Ἡλιόδωρος «m. Sept. 383, Vid. ᾿Αλφειός, 

Ἡλιόδωρος ἐπ Magido. Nov. 19 : 240 41. 

Ἡλιόδωρος, Δόσας nun. in Perside. April. 9? 

59421. — Aug. 20 : 912 55. 

Ἡλιόδωρος mon. : 31. 

Ἡλιόδωρος magus : 479 89. 

Ἡλιοσκάμβρη --- Κλιοσκαύρη. 

Ἡλιούπολις urbs in Syria : 498 20. 

*Hhiouckópn — Κμιοσκαύρη. 

Ἠλίριος, Ἠλύριος --- Ἠλήριος. 

Ἤπειρος regio Illyrici : 6442. 

Ἥρα falsum numen τ 657 36. 

Ἥραιος — Νηρεύς : 209 3s. 

*Hpaig m. in Aegypto. Sept. 5 τ 1831. — Sept. 259: 

751. 

Ἡραΐς «i. Mart, 45: 506 33. — Mart. ὃ : 513 sr. 

Ἡραϊς sn. Mai 30? : 717 14. — Moprupeiov : 717 47. 

'Hpaig — "lepoíc. 

Ἡρακλάμων ion. Dec. 85. Vid. Ἰωάννης. 

Ἡράκλεια urbs in. Thracia: 49, 23 81, 80 15, 265 49, 

451 m, A74 as, 621 54, 6761, 68010, 73516, 785 21. 

Ἡρακλείδης, Mópwv epp. T'amasi. Sept. 175 : δά. ea. 

Ἡρακλείδης ep. Amastrid. : 821 20. 

Ἡράκλειος in. Oct. 398. Vid. ᾿Αλέξανδρος. 

Ἡράκλειος m. Oct. 20 : 177 52. — Oct. 31: 180 5. 

Ἡράκλειος a. Mart, 9: 59143. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Ἡράκλειος, Παυλῖνος, Βενεδῖμος mm. Athenis. 

Mai 159:6881.— Mart.21: 076 :4,.— Mai 14: 

68445. — Mai 16 : 680 50. — Mai 17:692 4. — 

Mai 18 ; 693 59. 

Ἥράκλειος m. Mai 21:697 91. 

Ἡράκλειος m. Ful. 188: 818 25. — Iul. 14: 82008. — 

Vid.'Avbpéac. 

Ἡράκλειος émp. : 47 45, 49 15, 55 18, 1703, 171 36, 

915 18, 257 11, 339 2, 409 5, 4133, 46520, 507 20, 

637 46, 677 22, 879 15, 22, 888 46, 887 5, 9181. 

Ἡράκλειος Heraclii imp. filius : 818 40. 

Ἡρακλῆς falsum mwmen : 92 1, 885 51. 

ἮἨρεμίας (τὰ) : 448 23. 

Ἢρίλιος --- Ἠλήριος : 585 41. 

Ἡρώδης vex: 1615, 303 8, 841 24. 

Ἡρώδης Ἀγρίππας : 99534, 395 80, 642 3, 78031. 

Ἡρώδης Ἀντίπας : 485 32, 931 24. 

Ἡρώδης Φίλιππος : 789 9. — Vid. Φίλιππος. 

Ἥρωδιανός — Ἡρωδίων : 565 36. 

Ἥρωδιάς : 931 25. 

Ἡρωδίων ap. ep. Patrarum Mart. 975 : 5649. — 

April. 83: 591 s; — Iun. 80! : 188 6. — Mart. 28: 

565 a5. 
69 
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Ἥρωΐϊς — 'Hpolg : 512 eo. 

"Hpwv philosophus. Aug. 11: 88553. 

Ἡσαΐας propheta. Mai 9}: 665 25. — Ναὸς πλησίον 

τοῦ ἁγίου Λαυρεντίου : 424.531, 667 $1. — 1.11, 

494. 20, 749 28, 922 36. 

Ἡσαΐας o. Feb. 161. Vid. Tláuquioc. 

Ἡσαΐας mon. in Sina : 399 32. 

"Hoa filius Isaac : 60028. 

Ἡσιχίας asceta. Mart, 7 : 517 53. --- Vid. Ἡσύχιος. 

Ἡσύχιος m. Sept. 2:834. 
Ἡσύχιος m. Nov. 7: 201 à. — Vid. Ἱέρων. 

Ἡσύχιος m. Feb. 19 : 416 26. 

Ἡσύχιος e. Mari. 4* : 5054. — Vid. Ἡσύχιος 

asceta. 

«Ἡσύχιος m. Mart. 9: 59149. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα, 

Ἡσύχιος Hierosolymit. Mart. 28 : 568 81. 

Ἡσύχιος conf. Amaseze, Mai 109? :; 6781. — 

Mart, 4: 505 50. — Mart. 5: 519 se. — Mart. 6: 

515 41. — Mai 7 : 661 55. 

Ἡσύχιος am. Antiochiae, Mai 10*: 674 7. 

Ἡσύχιος m. Jul. 72. Vid. ΤΤερεγρῖνος. 

Ἡσύχιος : 587 10. 

Ἠσχόης — Ἰσχόης. 

Θαβαθά in Palaestina : 153 u. 

Θαβώριον ὄρος : 869 42. 

Θαδδαῖος. Nov. 22: 248 s6. 

Θαδδαῖος conf. Dec. 29 : 868 δ]. 

Θαδδαῖος ap. (al. Ἰούδας, al. Λεββαῖος). Jun. 191: 

755 35. — Iun. 801: 182 4. — Aug. 211: 91113. — 

Aug. 19: 908 58. — Aug. 20 : 909 48. — 890 35. — 

Σύναξις ἐν τῷ ἀποστολείῳ τοῦ ἁτίου ἸΤέτρου 

καὶ ἐν τῇ μονῇ τῶν Πρόβου : 912 13. 

Θαθουήλ — Θουθαήλ. 

Θαλαλαῖος — Θαλελαῖος, 

Θαλάσσιος, Λιμναῖος ascetae. Feb. 229 ; A85 10. 

Θοαλάσσιος. Mai 203 : 698 27. — Mai 7:66157. — 

Mai 19 : 696 6o. — Mai 22 : 700 81. 

Θαλάσσιος πάπας ᾿Αφρικῆς : 637 5]. 

Θαλάσσιος πρίγκιψ : 675 9. 

Θαλάττιος — Θαλάσσιος. 

Θαλελαῖος, ᾿Αρτεμίδωρος mam. Sept. 20? : 622. — 

Sept. 21 : 64 42, — Μαρτυρεῖον ἐν τῷ Κοσμιδίῳ : 

62.3. 

Θαλελαῖος m. Nov. 195. Vid." Av&inoc. 

Θαλελαῖος asceía. Feb. 27?.: 4989, — Feb. 28 : 

496 4. 

Θαλελαῖος m.in Cilicia. Mai 20! : 697 2. — Mai 21: 

700 51. --- Μαρτυρεῖον ἔνδον τοῦ ἁγίου μ. ᾿Άτα- 

θονίκου ; 698 4. 

Θαλλελαῖος — Θαλελαῖος. 

Θάλλος m. Mart. 165. Vid. Τρόφιμος. 

Θάλος --- Θαλελαῖος : 6537. 

Θαμυρίς sponsus S. Theclae : 75 12. 

Θάσιον locus : 38 15. 

Θάσος insula : 162 12, 590 15. 

Θαυμάσιος m. April. 29?. Vid. Θεογνίς. 

Θαυμαστὸν ὄρος prope Antiochiam : 703 12, 708 48, 

708 46, 800 24. 

Θεαγένης m. Oct. 3 : 101 o. 
Θεαγένης m. Nov. 7: 901 51, — Vid. Ἱέρων. 

Θεαγένης ep. Parii m. Jan. 85: 868 18, — Ian. 2: 

965 54. — Ion. 4 : 868 91. 

Θεή m. Feb. 265 τ 402 23, — Feb. 28 : A85 ar. 

Θεή m. Iul. 159. Vid. ΤΤαῦλος. 

Θεία κώμη in. Phrygia : 587 10. 

Θείων m. Feb. 1: A37 81. 

Θέκλα m. Sept. 195, Aug. 19?. Vid. Τιμόθεος. 

Θέκλα m. Sept. 241: 151. — Feb. 13 : 461 49. — 

496 2, 898 15. — Maprupeiov ἐν Κριθοπωλίοις : 

189. — Ἐν τῷ Ποσαλέως ὄρει : 461 49. 

Θέκλα i, Nov. 208. Vid. Βοηθαζάτ. 

Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία, Ἐννείμ ma. in 

Perside. Iun. 9: 74021. — Vid. Μάρια, Μάρθα, 

Tfap8évot πέντε. 

Θέκλα mater S. Zenobii : 117 25. 

Θέκλα — Θεοκλῆς : 20 a. 

Ockové in terra Zabulon ; 149 29. 

Θελσέν in Mesopotamia : 272 26. 

Θεμέλιος m. Nov, 7: 201 45,51. — Vid. Ἱέρων. 

Θεμιστοκλῆς m. Myrae in Lycia. Dec. 21? : 3356. 

Θεογένης m. Nov. 7 : 901 45. — Vid. Ἱέρων. 

Θεογένης — Θεαγένης : 368 39, 57. 

Θεόγνιος, ᾿Ατάπιος, Πίστος. Mai 169: 68911. — 

Vid. Βάσσα. 2 

Θέογνις, Ῥοῦφος, Ἀντίπατρος, Θεόστιχος, Apre- 

μᾶς, Μάγνος, Θεόδοτος, Θαυμάσιος, Φιλήμων 

mn. Cyeici. April. 395: 637 21. 

Θέογνις ep. Niceae ; A80 26. 

Ocobooía, Feb. 85: 4543. 

Θεοδοσία m. Mart. 18?. Vid. ᾿Αλεξανδρία.- 

Θεοδοσία m. Mart. 24*. Vid. Δομέτιος. 

Θεοδοσία m. Caesaraeae. April. 29* : 6394. — 

Mai 391: 1139s. — April. 2:580 4s. — April. 3: 

584 46. — April. 4: 585 32. 

Θεοδοσία m. CP. lul. 185: 82812. — Mai 29: 

716 se. — Jul. 17 : 825 48. — Σύναξις ἐν τῇ μονῇ 

τοῦ Σωτῆρος τοῦ Εὐεργέτου : 830 1. 

Θεοδοσία mater S. Hilarionis τ 132 42. 

Θεοδοσία iater S. Procopii: 805 24. 

Θεοδοσία — Ocobóoiod : 560 a0. 

Θεοδοσία — Θεοδώρα : 357 58. 

Θεοδόσιος ὃ μέγας imp. Nov. 9*: 205 34. — 

Nov. 10 : 20921. — 4618, 77.45, 149 a2, 191 11, 

917 s, 948 25, 2/75 36, 284 18, 336 7, 390 24, 421 58, 

465 39, 469 1, 6441, 666 3, 741 51, 715 ὅ9, 829 21, 

840 14, 841 9, 865 2o, 866 81, 882.0, 891 4, 99357, 

935 21. 

Θεοδόσιος coenobiarcha. Ian. 111: 383 22. — 7642, 

8921, 5277 12. 

Θεοδόσιος in Cilicia. Feb. δ : 4462. — Jan. 11: 

985 45. — Feb. 8 : A52 86. 

Θεοδόσιος m. Mart. 965: Vid. Σαβῖνος, 

Θεοδόσιος, Βασιλίδης, Γερόντιος qm. April, 145 : 

6042. — April. 18 ; 600 4. 

Θεοδόσιος ὁ μικρός imp. Iul. 309 ; 856 13. — 

Jul. 17: 888 58. — lul. 29 : 868. υῦ. — Iul. 81: 

86855. — 1719, 916, 3312, 7760, 87 24, 32, 145 42, 

158 23, 95951, 2815, 3992, 4955, 4, 4653, 

49036, 533 a2, 573 48, 67422, 592 14, 68626, 79411, 

196 s, 812 20. d 

Θεοδόσιος hegumenus. Aug. 8*: 87110. — Aug. 5i 

869 234, — Aug. 9: 8T] δι. 

E * 
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Θεοδόσιος ep. Thessalonic. : 163 20. 

Θεοδόσιος patricius : 51 41. 

Θεοδόσιος Alramyt. imp. 111: 828 13, 25. 

Θεοδόσιος pater 5. Georgii Amastrid. τ 481 46. 

Θεοδόσιος — Θεόδωρος : 969 to, 861 v2. 

Θεοδοσιούπολις wrbs in Armenia : 10513, 964 85, 

84 

Θεοδότη qm. Oct. 22*. Vid, ᾿Αλέξανδρος. 

Θεοδότη, Σωκράτης mm. Oct. 985: 15725. — 

Sept, 17: 68 45. — Oct. 21: 153 so. 

Θεοδότη in. Nov. 3 : 192. 5. — Nov. 4 : 191 58. — 

Nov. 5 : 196 80. — Vid. Δάσιος. 

Ocobór m. Dec. 22 : 333 z5, 334 a1. — Tul, 295: 

S54 21. — Dec, 23 : 931 9. — Jul. 30: 856 88, — 

lul. 81:85739.— Μαρτυρεῖον ἐν τῷ Κάμπῳ : 

85439. — Vid. ᾿Αναστασία, Χρυσόγονος. 

Θεοδότη m. Tan. 1. Vid. Θεόπεμπτος. 

Θεοδότη mater 585. Cosmae et Domiani. Ian. 1: 

363 3». — Jan. 2: 365 55. — 148 5, 1856. 

Θεοδότη si. lan, 311. Vid, Κῦρος. 

Θεοδότη m. Mai 185. Vid. Θεόδοτος. 

Θεοδότη m. Jul. 35: 796 85. 

Θεοδότη mater S. Gregentii : 32810. 

Θεοδότη mater S. Gregorii Agrigent. : 251 16. 

Θεοδότη mater S. Theophanis : 530 25. 

Θεοδότη --- Θεοδοσία : 828 δύ. 

Θεοδότη — Θεοδώρα : 107 zo. 

Θεοδοτίων m. Tan. 345. Vid. Τ]Ταῦλος. 

Θεοδοτίων interpres ; 140 18. 

Θεόδοτος m. Sept. 2*. Vid. ᾿Ἀειθαλᾶς, 

Θεόδοτος m. Sept. 15", Feb. 191. Vid. Μάξιμος. 

Θεόδοτος ep. Ephes. Oct. 5^: 1129. 

Θεόδοτος ep. Ancyr. Nov. 4^ : 194. 90. — Nor. 3: 

199 44, — Nov. 5 : 19629. — Vid. Θεόδωρος. 

Θεόδοτος μι. Nov. 49. Vid. Δάσιος. 

Θεόδοτος m. Nov. 7: 201 43, τὸ. Vid. Ἱέρων. 

Θεόδοτος m. Ian. 1: 365 4. 

Θεόδοτος ep. Cyren. m. lan. 19* τ 40i. — 

Mart. 25: 509 15. — Tan. 17 : 400 5e. — Mai 6 : 

6615. — Mai 12: 680 31. 

Θεόδοτος m. April. 395, Vid. Θέοτνις. 

Θεόδοτος, Τεκοῦσα, Ἀλεξανδρία, Κλαυδία, Φαεινή, 

Εὐφρασία, Ματρῶνα, Ἰουλία, Θεοδότη mun. 

Aneyrae. Mai 18? : 698 s. — Iun. 71: 18 2. — 

Mai 17 : 689 56. — Vid. ᾿Αλεξανδρία, | 

Θεόδοτος, Ocobórn, Διομήδης, Εὐλάμπιος, Ἀσκλη- 

πιάδης, Γολινδούχ mun. Tul. 35 ; 796 25. 

Θεόδοτος, Δονᾶτος min. Iul. 4*: 79831. 

Θεόδοτος ep. Antioch. : 492 7. 

Θεόδοτος ep. CP. : 395 19, 332 30. 

Θεόδοτος ep. : 498 s. 

Θεόδοτος pater S. Canidis : 141 51. 

Θεόδοτος pater S. Mamantis : ὅ 51. 

Θεόδοτος ἡγεμών sub Antonino ; 6414, 616 49. 

Θεόδοτος — Θεότεκνος : 736 24. 

Θεοδούλη m. Anazarbi, Ian. 183 : 4015. — Ian. 24 : 

A909. — Ian. 30 : 489 1. — Feb. 5: A45 48. 

Θεόδουλος m. Sept. 4. Vid. Θεότιμος, 

Θεόδουλος m. Sept. 7 : 2549. — (al) : 2& 45. — 

Vid. Στέφανος. 

Θεόδουλος s. Sept. 12?. Vid. Μακεδόνιος. 

Θεόδουλος m. Sept. 281, Vid, Τερέντιος. 

Θεόδουλος m. "Nov. 7 : 301 43. — Vid. Ἱέρων. 

Θεόδουλος in Cypro. Dec. 35 : 915 21. —— Dec. 2: 

913 56. 

Θεόδουλος stylita. Dec. 35 : 915 35.— Dec.2: 2/1356. 

Θεόδουλος asceta, Dec. 22 ; 936 26. 

Θεόδουλος, Xatopvivoc, Εὔπορος, Γελάσιος, Εὐνι- 

κιανός, Ζωτικός, Tlóvrioc, ᾿Αγαθόπους, Βασιλί- 

bnc, Εὐάρεστος mm. in Creta. Dec.231:93716.— 

Σύνοξις πλησίον τῶν ΤΙλακιδίας : 9406. 

Θεόδουλος Nili filius. Jan. 14! : 3911, 31. — 

917 12. — Vid. ἸΤατέρες ἐν Σινᾷ. 

Θεόδουλος s. Feb. 16*, Vid. ἸΤάμφιλος, 

Θεόδουλος m. Mart. 9 : 591 αἰ. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα, 

Θεόδουλος, ᾿Αγαθόπους mm. "Thessalonicae. 

April, 41: 58326. — April. 5 : 585 42. 

OcóbovAog m. Mai 35. Vid."Eamepoc. 

Θεόδουλος m. Iun. 18. Vid. Λεόντιος. 

Θεόδουλος m. : 474 4, — Vid. Βικτωρῖνος. 

Θεοδώρα Alexandriae. Sept. 111: 3319.— Sept. 12 : 

87 45. — Ian. 12: 386 56. 

Θεοδώρα in. Sept. 185. Vid. Κάστωρ, 

Θεοδώρα imperatrix. Nov. 14*. Vid. Ἰουστινιανός. 

Θεοδώρα sponsa Christophori Caesaris. Dec, 29* : 

35414, — Dec. 30 : 356 56. 

Θεοδώρα m. Jan. 12 : 380 52. 

Θεοδώρα imperatrix. Feb. 11* : 46821. — Feb. 10 : 

45653, — 183116, 1595 944i; 99610, 332 44, 

341 2, 444 σι, 5913, 533 15, 083 20, 73356, T7713, 

936 35. 

Θεοδώρα "'essalonicensis. April. 51: 585 10. 

Θεοδώρα m. April. 17*. Vid. Λεωνίδης. 

Θεοδώρα, Δίδυμος mm. Alexandriae : Mai 275 : 

71134 — April. 5: 68825. — Mai 28 : 118 εἴ. 

Θεοδώρα. Μαρτυρεῖον ἐν τῇ Znpoxépku : 915 13. 

Θεοδώρα iater S. Ioannis Calylitae ; 393 o. 

Θεοδώρα mater S. Theodorae ; 394 20. 

Θεοδώρα -— Θεοδοσία : 453 40, 46, 580 5. 

Θεοδωρησιανή mater S. Euphemiae : 4821, 8113. 

Θεοδώρητος pr. Antiochiae, Mart. 27 : 50892; — 

Mai 1895: 69521. — Mart. 3: 50519. — Mai 6: 

66150. — Mai 12: 68031. — Mai 17: 6895. 

Ocobdipntoc ep. Cyri. Mart. 28 : 56836. — 18034, 5, 

43811, 482 49, 

Θεοδώρητος ep. Antiochiae : 132 n. 

Θεοδώρητος — Θεόδοτος : 492 7. 

Θεοδωρίσκος μι. Mai 24* : 70626. — Vid. Μελέτιος. 

Θεόδωρος qu. Sept. 49. Vid. ᾿Αμμιανός, ᾿Ὠκεανός. 

Θεόδωρος m. Sept. 6*. Vid. Οὐρβανός. 

Θεόδωρος m. Alecandriae. Sept. 195: 88 τι. — 

Dec. 84: 976 1s. — Dec. 2 : 973 56. 

Θεόδωρος, Σωκράτης, Διονύσιος, Φιλίππα mmn. 

Pergae. Sept. 21* : 6213. — April. 191 :61325. — 

Sept. 20 : 6142. — April, 21: 617 92. 

Θεόδωρος m. Nov. 7 : 201 42. — Vid. Ἱέρων. 

Θεόδωρος Studita, hegumenus. Nov. 11? : 914 6. — 

Nov. 10 : 909 9s. — A443. — 820 36. 

Θεόδωρος m. Antiochiae, Nov. 34: 253 3. 

Θεόδωρος ep. Theodosiopol. Nov. 28* : 26531, — 

Nov. 29 : 265 59. 

Θεόδωρος ep. CP. Dec. 27? : 35030. — Dec. 26 : 

34453. — Dec. 28 : 849 59. 
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Θεόδωρος Ὑραπτός, Dec. 28? : 8583 5. — Dec. 27: Θεοκτίστη Lesbia. Nov. 9* : 906 5 
mn Ὧν, ὅθ. » Vid. Θεοφάνης. Θεοκτίστη 14. Tan. 211. Vid. Κῦρος. 
Θκόδωμος ἢ v rims, am. ὅθι 416 δ. Θεοκτίστη mater .S. Theodori Studitae τ 918 88, 

à 6, Ιωσῆς. ᾿Ανακομιδή, Tan. 25 : 421 ao. 820 s6. 
Θεόδωρος m. Ian. 301, Yid, Ἱππόλυτος. Θεόκτιστος asceta. Sept. 2* ; 918 — lan, 41: 
Θεόδωρος stratelates m. ἐπ Euchania. Fh. 82; 367 35, — 988 2, 405 19. 
di Aj.-— Jen. 12:986 556,-— Feb. 7:44935. — — Ocókriarog a. Sept. 69. Vid, Φαῦστο 
Ανακομιδή. Jun. 51: 788 19. — 65 15, 616 40. Θεόκτιστος. Oct, 8 : 101 so. ᾿ ᾿ 

ϑούδωρος tiro m. PFeb.17':46911. — Dec. 11: Θεόκτιστος patricius. Nov. 20? : 944 16. 
2723. — 6515, 503 5, 616 40, 700 4. — Θαῦμα. Θεόκτιστος conf. lan. 49 : 96739. - lan. 5: 
Pa. 11 1460 51. — Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς Σφωρα- 869 48. — Vid. Θεόκτιστος. Ian. 8 "" 
μον : M 4798, 46931. — Πλησίον τοῦ Χαλκοῦ Θεόκτιστος hegumenus Tan. 44: 967 a. 
ὦ pam, ov : 943, 188 7. — Ἐν. Κοσμιδίῳ ; - Θεόκτιστος ep. m. Jan. 8: 380 49. — Ian.9: 380 46 
8 t — Ἐν Σκαφειδίῳ : 13743. -- Ἐν τῷ 381 50, — Vid. Θεόκτιστος. Ian. 4? ' 
Ῥησίῳ : 774 9, 798 o. Θεόκτιστος m. Feb. 4 : ἀλλ, 54. ᾿ 

Θεόδωρος σαλός, οὐ. 551: 49024.— Feb, 26:4924e, Θεόκτιστος an. Feb. 10 : 456 39, 54. — Vid. X 
Θεόδωρος em. Mart, 62, Tid, Μάρτυρες τεσσαρά- λάμπης. " mu 
o »u δύο. ᾿ Θεονίλλα"μαέον S. Hyacinthi : 827 90. 
M wpog m. April. 101. Vid. Τερέντιος. Θεονίλλα — Νεονίλλα : 177 4o, s. 
pis Παυσίλυπος (al. ἸΤαυσιλύπιος), April, Θεόπεμπτος ep., Θεωνᾶς mm. Ian. 45 : 368 26 

: 6037. 
a3: 

i. lan. 1: 86439. — lan. 2: 86555, — ZH 
Θεόδωρος Trichinas. April. 201 ; 0155... — ^ 87349.— 406 10 momen 

April. 91: 5 Ó : 6 p d 617 54. Θεόπεμπτος et soc. mm. Feb. 75 : A50 23. 
φεύδωρος Byeeota. April. 221 : 619 2o. Θεόπεμπτος ei soc. aum. Tun, 11 : 145 40. 

Ps ὁ ἡτιασμέγος.- Mai 15! ; 6839». — Θεοπίστη m. Sept. 201. Vid. Εὐστάθιος. 
E : — Τὴ i mi : 688 μ. — E H. ἸΤαχώμιος. Θεόπιστος m. Sept. 301, Vid. Εὐστάθιος, 
em pee. mus Mai 181: 60425. — Maz 17; Θεόπιστος m. Ian. 1: 36541. — Jan. 2 : 2655 

957. — 4193. Θεοπρεπής m. Aug; 221. Vid. ᾿Αγαθόνικος. 
Θεό in. Mai 24? : 706 "à nubes in. Mai 24? : 706 94. — Τα, Μελέτιος. Θεοπρέπιος ai. Mart. 299. Vid. Φιλητός. 

óbupos ep. Ciren. Λουκία, ᾿Αρόα imm. Ful. - Θεοσέβης m. Aug. 20 : 909 56. — T'id. Σευῆρος. 
796 29. — ὅ : 800 3.::817 ΡΝ Tu. ὅ : 800 δι. — Iul. 122:81738& — - Θεοστήρικτος mon. Nov. 92 : 905 22. — Nor. 10 ; 
ui. 16 : 82048. — 79819, 800 45, 91636. — 219 a3, ᾿ 

Σύναξι! ὦ Ῥησίῳ : 7 " etbupós » " E * Θεοστήρικτος. Feb. 175 τ 410 18. — Feb. 18: 113 5;. 
- dul. 212. Vid. Γεώρτιος. . Θεοστήρικτος legum. Pelecet, Feb, 29 : 496 4o 

Θεόδωρος n. Aug. 1?. Vid, ΤΤολύευκτος. Mart. 17 : 544 93 Come 
φεόδωρος €p. Hierosolym. 180 14, 107 i2. Θεόστιχος m. April. 393. Vid. Θέογνις. 
εόδωρος ep. Pharán. : 4914, 600 91 ό ᾿ " ᾿ ; ᾿ Ε ἢ 31. Θεότεκνος, Διογένι .Οεί, 4*: 107 3. — Oct.3: 

Θεόδωρος ἄρχων sub Numeriano : 697 & 101 6o. TUE "- PUMP στη 
Θεόδωρος ἡτεμιών sub. Antonino : 65 10, 620 .», Θεότεκνος ἄρχων : 698 17, 725 4. 
φεόδωρος pater S. Domitiani : 983 11. Θεότεκνος dise. 5. Pullii 494 yr 
oca apos pater S. Ioannis hegum. : 632 4. Θεότιμα m. Moi 19?. Vid. Φιλέταιρος. 
δέον pater S. Neophyti : 410 20. Θεότιμος, Θεόδουλος nmm. Sept. 4 : 16 45. 
M pater S. Nicephori : 728 n. Θεότιμος sn. Nov. 0*. Vid. Δομνῖνος, 
o ὁ ρος pater S. T'haddaei : 353 5]. Θεότιμος anachoreta : 909 46. 
εόδωρος — Θεοδώρα Alexandrina : 34 90. Θεύτιμος diac, :6325 

oce upos ep. Ancyr. — Θεόδοτος : 19244,51,19629, Θεοτόκος — Μαρία. 
€ó — Διό : ormupos Διόδωρος : ἀ86 86. Θεούπολις --- ᾿Αντιόχεια : 420 44. 

o apos — Δωρόθεος : 196 45, 730 ss. Θεοφάνης m. Sept. 9 : 29 42 
eóbupog --- ὀ : 877 55 ᾿ ὌΝΩΝ " ονοδόφιος 871 9. Θεοφάνης, Θεόδωρος τραπτοί, Oct, 21? : 130 $5. — 

Oen εὖ ὅτος : 796 45. Oct. 12 : 188 45. — 653, 69.0, 39516, 3293, 
fog — Θεοδιύρητος : 693 zo. 349 49, 352 o, 493 46. ὶ δι " 9, , 

θεόειδος m. [an. ὅ : 873 a. Θεοφάνης. Oct. 16 : 141 50 
εόκλεια mater S. iopii : ' conf. 5i -" M e M ΛΩΝ : 590 9. Θεοφάνης conf. Sigrian. Mart. 19! : 59928. — - 

ler . M " ἌΝ A tectae : /5 & Σύνοξις ἐν τῇ μεγάλη ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν τῇ κατὰ 
A ς m. Dec. 24. Vid. Σόσσιος. : Σιγριανὴν μονῇ : 531 18. 

εοκλῆς m. δὲ 5. Fü Ü in ὃ ἧς Sept. 65. Vid. Φαῦστος. Θεοφάνης, TTavoéuvn Antiochiae, Iun. 105 ; 7439, — 
εοκλῆς m. Sept. 14 : 45 4s. Jun. 9 : 140 29. | 
o 4E .9: . 
PHAUM Vii 5 Hirneinihi ; 827 20. Θεοφάνης pater S. Gregorii Acrit, τ 312 25. 

nr. dug. 3: 865 56. Θεοφάνης Studita : 44335. 
Θεοκλητώ " D d dug. 20 . a mioturga. 4ug. 215 : 9143. --- Θεοφάνια. Ian. 6: 37318. — Παραμονή. fan. à: 

509 2 : 49. — Aug. 27 : 928 S9. — Aug.28: . 36948. — Dominica praecedens: 368 40, 369 30, 4s. 

d — Dominica sequens : 976 51. — 417 40. 
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A89 es, 501 a3, 520 9, 563 2, 565 34, 581 25, 58510, 

605 9, 713 n, 771 19, 785 81, 819 35, 822 91, 855 5. 

Θετταλία — Θεσσολία, 

Θεωνᾶς m. Ian. 45. Vid. Θεόπεμπτος. 

Θεωνᾶς, Συμεών, Φορβῖνος. April. 4 : 585 88. 

Θεωνᾶς m. April. 209. Vid. Βίκτωρ. 

Θῆβαι, urbs in Aegypto, Θηβαῖοι: 56 23, 21, 172.2, 

Θεόφιλος m. Sept. 30? : 94 s. — Dec. 30* : 95851.--- 987 yt, 30718, 558.5, 146 19, 771 58, 81020, 934.60. 

Dec. 28 : 358 a. — Vid. Aóyuva. Θῆβαι urbs in Boeotia : 148 14, 591 22, 783 16. 

Θεόφιλος iunior conf. Oct- 22.1008. — Oct. 10:  Onflaic regio Aegypti : 06 38, 210 58, 307 90, 393 3 

125 a. 507 e, 650 20, 683 98, 605 86, 698 7, 745 19, 028 22. 

Θεόφιλος m. Nor. 7: 201 44 — Vid. Ἱέρων. Θηλσεῖ — Θελσέν. 

Θεόφιλος mon. Dec. 2?. Vid. Ἰωάννης. Θηριανός — Θερῖνος : 661 as. 

Θεόφιλος, Ἑλλάδιος mn. in Lybia. lan. 89 : Θορύβιος consularis : 202 26. 

371 35. Θουβριτανῶν πόλις Thuburbo : 440 12. 

Θεόφιλος iunior m. Ian. 309 : 434 V4. Θουθαήλ, Βεβαία nun. Edessue. Sept, δ΄ : 1812. — 

Θεόφιλος m. Mart. 6?. Vid. Μάρτυρες τεσσαρά- Dec. 10^ : 998 9. — Sept. £ :16 41. — Dec. 11: 

3002s. — Fid. XápBnAoc. 
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Θεοφανώ imperatriz. Dec. 16* : 31412. — Dec.17: 

32131 — Dec. 18: 395 δ. — Σύναξις ἐν τοῖς 

ἁτίοις ᾿Αποστόχοις : 314 54. 

Θεοφανῴ mater S. Canidis : 141 sz. 

Θεοφανώ mater S. Stephani : 291 19. 

Θεόφιλα mater S. Philothei : 47 15. 

Θεόφιλος ep. Ephesi. Sept. 25? : 71 34. 

κοντὰ δύο. 

Θεόφιλος m. Mart, 9 : 521 44, — Vid. Μάρτυρες Θουθαήλ s. Aug. 4? : 86811. — Jug. 5: 868 se. 

τεσσαράκοντα. Θράκη, Θρᾷκες : 38 91, 479, 3015, 512, 10511 

Θεόφιλος m. Mart. 11: 638 41. — Vid. Τρόφιμος. 194.29, 965 14, 400 4o, 41439, 4593s, 47435, 480 12, 

Θεόφιλος et soc, nin. Mart. 311: 973 12. 89 2, 660 49, 076 1, 080 10, 681 28, 709 18, 723 34, 

7612:1,30, 785 20, 1871, 8274, 85155 86952, 
Θεόφιλος m. Iul. 4 : 797 56. 

Θεόφιλος m. Iul. 217, 235. Vid. Tpóquioc. 889 4, 910 so, 914 41, 919 56, 920 4e, 929 9. 

Θεόφιλος ep. Alexandriae : 299 1, 442 35, 723 13, Θρφκησίων θέμα : 62 12, 7122. 

T14 81, 716 16, 812 18. Θυάτειρα urbs ii Lydia : 1 

Θεόφιλος imp. : 116 12, 125 ὁ, 130 53, 159:, 2021, Θύμβρις fluvius : 943. 

896 6, 331 38, 344. 55, 849 56, 352 1, 35556 414τ, Θύρσος, Λεύκιος, Καλλίνικος (Κορωνᾶτος) mun. 

A589» δίθιο, 5890, 63435, 08214 7145, Dec. 141: 80531. — Aug. 17? : 90591. — 

890 a5, 837 3, 857 4, 0914 5. Aug. 16 τ 898 58, — Μαρτυρεῖον πλησίον Ἔλε- 

Θεόφιλος mon, : 100 38. νιανῶν : 907 14, 893 0, 905 γἱ. — Vid. Θύρσος. 

Θεόφιλος patricius : 354 19. Ian. 905, 

Θεόφιλος -- Φιλόθεος : 196 4i. Θύρσος, "Avviy mmn. Jan. 20^ ; 407 36. — Σύναξις 

Θεοφύλακτος ep. Nicomed. Mart. 8! : 203.2. πλησίον Ἑλενιανῶν : 401 91. 

Θεοφύλακτος ep. Amas. : 810 5]. Θωλᾶς locus in monte Sina : 51219. 

Θεοφύλακτος ep. CP. : 302 1, 900 21. Θωμοῖς. Jan. 8 : 368 2v. 

Θεοφύλακτος — Θεόφιλος : 129 a6. Θωμαῖς m. Alexandriae, April. 1i: 00125. 

Θεράπων m. in Cypro. Mai 26? : 109 28, — Mai 1: Θωμαῖς mulier christiana τ 769) 28. 

6854s, — Mai 94: 705 00. — Mai 25 : 708 s Θωμᾶς ap. Oct. 6! : 1123, — Iun. 209: 760 1. — 

Mai 28 : 71846. — Μαρτυρεῖον πλησίον τῆς un. 301: Ἴϑι e. — S942. — Ἀποστολεῖον ἐν 

᾿ἘἘλαίας : 710 27. τοῖς ᾿Αμαντίου : 60 23, Εἰ τῳ, — Ἐν τοῖς ᾿Ἄνθε- 

Θεράπων ep. m. Sardis Mai 2609? : 711}. — μίου : 836 22. : 

Mai 24: 105 59. — Mai 25 : 0849. — M«c 57: Θωμᾶς m. Nov. 1*. Vid. Καισάρειος. 

719 55, — Mai 28 : 713 41. Θωμᾶς ep. CP. IL. Noc. 142 : 223 42. — Nov. 15 : 

Θεράπων, Μακάριος, Μάρκος, Mapxía nm. Jun. 998 46. 

93. 

20? : 2411. 
264: T1131. — fun. 27 : 116 κα... Θωμᾶς ἐν τοῖς Κύρου. Nor. 

Θέρθα m. Mart. 26?. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ, Θωμᾶς Δεφουρκινός, Dec. 10 : 293 39. 

Θωμᾶς. Dan. δ: 969 49. 

Θωμᾶς ep. CP. J. Mart. 19! : 9916. — Febr. 185 ; 

&Tkgs. — Mart. 20 ; 05999. — Mart. 21: 

801 51. — Mart. 22 5» — Σύναξις ἐν τὴ 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : ὅ51 55. — 483 9, 50. 

Θωμᾶς ἐπ᾿ Maleo. Iul. 7}: 808 s. — Jul. 6 : 801 32. 

Oepivog m. April. 24*. Vid. Εὐσέβιος, 

Θερῖγος m. Mai 6?. Vid. Δημήτριος. 

Θέρμος m. April. δ᾽ : 888 8, — Vid. Φερφοῦθα. 

Θερμοῦθα — Φερφοῦθα : 585 43, 

Θερφούθη — Θερφοῦμα — Φερφοῦθα : 54854, 

585 45. 

Θέσβη patria Eliae proph. : 831 4. 

Θεσπέσιος «m. Nor. 205. Vid. Εὐστάθιος. 

Θεσπέσιος m. Iun. 1: 72 at. 

Θεσσαλία, Θεσσαλοί : 95 48, 265 4s, 686 11, 788 11. 

Θεσσαλονίκη m. Nov. 75. Vid. Αὔκτος. 

Θεσσαλονίκη m; Dec. 19“, Vid. Εὐτύχιος. 

Θεσσολονίκη, Θεσσαλονικεῖς : 96 22, 13114, 136 17, 

16245, 1687, 16910, 197 s, 2086, 215 4, 92423, Ἰακίσχολος m. April. 281 

940 20, 966 1. 284 19, 223 41, 88751, 2 νῖνος. 

"la m. ix Perside. Sept. 115 τ 88 18. --- Aug. 41: 

868 14. — Sept. 10 : 32 «x. — Sept. 25: Ti 40. — 

Aug. 5: 86857. — Σύναξις ἔξω τῆς Χρυσῆς 

πόρτης καὶ ἐν τῷ Ἑπτασκάλῳ καὶ ἐπέκεινα τοῦ 

Στενοῦ : 865 59, 868 29, 51. 

Ἰάκχος --- Βάκχος : 321 58. 

: 6249, — Vid. Σατορ- 
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1099 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM : 1100 ἸΙουβενάλιος ep. Hierosolym.. Iul.:2? : 19430. — Ἱερώνυμος. Jun, 15: 799 46. Ἰακώβ patriarcha : 2610, 20h41, 5604. — Vid. Ἰβυστίων. Aug. 26 : 995 co. "leocat pater David : 814. 46, 847 32. nc Tul. 3 : 79645. 

"od oA eR Oct. 91: Trémos hegumenus ion. Bathyrryacis. Sept. 275 ; Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ Jsraelitarum dux. Sept. 15: Ἰουβεντῖνος, Μάξιμος min. Oct. 95 : 191 29. 

Nov. 98: 9064 M dun. T. . TM : pon E " i 494. — Sept. 19* : 6021. — 904 45, — 477 45. "lovrrouptyog — Οὐιγγουρῖχος : 560 20. 

Ἰάκωβος seda. " p» ἮΝ 30, — 22732. ἰγνάτιος ep. CP. Oct. 28? ; 15814 — 488, Ἰησοῦς ὁ Ἰοῦστος ap., ep. Eleutherop. Oct. 805 : "Ιούδα terra, tribus : 15 31, 26 o, 658, 317 11, 44625, 

DN : 1288, — lan. 28 : — 58329. — Σύναξις πέραν ἐν τῇ Σατύρου μονῆ : 1541. — Dun. 229: 6h 51. — Jun. 301: 7818.— —— 878 m, 782 23, 889 831. — Vid. Ἰουδαία, 
Ἰουδαία, Ἰουδαῖοι : 15 2», 98 4, 32 1s, 44 11, 06 30, 1 nM 156 «t 160 τ. Tun. 31: T6185. — Oct, 30: 180 88, 

ies oeconomus mon, Bathyrryacis. Oct. 21*: ᾿ννάτιος ὃ πλησίον τῶν Βλαχερνῶν. Dec. 7: 98555. Ἰησοῦς Χριστός D. Ν. Γέννησις. Dec. 25! : 5821, 7116, 12124, 13835, 1409, 14] 21, 142 26, 

T. Ἰγνάτιος ep. Antioch. Dec. 201 : 399 13. — Ἐπάνο- 8348 6. — ΠΠεριτομή. Zan. 1! : 368 4. — Θεοφά- 15639, 177 15, 181 7, 229 », 272 s, 815 42, 317 20, 

vix Jam. 61 : 37838 — ᾿Απαντή. Feb. 2!: 3305, 886 25, 34540, 349 5, uo, 303 94, 97157, " 

4394, — Μεταμόρφωσις. Aug. 6! : 689s. — 878 so, 978 44, 477 39, 518 41, 563 4, 56416, 59116, 

᾿Αχειροποίητος εἰκὼν ἐν Καμουλιαναῖς, Mai 153: 6403s, 641 39, 6456, 70910, 77729 77819, 

686 25. -— Mai 14 : 685 46. — Mai 17 : 692.49. — 719 21, 29, 780 30, 782 16, 784 14, 40, 824, 58, 831 23, 

Mai 16 : 689 αἴ. — Aug. 9: 81158. — "Axepo- 841 21, 894. 5, 896 », 933 5. — Vid. Ἰούδα, 

ποίητος μορφὴ ἐξ Ἐδέσης. zug. 161: 80345. — — Ἰούδας. frater lacobi ap. Mai 165. ; 6896. — 

Εἰκὼν ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ : 81 49, 82832, 878 5, lun. 19' : 756 88. — Iun. 801: 782 1, — Mai 80: 

. 8181&. — Vid. ᾿Ανάστασις, ἀποκαθήλωσις, 70944. — fun. 18 : 756 43. — 80 25. — 663 16. 

σταυρός, σταύρωσις, ταφή. Ἰούδας ó ζηλωτής ap. Mai 22? : 702 14. — Mai 20: 

697 59. — Mai 23 : 104 51. — Mai 26 : 709 48. 

Ἰάκωβος ἀδελφόθεος ep. Hierosolym. Oct. 231; δος. Jan. 29! : 499 »9, — A85 4, — Σύνρξις ἐν τῇ 
15531. — Nov. 195: 940g — April. 30 : μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 330 25. ᾿ 
64031. — Iun. 301 : 789 14. — Dominica post "lrvánog ὁ Στειρωνίτης. lul 26* ; 845 γ5Ο. — i Nativitatem : 34440, 345 9, 847 30, — 44,41, Jul. 21:833 5. 

j 555, 8024, 6343, 66316, 689 6. 70944 75632, - Ἰγνάτιος presb. : 613 38. 
78220, 18543, 7901. — ᾿Αποστολεῖον ἐν τοῖς Ἰδουμαία regio : 659 eo. 
Χαλκοπρατείοις : 15721, 901 8, 848 51, 48924 Ἰεζάβελ regina : 990 49. 

. 620 31, 658 32. Ἰεζεκιήλ proph. Iul. 211 : 8811. — Iul. 20 : 
Ἰάκωβος pr. Nor. 12, Vid. Ἰωάννης. 839 42. — Tul. 98: 887 5o. 

e D er mis s N i n 7 Ἱεραῖς er AMenphi. Oct. 5* : 1128. Ἰκόνιον urbs in Lycaonia : 881, 758, 88 1s, 140 42, Ὁ 1068 

Mart. 80 : 57334. — 068 9, 7804, 8 Ἔν το Chpois — Ἡραῖς.. 153 s, 209 το, 24819, 204 45, 63313, 76154, 76435, Ἰούδας pater S. Epiphanii : 675 4. 
n : M " ps 870 15. Ἱέραξ in. Oct. 281. Fid. Τερέντιος. 786 22,24, 8129 o, 813 e5, 821 5, 823 4, 923 22. Ἰούδας patriarcha : 31 1. 

ρεῖον ἐν τοῖς Δαλ ito x 3 " - Mapru- “έραξ m. Iun. 1). Vid. Ἰουστῖνος. Ἱλαρία à. Mart. 195. Vid. Χρύσανθος. Ἰούδας — Κυριακός : 576 22. 

960 2». " τ ἐν τοῖς TOUOTIKIQU : έραξ — Ἱέρων : 205 2s, Ἱλαριανός ἄρχων sub Diocletiano : 806 40. Ἰούδας -- Σίμων : 636 se. 

, Ἱλάριος m. Nov. 7 : 201 50. Ἰούδας proditor : 741 91, 782 10, 788 14, 877 20. 
éuBor Ni Pons . Ἱεράπολις urbs in Phrygia τ 153 38. ᾿ ς ep. Nisib. lan. 1382: 3886. — Oct, 31: Ἱεράπολις wrós. ἣν Syria : 100 99, 99126, 999 6, | 1847. — Ian. 14 : 399 94. 41316, 781 6, 18. 

| ᾿Ιάκωβος m. Tan. 292, Vig, Φιλύθεος. Ἱερεία. Tun. 3 : 798 4s. 
| ᾿άκωβος asceta, Feb. 21? : ἄβθ 90, — Feb. 20 : Ἱερεία senatrix : 769 19. 
| VIlis.— Nor. 96 τ 960. — Vid. Ἰάκωβος. Ἱερεμίας ni. Feb. 161. Vid, ΤΙάμφιλος. | 

Ἰούδας — Θαδδοῖος --- Λεββαῖος. 

Ἰουζάνης filius Misdaei : 113 18. 

Ἰουλία qm. Mai 18?. Vid. Θεόδοτος. 

Ἰουλία — ᾿Ιουνία : 8 33. 

Ἱλάριος on. Zul. 121. Vid. ΤΤρόκλος. 

"hépioc. Dd. 14 : 820 34. 

Ἱλάριος -- Ἠλήριος : 548 42, 589 40. 

Ἱλάριος —— Ἱλαρίων : 916 54, 653 46, 56, 660 v. 

Ἱλαρίων pr. e£ anachoreta. Oct, 21! : 158 τ — ᾿Ἰουλιανή in. Nov. 1?. Vid. Kupuiivn. 

ndun 259. Vid. "Aa Ἱερεμίας propheta. Mai 1' : θ88 5. --- Διήγησις εἰς Σύναξις ἐν τῷ Στρατηγίῳ : 154 9, Ἰουλιανή ai. Dec. 4: 380 55. 

Ἰάκωβο. ) Mast] t. li OS τὸν θρῆνον. Nov. 4 : 198 5, — 883», 778 81, Ἡλαρίων m. Dec. 169 : 813 3$. — Dec. 17: 821 88. ᾿Ἰουλιανή in. Nicomediae. Dec. 21! : 338 ?. — Map- 

"lá PUE 870 15. ! Ἱλαρίων hegumenus. Pelecet, Mart. 275 : 9615. — τυρεῖον ἐν τῷ TTerpiu : 334 ?. 

"όκωβος, Mart. 2£5 15583, — Mart, 21 1698 s. "leptaóc insula : 797 a1. e Mat. 28 : 565 31. — Mart. 30 : 073 33. Ἰουλιανή m. Mart. £?, Aug. 175. Vid. ἸΤαῦλος. 

Ἰάκωβος, "Ais mm, in Perside, April, I7? : Ἱεριχώ urbs in. Palaestina : 5 5, 140 24, 749 7. ] “Ἱλαρίων thaumaturgus. Mai 4* : 658 10. Ἰουλιανή mn. Mart, 182. Vid. ᾿Αλεξανδρία. 

Ἱλαρίων. Moi 6 : 660 57. ᾿ Ἰουλιανή m. Mai 275. Vid. ᾿Αλύπιος. 

Ἱλαρίων hegwmenus. Dalmnat. Iun, 02 τ 1817. — Ἰουλιανή m. Iun. 22. Vid. Tloumavós. 

Ἰουλιανή si. πλησίον τοῦ -Στροβίλου. dug. 155: 

" 1. — April 10: 5965. — April: 14 : "lepoBoáu rex Israel : 380 98, 573 15. 
122. — April. 15 : 60455, — April. 18:61942, “ερόθεος ep. Athen. Oct. 41: 1036. — 893 16. 

"léxwfoc. Tun. 13 : 748 9o. . 
Ἰάκωβος m. Aug. 9?. Vi, Ἰοουλιανός. 
Ἰάκωβος pater. Thaddaei ap. : 7821. 
᾿Ιάκωβος colligit sanguinem. Christi : 39 o. 
Ἰάκωβος ep. Mygdou, .— Ἰάκωβος ep. Nisib. 
Ἰάκωβος — Ἰωάννης : 354 3i. 
᾿Ιάμβλιχος m. Oct. 222, Vid, Τ͵αῖδες ἑπτά. 
"loup magus : 258 ao. 
Ἰάννη magus : 253 4o, 
Ἰαννής ep. CP. : 157 36, 139 11, 533 13, 
Ἰαννουάριος ep. Σόσσος, Πρόκλος, Εὐτύχιος 

(αἰ. Εὐτυχής), ᾿Ακούστιος (al. ᾿Ακουτίων), Φαῦ- 
Gtoc (al. Φέστος), Δησιδέριος mm. Sept. 193: 
5910. — April. 20? : 616 90. — April. 21: 61753. 

"lavvováptog m. April. 281: 63549, — Vig, Σατορ- 
vivoc. 

"lavvováptog m. Aug. 301, Vig, Φῆλιξ, 
Ἰασδὴχ ἄρχων Nisibi : 645 31, 41. 
Ἰάσιμος thamaturgue., Feb, 4 : A4 sa; 
Ἰάσων ep. Damasci, Oct. 95: 194. 10. 
Ἰάσων m. Mart. 195, Vig. Χρύσανθος. 
Ἰάσων, Σωσίπατρος €py. et soc. mm. April. 981: 

6331. — April. 27 : 63939. — April. 29 : 
640 28, — 63356. — Vid. Σωσίπατρος. 

Ἱεροκλῆς ἄρχων sub. Maxiniano : 580 15. 

Ἱερουσαλήμ qm. Tul. 269. Vid. "Anníwv. 

Ἱερουσαλήμ m. Aug. 9 : 871 54. 

Ἱεροσόλυμα, Ἱερουσαλήμ : 15 17, 43 41, 553, 6414, 

69 4o, 8&24, 40, 12149, 132 1, 140 4, 143 4, 14715, 

149 se, 150 27, 155 21, 159 46, 1712, 182 45, 19448, 

308 12, 209 17, 220 14, 295 81, 9977 39, 953 1, 964.6, 

27110, 275 e, 282 13, 286 14, 288 46, 805 a1, 31114, 

313 s, 914 6, 316 58, 317 2s, 390 95, 891 29, 324 m. 

330 42, 349 12, 35139, 359 21, 370 37, 3733, 88521, 
396 1e, 406 15, 408 85, 413 17, 423 35, 4353, 43739, 

442 a, 4511, 454r, 456 so, 48030, 481 13, 485 25, 

489 89, 502 35, 507 16, 514.32, 517 6, 594 51, 597 5, 

528 18, 545 8, 560 26, 568 31, 570 11, 572.56, 570 18, 
5771, 591 16, 617 22, 625.43, 632 14, 639 36, 6613», 
663 12, 665 28, 689 10,690 3, 700 16, 730 7, 745 11, 
74835, 719 36, 182 15, 4o, 784 10, 786 25, 793 19. 
19410, 795 29, 797 4$, 80538, S07 11, 816 95, 823 24, 

83111, 96, 868 3, 87355, S05 35, 909 39, 91117, 
9936, 9841, 935 22, 939 20. — Vid. Aio. 

Ἱερουσαλήμ (οἶκος τῆς Θεοτόκου) CP. : 91021. 
Ἱερουσαλήμ (véa) — Néo Ἱερουσαλήμ. 
Ἱέρων et soc. xxxi mm. Melitinae.. Nov. 71 : 

199 33. — Nomina sociorum : 901 1, 49. 

Jun. 6 : 132 41, — Iul. 5 : 800 59. 

Ἱλαρίων daemoniacus : 673 n. 

"Daog urbs in. Troade : 700 48. 

Ἰλλυρικόν, Ἰλλυριοί : 2113,.309 7, 3975, 2721, 

780 20, 891 25, 907 12. 

Ἰλλυριός --- Ἠλήριος : 585 ὅδ. 

Ἰμάρων — Μάρων : 890 49. 

"lvàg, Πιννᾶς, Ῥιμᾶς mm. Jan. 305 : 407 94. --- 

Jun. 20 : 191 60. 

"vong s. Sept. 30?, Dec. 83, 30*. Vid. Δόμνα, 

Μαρδόνιος. 

908 85, — ἄπ. 19 : 909 31. . 

Ἰουλιανή mater S. Gregorii. Acrit. : 979 20. 

"lovavi, mater S. Ioannis in puteo : 569 29. 

᾿ἸΙουλιανή uxor Alexandri : 863 30. 

Ἰουλιανός m. Sept. 49. Vid. ᾿Αμμιανός, "Qxeavóc. 

Ἰουλιανός pr. m. Ancyrae. Sept. 13? : ἀτ8, — 

Sept. 12 : 81 δῖ. — 4032. 

᾿Ιουλιανός presb., Καισάρειος qan. Oct. 7 : 116 56. 

Ἰουλιανός, Κρονίων, Μακάριος, ᾿Αλέξανδρος nun. 

Alexandriae, Oct. 805: 178 31. --- Oct, 31: 18049. 

Ἰνδία, Ἰνδική͵, "Ivbor: 114 58, 267 11, 403 54, 74134, — Ἰουλιανός, Βασίλισσα eb soc. mm. in Aegypto. 

181 9, 11, 902 18. 

Ἰνδική. Tan. 3 : 868 29. 

Ἰνδίκτου ἀρχή. Sept. 11:17. 

lybi£ cubicularius : 158 93. 

"Ivvdg e Ἰνᾶς. 

"lvoxéviiog m. Tul. 77. Vid. Ἴσαυρος. 

Ἰνοκέντιος p. Romae : 592 19. 

Ἰοβλίας — ᾿άκωβος : 155 34. 

᾿Ιοθόρ- pater Sephorae : 13 16. 

ἸἸονίλλα --- Ἰουνίλλα : 397 ss. 

Ἰόππη urbs in. Palaestina : 164 2. 

Ἰορδάνης tfhaumaturgus. Mai 2 : 649 5e. 

lan. 81 : 915 33. — Iun. 511: 7595. — Iul. 05: 

80021. — Μαρτυρεῖον πλησίον τοῦ Φόρου : 

304.14, 932 54,317 19, 758 e, 762 23, 800 21. 

᾿Ιουλιανὸς XóBag asceta. Jan. 17? : 39815. — 

Oct. 18 : 149 39. 

ἸΙουλιανός m. Ian. 292. Vid. Φιλόθεος. 

"loukavóg, Σιλουανός, Λουκᾶς, Μιώκιος nun. 

Emesae. Feb. 6? : &11. — Ion. 29 : 432 88, 

Ἰουλιανός m. Feb. 16*. Vid. ἸΤάμφιλος, 

Ἰουλιανός m. Mart. 7*. Vid. Εὔβουλος. 

Ἰουλιανός a. Mart. 9:591 4s. — Vid. Μάρτυρες 
τεσσαράκοντα. 

Ἰορδάνης ffuvius : 53, 16 20, 2369 85, 378 51, 392 o, — Ἰουλιανός m. in Cilicia. Mart. 169? ; 5412. — 
Ἰάσων Seeud, κοι ε ἢ » d ἡγεμών sub Decio 159414. ; Ἱερωνίδης, Λεόντιος, Σαραπίων, Σέλευκος, Οὐα- 

"pto. regio Asiae min. : T7239. — ΤΙερὶ τῶν λεριανός, Στράτων. Sept. 13: 41 «4. — Vid. Kpo- £. Ἰβήρων διήγησις, Oct. 27 : 167 95. 
: 

j 

&TI 41, 907 2, 578 10, 641 33, 740 14, 832.9. Jun, 21? ; 762 25, — Mart. 18: 545 2;. 

νίδης, Xapaníuv. 
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Ἰουλιανός m. Mai 155: 6942». — Mai 17 : 689 s. 
"louMavóg ἐν τῇ Δατούτῃ. Jun. 125 ; 7485. — 

Jun. 13 : 48 38. 

"loviavóc, Μαρκιανός, Ἰωάννης, Ἰάκωβος, ᾿Αλέ- 
ξιος, Δημήτριος, Λεόντιος, Φώτιος, Πέτρος, 
Μαρία mm. CP. Aug. 93: 877 84. --- Aug. 7: 
8735s. — Aug. 10 : 881 50. 

Ἰουλιανός inp. : 40 1, 48 14, 66 M, 7050, 10423, 
12130, 1233, 192. 95, 151 14, 1713,180 56, 201 15, 
226 15, 95455, 905 », 320 n1, 330 91, 365 41, 399 5, 
421 15, 503 20, 51935, 545 19, 55125, 57 88, 565 15, 
59316, 71054, 73211, 74113, 758 14, 763 17,808 55, 
82133, 8275, 855 9, S68 2x, 871 21. 

Ἰουλιανός Iuliani imp. avunculus τ 504 19. 
Ἰουλιανὸς ἡγεμών : 839 29. 

Ἰουλιανός — Ἰούλιος : 657 4&. 

Ἰουλιανός --- "lovvíag : 8.41. 

Ἰουλιανός — ᾿κυάννης : 980 55. 

Ἰούλιος p. Romae : 197 18,028 4v. 

᾿Ιούλιος Σέξτος Αἰλιανός sib Maximiano : 984 40, 
657 34, 715 21. 

Ἰούλιος centurio sub Decio : 683 13. 
ἸΙούλιος venturio sub. Nerone : 782.53. 

᾿Ιούλιος consularis : 685 6. 

Ἰουλίττα m. Iul. 15!. Vid. Κήρυκος, 
"louMtra im, Iul. 312: S57 2s. — Iul. 80 : 856 δι. 
Ἰουλίττα --- "louMo : 693 55, 

Ἰουνία ---- Ἰουλία : 8 25. 

᾿ἸΙουνίας ap. Mai 17*, Feb. 221, Vid. ᾿Ανδρόνικος. 
Ἰουνίλλα on. Zan. 17: 

Ἰοῦστα, April. 26 : 

᾿Ιοῦστα — Ἰουστῖνα : ΠΝ ss 

597 45 — T'id. Σπεύσιππος. 

Ἰουστῖνα im. Oct, 21, Vid. Κυπριανός. 
᾿Ἰουστινιαναί CP. : 10525, 1783, 652 14, Silva, 

STIS 3. 

Ἰουστινιανός imp. ΕΟ Noc. 145: 2241, — Aug. 5: 
S661. — Nor 12 : 2374& — Nor. 16 : 
22925, — 14312, 15935, 163: 282 p A08 s, 
44229, 47548 

011 8,19, 619 

910 5τ, 92. ΒΕ 

᾿ἸΙουστινιανός inp. 11. Iul. 155: 82223. — δῇ γ0. 
951 15, 420 34,918 e; 

Ἰουστινιανός patricius : 617 23 

1533 13, 894 χα, 

599 x, 5 587 s, 

4103, NÁ2 10, 85,4. 1s, . 108 18 

Ἰουστινιανοῦ τέφυρα : 97 5, 

Ἰουστῖνος. Nor. 17 : 932 34. 

Ἰουστῖνος, Χαρίτων, Χαριτώ, Εὐέλπιστος, Ἱέραξ, 
Tiatuv, Λιβεριανός mmi. omae, Tun. 11: 791 4. 

Ἰουστῖνος philosophus m. Romae. Tun. 1? : 79210. 
Ἰουστῖνος imp. I. : 150 18, 217 25, 398 v1, 476 4s. 
Ἰουστῖνος imp. 17.: 1 94. 3245, 388 1), 58815, 8388, 
Ἰουστῖνος proconsul sub Gordiano : 713 s9. 
Ἰουστῖνος --- Ἰουστινιανός : 928 46, 490 34. 
᾿ἸΙουστίνου μονή : 419 55. 

Ἰοῦστος m. Iul. 143: S10». 
Ἰοῦστος, Ματθαῖος mm. Iul. 219: 834 96. 
Ἰοῦστος δούξ sub Diocletiano : S04 ss. 
Ἰοῦστος ap. — Ἰησοῦς. 
᾿Ιοῦστος ap. --- Ἰωσήφ : 784 τ΄ 
Ἱπποδρόμιον CP. : 957 iz, 
Ἱππόϊχνα CP. : ἢ 

Ἱπποκράτης aiediei 

Ἱππόλυτος p. Romae, Κενσθυρῖνος, Αὔρα, Φῆλιξ, 

Μάξιμος, Ἑρκούλιος, Βενέριος, Στυράκιος, 

Μηνᾶς, Κομοδός, Ἑρμῆς, Μαῦρος, Εὐσέβιος, 

Ῥουστικός, Μονάγριος, Ἀμανδῖνος, Ὀλυμπῖ- 

νος, Κύπρος, Θεόδωρος, Μάξιμος, ᾿Αρχέλαος, 

Κυπριανός, Μάξιμος, Σαβῖνος mm. lan. 801: 

431 38, — lan. 29 : 432 49. — Iul. 13 : 817 49. 

ἹἹππόλυτος m. Aug. 101, Vid. Λαυρέντιος. 

ἸΙσαάκ m. Sept. 22 : 69 58. 

Ἰσαάκ m. Dec. 95. Vid. Σωσίθεος. 

"loaók patriarcha. Vid. ᾿Αβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ. 

Ἰσαάκ pater S. Theophanis : 830 es. 

Ἰσαάκιος ep. Siten, in. Cypro. Sept. 215: 676. — 

Sept. 20 : 6134. 

Ἰσαάκιος pr. m. Nov. 901. Vid. Ἰωάγνης. 

᾿Ισαάκιος ep. m. Nov. 20: 241 $1. 

᾿Ισαάκιος, ᾿Απολλώς, Kobpároc, ᾿Αλεξάνδρι: mm. 

April. 215 : 619 11. — April. 22 : 631 90. 

"IGoitog in. Moi 155. Vid. Βαχθισόη. 

Ἰσαάκιος pr. Mai 30*:717 16. — Mai 29: 718 56. .--- 

l'id. Δόάλματος. 

Ἰἰσάκιος --- Ἰσαάκ, Ἰσαάκιος, 

Ἰσαυρία, Ἴσαυροι : 379, 139248, 2971», 389 10, 

425 45, 497 10, 446 19, 45630, 509 49, 5133, 81117. 

Ἴσαυρος, Βασίλειος, "Ivokévrioc, Φῆλιξ, Ἑρμείας, 

ΤΙερεγρῖνος nun. Iul. 75: 808 10. — Iun. 17 : 

75359. — ful. 6 τ S01 34. — Vid. Ῥοῦφος. 

σάχαρ tribus: 143 11. 

᾿Ισδιγέρδης rex Persarum : 1720, 1455 42, 959 93, 

533 32, 573 42. 

Ἰσιδώρα, Mai 1 : 641 91. 
"lotbwpog «m. Oct. 47. Vid. ᾿Ἀκεψιμᾶς, 

Ἰσίδωρος presb. Alexendriae. Dec, 21 : 333 37. 

Ἰσίδωρος Pelusiota. Feb. 41: 441 34. 

ἸΙσίδωρος. Mai 14}: 688 8, — 272 5». — Μαρτυ- 

ρεῖον ἔνδον τῆς. ἁγίας Εἰρήνης : 379 33, 707 33, 

8172. 

Ἰσίδωρος presb. Alexand, : 812 19. 

᾿Ισίδωρος : 359 43. 

σις falsum numen τ 960 32. 

"lokóng n. Mart. 363, Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

Ἰσμαήλ am. Dun. 171, Vid. Μανουήλ, 

σμαήλ terra : 971 13. 

Ἱσπανία, lonavot: 73.40, 747,21, 218 29, 576 20, 

785 34, 50, 823 29, 930 1, 902 14. 

᾿Ισραήλ, Ἰσραηλῖται : 514, 1336, 14323, 904 4i, 

995 3e, 9751, 34S se, 444 40, 446 24, 449 29, 497 15, 

690 14, 832 y», 923 1. 

Ἴστρος fluvius : ἀδ 51, 5, 24144, 265 48, 387 22, 

763 19, 767 30. 

᾿Ισχυρίων ep. Nov. 23: 249 20. 

Ἰταλία, "IraAoí : 36 20, 51 16, 137 1τ, 180 20, 212 22. 

983 11, 479 4, 497 30, 552 12, 556 16, 649 s, 805 14, 

860 31. 

Ἰωάβ -— Ἰωάδ : 573 32. 

ἸἸωάδ prophete. Mart. 31? ; 57213. —. Mart. 30 : 

573 3$, 31. | 

Ἰωάξ rez : 15 20. 

Ἰωακείμ poter Mariae Deiparae. Sept. 91: 29 6. — 

95 6, 144.2, 990 40, 943 23. — Σύναξις ἐν Χαλκο- 
πρατείοις : 29 15. 

Ἰωάννα. Tun, 301 : 790 4, — Iun. 27 τ 116 as. 
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Ἰωάννης ieiunator ep. CP. IV. Sept. 2*: 718. — 

Feb. 185 : A] so. — 04711. 

᾿ Ἰωάννης m. Sept. 7 : 98 45, --- Vid. Στέφανος. 

Ἰωάννης Chrysostomus ep. CP. Sept. 19:46 19. — 

Nov. 13:917 38. — Dec. 15*: 319 22. — Feb. 969: 

492 91. -- Ian. 30 (cum Basilio οἱ Gregorio) : 

433 s$. — Translatio. Ian. 271 : 495 91, — 16 44, 

120 14, 122 22, 156 30, 16135, 162 »», 29852, 94051, 

327 1, 389 13, 460 17, 4812, 490 27, 6773, 742. 9, 

162 40, 842 4. 7 

Ἰωάννης Aegyptius m. Sept. 20* : 626. — Sept. 21: 
64 48. 

Ἰωάννης Baptista. Sept. 381: 712, — Oct. 993 : 

1755. — lan. 71 : 3753. — Ian. 343: 499 8, — 
Tun. 243 167 9. — Iul. 235: 825 35. — Aug.291: 
93118. — Inventio capitis. heb, 241 : A85 29, — 
Inventio tertia. Mai 961 : 7079; — Mai 26: 
709 46. — "Translatio manus. Ian. 7! : 975 10. — 
15 16, 85 24, 265 41, 373 55, 405 46, 458 25, 476 a5, 
703 25, 706 45, 749 19, 777 35, 91118. — TTpoqn- 
τεῖον ἐν τοῖς Σφωρακίου : 71 95, 72938, 487 9, 
767 τὸ, 891 39, 934 18, — Ἐν τῇ Ὀξείᾳ : 1581, 

7726. — "Ev τοῖς Δανιήχ : 38015, 884 4», — 

TlAnóíov τοῦ Ταύρου : 422 9, — Ἐν roig "Hpe- 

μίας : 44821. --- Πλησίον Ἀρκαδιανῶν : 763 28, — 
Ἔν τοῖς ᾿Ολυμπίου ἐν τοῖς Ἀνθεμίου : 896 97. 

Ἰωάννης m. Sept. 385. Vid. ᾿Ανδρέας, 
Ἰωάννης ap. theologus. Sept. 261: 79 94, — Nov. 82: 

204 16. — Feb. 155: 468 97. — Mai 8: 663 9,.— 
Mai 8? : 6651, — Tun. 205: 159 3. — Tun, 301 : 
780 33. — Iul. 105: 812 22. — Aug. 2*: 866 9, — 
Aug. 85: 8786. — Iul. 9: 809 5s, — 14 238, 19 12, 
10957, 13420, 295 »4, 99916, 976 10, 399 11, 352 4, 
141 18, 495 46, 44 88, 476 89, 4854, 506 34, 63911, 
715 33, 728 4, 750 80, 78125, 788 15, 799 22, 88439, 
87012, 990 15, 54, — ᾿Ἀποστολεῖον πλησίον τῆς 
μετάλης ἐκκλησίας : 70 9, 8055, 82 16, 1511, 
380529, 43722, 598 3, 810r, 8363, 8503, 
8669. --- Ἐν roig Bedrov : 204 10, 819 22, .— 
Ἐν τοῖς Μαρινακίου : 8786, — Ἐν τῷ Aimo : 
53014. — Σύνοξις ἐν τοῖς Διακονίσσης : 468 26. 

ἽἼωάννης m. Oct, 395, Vid. ΤΤαῖδες ἑπτά. 
Ἰωάννης conditor mon. in Charsiano. Vid, Νικη- 

φόρος. Oct. 24?. 

Ἰωάννης Chozebite, Oct. 2531 : 1781, — Oct. 3: 
104 38. 

ἽἼωάννης ep., Ἰάκωβος pr. Nov. 1? : 186 20. 
Ἰωάννης Κολοβός. Nov. 9 : 908 51. 
Ἰωάννης elecmosyn. ep. Alexandriae, Nov. 191: 

215 10. — Nov. 11: 913 i. — 46591, 597 95. 
Ἰωάννης ὃ Δερμοκαΐτης. No». 179 : 9849, 
Ἰωάννης. Διήγησις (Nov. 17] : 23139, — Via. 

Ζαχαρίας. 

Ἰωάννης, Σαβώριος, ᾿Ισαάκιος, ΤΤαπίας, Ὀνάμ 
nmn. in Perside. Nov. 20? - 943 y. 

Ἰωάννης, Διήτησις ὀπτασίας [Nov. 23]: 949 a1. 
Ἰωάννης m. CP. Nov. 28? ; 9647, — Vid. 

Στέφανος. 

Ἰωάννης, Οὐρβανός͵ Διονύσιος mm. Nov. 991: 
906 8, 

᾿Ιωάγνης, Ἡρακλάμων,"Ανδρέας͵ Θεόφιλος mona- 
chi in Aegypto. Dec. 35: 978 v, 

SYNAXARIUM. 

Ἰωάννης Damascenus. pr... Dec, 42 1 97832. — 
Nov. 29 : 26457, — 10 22, 179 34, 395 15, 81750. 

Ἰωάννης ep. Polyboti. Dec. 49 : 97029, — Feb, 13 : 
464 54, 

᾿Ιωάννης ep. Coloniae. Dec. 7*: 2861. — Dec; 3: 
271 4. — Dec, 8: 987 54,389 54. — Dec. 9 : 299 so. 

᾿Ιωάννης an. in. Sina. lan. 14 : 889 5». — Vid. 
Πατέρες ἐν Σινᾷ. 

Ἰωάννης Calybita. Ian. 15! : 898 6, 

Ἰωάννης στρατηγός m. Tan. 22* ; 416 31, — Vi. 

Μανουήλ. 

Ἰωάννης m. Lan. 861. Vid. Ξενοφῶν. 

Ἰωάννης τι. Ian. 313. Vid. Κῦρος. 

Ἰωάννης hegum. mon. Cathar. Feb. 4* : λλή, 89, -- 

April. 27: 632 4. 

Ἰωάννης anessor. Feb. 23 : A85 45. 

Ἰωάννης, Μωῦύσῆς, ᾿Αντίοχος, ᾿Αντώνιος ascetae. 

Feb. 23* : 485 21. 

Ἰωάγνης m. Mart, 9: 59145, — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα, - 

Ἰωάννης ὁ ἐν Ῥουφινιαναῖς. Mart. 15 : 537 20, — 

Mart. 16 : 544 46. — Mart. 17 : 64 σι. 

Ἰωάννης ep. Hierosolym. Mavt. 293; 51010. — 

Mart. 26 : 56026. — Mart. 30 : 579 σ᾽. — 

Mart. 31: 576 18. 

Ἰωάννης i». Puteo. Mart. 29 : 569 51. --- Mart. 80: 

518 31. 

Ἰωάννης Climacus. Mart. 801: 57119. 

᾿Ιωάννης im. April. 12. Vid. Μηνᾶς. 

Ἰωάννης Palaeolaurita. April. 193. : 6157. — 

Jul. 26? : SÁ8»4. — April. 11 τ 59743. — 

April. 18 : 61939. — April. 20 : 61650. — 

Moi 4:660 21, — Tul. 27 : S82 4. 

Ἰωάννης Psichotta. Mai 943 : 706 4. — Mai? : 

664.23. — Mai 23 : T0459. — Mai 25: 708 49, — 
Mai 26 : 709 45. — Mai 88. 118 94. 

"Ἰωάννης m. Moi 945. Vid. Μελέτιος. 

Ἰωάννης hegumenus Monagriae m. Iun. 4 : 79954," 

Ἰωάννης on. Iun. 7. Vid. Ταράσιος. 

᾿Ιωάγνης miles, Jun. 129 : 748). — Iul. 302: 

866 8. — Iun. 13 : 768 as. — Iul. 29 : 853 5o. 

Ἰωάννης, Iun. 13. Vid. Ἄννα, 

Ἰωάννης ep. Gothiae. hun, 26? : 719 22. — Mai 31: 

720 n. 

Ἰωάννης ap. ep. Laodic. Iun. 30! : 188 4. 

Ἰωάννης ep. Chalcedon. ful. 19* : 83039 — 

Jul. 29 : 853 54. 

Ἰωάννης σαλός. Iul. 21?. Vid. Συμεών. 

Ἰωάννης mon., Ἰωάννης dun. epp. Ephesi. Aug. 3: 

865 53. — Aug. 4: 868 36. 

Ἰωάννης hegwmenus. Putelar. Aug. 4! : 86536. — 

Aug. 8 : 865 si. 

"lu&vvng m. Aug. 9?. Vid. Ἰουλιανός, 

Ἰωάννης ep. ΟΡ. V. Aug. 185 τ 90840. — Mart. 29: 

568 $6. — Σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 908 41. 

Ἰωάννης ep. CP. IT. Aug. 25? : 92. 19. — Σύναξις 

ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 924 30. 

Ἰωάννης ep. CP. IHI. Aug. 319: 988 1, — Feb. 21; 

48056. — ug. 30: 99355. — Σύναξις ἐν τῇ 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 938 9. ᾿ 

Ἰωάννης ep. CP. VIL : 15836, 63830. — Vid. 

Ἰαννής. 
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Ἰωάννης pseudo-patriarcho, CP. : 459 3. 

Ἰωάννης ep. Caesaraeae : 489 85, 501 38. 

Ἰωάννης ep. Hierosolym. : 159 46, 862 21, 940 19. 

Ἰωάννης Κομνηνός imp. : 887 38. 

Ἰωάννης ΤΖιμισκής snp. : 84 6, 527 30. 

Ἰωάννης Regumenus S. Aucentii : 261 22. 

Ἰωάννης hegumenus Acoemet. : 354 8. 

Ἰωάννης mon. : 296 91. 

Ἰωάννης pater S. Cyriaci : 87:25. 

Ἰωάννης pater S. Sabae :.281 s. 

Ἰωάννης pater S. Stephani iun. : 261 2. 

Ἰωάννης pater S. Symeonis stylit. : 703 19. 

Ἰωάννης presb. : 193 6. 

Ἰωάγνης consularis : 197 13. 

Ἰωάννης διαιτάριος τῶν Βλαχερνῶν : 170 19. 

Ἰωάννης πρόεδρος Βηρυτοῦ : 475 38. 

Ἰωάννης soc. S. Sophronii ; 527 xs. 

Ἰωάννης daemoniacus : 678 11. 

Ἰωάννης Βακλέας -- ᾿Αντώνιος : 461 4. 

Ἰωάννης —— Ἰωνᾶς : 56135, 570 21. 

Ἰωάννης --- Ἰωσήφ : 758 58. 

Ἰωάννης 2 Κωνσταντῖνος : 855 46. 

Ἰωάννης — Μάρκος ap. : . 

Ἰωάννης -- Νικηφόρος : 156 46, 161 96. 

Ἰωάννης — Xwoüvva : 58 98. 

᾿ἸἸωαννικίος thaumaturgus. Nov. 4? : 19134. — 

Nov. 8 : 189 4. — 382 5. — Σύναξις ἐν τῇ μονῇ 

τῶν Καλλιστράτου : 193 7. 

Ἰωάσαφ filius Abener. Aug. 26 : 925 60. 

Ἰώβ patriarcha. Mai 6* : 65095. — Feb. 29: 

496 45. — 817 46, 359 28, 870 yr, 309 4, 490 43. 

Ἰώβ frater S. Michaelis sync. : 826 2, 332 3. 

Ἰώβ diac. Antiochiae : 976 20. 

Ἰωβάβ --- Ἰώβ : 661 2. 

Ἰωδάδ --- Ἰωάδ : 579 se. 

Ἰωδαέ al. Βαραχίας : 15 19. 

Ἰωήλ proph. Oct. 191: 149 5. 

Ἰωνὸς proph. Sept. 211 : 68 8. — Sept. 22 : 69 30. — 

9269 7. 

Ἰωνᾶς pr. Sabaita., Sept. 21? : 651, — Sept. 22 : 

69 a. 

Ἰωνᾶς, Βαροχήσιος ewm. in. Perside. Mart. 29! : 

56714 — Mart. 27 : δθά4 85. — Mart. 28: 

56535. — Mart. 81 : 57620. — Μαρτυρεῖον : 

576 2. 

Ἰωνᾶς pater SS. Andreae et Petri : 265 40, 777 28. 

Ἰωνία regio Asiae min. : 139 49. 

Ἰωράμ rez Israel : 699 29, 889 21. 

Ἰωράμ pater. Micheae : 889 11. 

Ἰωσεδέκ pater Iosua : 450 29, 6902. - 

Ἰωσῆς Zan. 25 : 491 49. 

ἸΙωσῆς m. Mart. 202. Vid. Φωτεινή. 

Ἰωσῆς filius Joseph : 80 25, 663 11, 790 s. 

Ἰωσῆς filius Mariae : 107 55, 190 9. 

Ἰωσῆς --- Βαρνόβας : 745 5, 789 30. 

Ἰωσῆς -- Ἰωσήφ : 192 49. 

Ἰωσήφ patriarcha. Oct. 293; 1158. — Oct. 80 : 

180 6. 

Ἰωσήφ m. Nov. 8". Vid. ᾿Ἀκεψιμᾶς. 

Ἰωσήφ m. Nov. 205, Vid. Νηρσᾶς. 

Ἰωσήφ vir Mariae. Dec. 262 : 844, 22. — Dominica 

' post Nativitatem : 844 40, 945 59, 847 25. — 26 11, 

Ab42, δῦ 4, S022, 14A 22, 156 85, 221 20, 24432, 

92049, 4991, 6226, 64034 00314 7553, 

782 15, 20, 790 4. 

Ἰωσήφ Ayinnographus. April. 85 : 581320. — 

April. 4 : 585 34. 

Ἰωσήφ frater Domini. April. 24 : 625 58. 

Ἰωσήφ anachoreta. Iun. 20*: 158 81. — Iun. 17 : 

753 ss. 

Ἰωσήφ et soc. Tun. 28: 77792. - 

Ἰωσήφ ep. Thessalonic, Iul. 15*: 822 20.— Iul. 14: 

890 as. — 218 54, 520 5. 

Ἰωσήφ αὖ Arimathaea. Jul. 31: 891 41. — 506.51. 

Ἰωσήφ. seu Ἰοῦστος ap. Jun. 301: 184 Ἴ, 

Ἰωσίας : 578 21. 

Καθαρῶν μονή in Bithynia : 683 αι, 132 51. 

Καθρύτιον, νοὸς τοῦ Σωτῆρος CP. : 172 &. 

Koiv filius Adam : 597 14. 
Καινὴ ΤΙαρεμβολή locus : 768 22. 

Καινούπολις CP. : 91 13. 

Καῖσαρ ap. ep. Dyrrachi. Dec. 89 : 2901. — 

lun. 80! ; 7875. — Mart. 29 : 01259. — 

Mart. 30 : $73 4o. 

Καῖσαρ Caesar : 640 48, 188 48. 

Καισάρεια urbs in Cappadocia : 3819, 2595, 36415, 

966 46, 3677 5, 456 16, 593 10, 670 80, 857 38. 

Καισάρεια urbs in Palaestina : 11,5, 5891, 66 a, 

10428, 129 1, 13821, 15125, 17011, 198 15, 19533, 

999, 995 84, 995 85, 238 14, 246 s, 290 ὁ, 998 8, 

308 42, 394. 23, 398 2, 383 ae, 357 ce, 377 45, 4141, 

49954, A411, τ, 448 αἴ, ἀδῦ 38, 46196, 46738, 

46 12, 480 δῖ, 489 as, 502.38, 537 14, 548 40, 5459, 

5549, 558 14, 579 41, 657 56, 713 20, 7356, 783 25, 

784s8, 78629, 4, 70338, 807 18, 808 85, 890 o, 

881 44. 

Καισάρεια — Διοκαισάρεια : 821 29. 

Καισάρειος τι. Oct. 7. Vid. "louMavóc. 

Καισάρειος, Δάσιος, Σάβας, Σαβινιανός, Ἀγρίππας, 

᾿Αδριανός, Θωμᾶς mam. Damasci. Nov. 1* : 

1883. — Nov. 2: 189 3e. — Vid. ᾿Ιουλιανός, 

Καισάρειος no. April. 805. Vid. Βίκτωρ. 

Καισάρειος ἡγεμών : 436 15. 

Καισάρειος — Καισάριος. 

Καισάριος frater. S. Gregorii. theol. Mart. 9: 

594 48, — 421 29. 

Καισάριος ὕπαρχος sub Diocletiano : 83 2». 

Καισάριος — Καισάρειος. 

Καισαροδούκτα ---- Κουσαροδούκτα : 92 33. 

Καλαβρία, Καλαβροί.: 2246, 386 55, 800 24, 804 as. 

Καλομεών, Καλαμών mons : 71 4, 23. 

Καλαντηνοί — Καλυτηνοί : 245 40. 

Καλάσιος — Βλάσιος : 485 45. ἢ 

Καλβισιανὸς ἄρχων sub Diocletiano : 292 56, 88234. 

Καλή mater S. Lucae stylit. : 803 8. 

Καλίππων χώρα prope Ancyram : 813 36. 

Κάλιστος — Κόϊντος : 792 50. 

Καλλιγόνη mater "Trium puerorum ; 317 29. 

Καλλίδης — Κάλλις : 609 38. . 

Καλλίμαχος omn. Nov. 7 : 201 43. / 

Καλλινίκη (al. Καλλίνικος), Βασίλισσα aun. Mart. 

29::5564,— Mart. 81: 589 46, — Mart. 26 : 

560 24. 
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Καλλινίκη m. Mai 9? : 668 23. 

Καλλίνικος o. Sept. 289. Vid. Εὐστόθιος. 

Καλλίνικος m. Oct, 17 : Mo. 

KoMivikoc in. Nov. 7 : 201 45. — Vid. Ἱέρων. 

Καλλίνικος m. Dec. 14. Vid. Θύρσος. 

Καλλίνικος at. Mai 21? : 706 19. — Vid. Μελέτιος, 

Καλλίνικος m. Gaongrae, lul. 29! ; 85835 — 

Σύναξις πλησίον τῆς ᾿Ιουστινιανοῦ γεφύρας : 

854 18. 

Καλλίνικος on. Iul. 285. Vid. Κὐντιανός, 

Καλλίνικος ep. CP. Aug. 23*: 917 9. — Aug, 28 : 
929 54, — Σύνοξις ἐν τῇ μεζάλῃ ἐκκλησίᾳ : 990 δ, 

Καλλίνικος tribunus sub. Decio : 882 8, 

Καλλίνικος urbs : 655 41. 

Καλλίνικος e Καλλινίκη : 559 48, 553 s, 560 94. 

Καλλιόπη m. Fun. 8 : 739 23. 

Καλλιόπη — Καλλιόπιος : 209 38, 

Καλλιόπιος m. Nov. 205, Vid. Νηρεξύς. 

Καλλιόπιος m. April. 75 : 5908. — April. 8: 598,5, 
Κάλλις m. April. 175. Vid, Λεωνίδης. 

Καλλισθένη a. Oct, 4*, Vid. Ἄδαυκτος. 
Καλλίστη m. Sept. 1*. Vid. ᾿Αγαθόκλεια. 

Κάλλιστος. Noo. 22 : 948 a5. 

Κάλλιστος m. Mart. 6 : 513 20. 
Καλλίστρατος ef soc. cxxv mm. Romae. Sept. 971: 

8122, — Μνήμη ἐν τῇ μονῇ τῆς ἁγίας Ἐπιχά- 
peus : 89 48, 

Καλλίστρατος : 259 48, — Τὰ Καλλιστράτου CP. : 
189 4s, 192 42, 193 o, 465 17, 830 1. 

Καλόγηρος. Jun. 18 : 756 45. 
Καλοδότη m. Sept. 65. Vid. Φαῦστος. 
Καλὸς ᾿Αγρός portus in sinu. Nicomed. : 777 10. 

Καλπάσιον — Καρπάσιον. 

Καλύβιος : 100 2s. 

Καλυτηνοί, Κάλυτος vicus. im Asia min. τ 88 27, 
87 12, 246 55, 697 oz. 

Καμαρίδιον CP. : 756 25. 

Καμίκα — Μαμίκα : 560 19. 

Καμνιόσος Calumniosus m. Sept. 7:94 5, — Vid. 
Στέφανος. ΄ 

Καμουλιαναί urbs in. Cappadocia. — Ἀνάδειξις τῆς 
εἰκόνος. Mai 15*: 686 594. — Mai 14 : GBA 45. — 
Mai 16 : 689 α΄, — Mai 17:699 19, — Εὕρεσις 
τῆς εἰκόνος. Aug. 9: 878 51. 

Κάμουλος toparcha : 880 39, 
. Καμπανία, Καμπανῶν χώρα regio. Italiae : 59 n, 

801 17. 

Καμπανός éribunus sub. Maximiano : 6913. 
Κάμπης (ἡ χώρα τῆς) : 633 er. 

Κάμπος CP. : 80 4, 419 45, 417 53, 854 22, 869 .n. 
Κανᾶ Galilaeae : 380 2, 691 22, 671 14, 781 91. 
Κανανιτῶν πόλις --- Κονανέων π. : 7577 39. 
Κανδάκη regina. Aethiopiae τ 788 o. 
Κανδαύλης χωρίον : 16 4. 

Kévoiboc m. Ian. 209. Vid. Εὐγένιος. 
Κάνδιδος s. Mart, 9: 59141, — ΤΊΑ, Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα, 

Κάνδιδος patricius : 793 10, 936 15. 
Κανεοτῶν πόλις — Κονανέων m. : 757 4. 
Κανίδης, Iun. 10: 741 6. 

Κανίδης --- Κάνδιδος : 409 as, 

Κανίδιος — Kávbibog : 405 29. 

Κανστρισίου uov CP. : 149 ac. 

Κάνωπος in. Aegypto : 66456, 776 5o 

Καπερναούμ 2n. Palaestina : 936 14. 

Καπερσανᾶ --- ΤΠερσανᾶ : 479 45. 

Καπετωλέων πόλις : 106 30, 108 35. 

Καπετωλῖνα, Ἐρωτηΐς nm. Oct, 272: 1686, — 

Μαρτυρεῖον πέραν : 169 2. 

Καπετωλῖνος vicarius sub Iuliano : 8971 6. 

Καπετώλιον CP. : 881 20, 52. 

Καπίτων ep. Chersonae. Dec.29?: 336 5. — Mart. 71; 

517 4. — Mart,6:513 31. — Vid. Βασιλεύς. 

Καπίτων m. Iul. 24*. Vid. Ὕμεναιος, 

Καπίτων sm. Aug. 13?, Vid. ἸΤάμφιλος. 

Καπίτων frater SS. Theoduli et Agathopod. : 58456. 

Komoón κάστρον in Campania : 117 46. 

Καππαδοκία, Καππάδοκες : 70, 9323, 9493, 89 98, 
10m, 5146, 855, 141 20, 51, 15420, 1583, 168 8, 
2107, 2595, 981 4, 36416, 3673, 3781, 88324, 
396 38, 421 16, 441 18, A56 r1, 47328, 5036, 59310, 

623 e, 661 14, 781 4s, 748 51, 77820, 77928, 7939, 

. 8103, 894 »4, 854 14, 857 7, 858 2. 

Καπρουάγνιδον locus in Syria : 908 50. 

Κάραι in. Mesopotamia : 466 25. 

Καράκαλος émp. : 140 23. 

Καρθαογένα- urbs in. Africa : 95420, 9771 24, 189 8, 

5605, 637 40, 46, 778 32, 785 12, 865 se. — Vid. 

Καρχηδών. 

Καρία regio Asiae min. : 688 v5. 

Καριαθιαρείμ urbs in Palaestina : 68 9, 69 31. 

Kapívn eieus in. Palaestina : 820 c. 

Καρῖνος imp. : 99 54, 145 10, 699 9, 791 c. 

Καρίων. Nov. 24 : 953 50. 

Καρίων (al. Kupiuv) m. Feb. 1 ; 440 35. 

Καρμενᾶς in. Pamphylia : 51115. 

Καρμήλιον ὄρος : 297 21. 

Κᾶρος imp, : 29 5a. 

Κάρπαθος — Καρπάσιον : 490 es. 

Καρπόσιον (al. Καλπάσιον) urbs in. Cypro : 420 25, 

421 a. 

Καρπιανὸς ἔπαρχος : 688 2. 

Κάρπιν ορερογέμηε : 913 42. 

Kóproc, Παπύλος, ᾿Αγαθόδωρος, ᾿Αγαθονίκη mam. 

Pergami. Oct. 131: 133 90. — Tun. 28 : 776 41. — 

Maprupeiov πλησίον Ἑλενιανῶν : 135 18. 

Kápmog ap. ep. Beroese. Mai 26! τ 1095. — 

Tun. 30! ; 78719. — Mai 27 : 719 9. 

Καρταγένα — Καρθατένα. 

Καρτέριος on. Nov. 2?. Vid. "Αττικός, 

Καρτέριος s. Nov. ὅ", Vid. Δομνῖνος. 

Koprépioc m. Nov. 16. Vid. Εὐψύχιος, 

Καρτέριος sn. in Cappadocia. Ian. 85: 87144. — 
Ton. 15 : 898 4s. ' 

Καρύα μονή in Asia min. : 309 a0. 

Καρχηδών urbs in. Africa : 9891, 877 34. — Vid. 
Καρθαγένα. 

Καρχηδών urbs in. Gallia : 858 δι. 

Καρχηδών — Χαλκηδών. 

Καρχηδών --- Χαλδία : 839 44. 

Κασδία -- Κασδόα : 89 ae, 48. 

Kécbioc. Sept. 29 : 89 45. --- Vid. Δάδας, 

Κασδόα m. Sept. 395, Vid. Δάδας. 

Κασιανός. Feb. 28" : 495 29. 
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Κασσίνη m. Nov. 78, Vid." Avrüvioc. 

Καστέλλιον CP, : 801 1. 

Κάστος m. Sept. 7 : 94 44, — Vid. Στέφανος 

Κάστουλος s. Dec. 181. Vid. Σεβαστιανός. 

Κάστουλος m. Dec. 24 : 840 «1. 

Καστρήσιος — Καστρίκιος : 898 97. 

Καστρίκιος m. Nov. 7 : 201 45. — Vid. Ἱέρων. 

Καστρίκιος ἡγεμών : 827 31. 

Κάστωρ, Θεοδώρα mm. Sept. 18* : 57 4.— Sept. 21: 

64 4s. 

Κάστωρ ep. m. Nov. 55 : 198 3. . 

Κάστωρ m. Dec, 181. Vid. Σεβαστιανός. 

Κατάβολος CP. : 1651. 

Κατάλιος — Νατάλιος : 713 46. 

Κάταλος : 649 6. 

Κατάνη urbs in Sicilia : 306 n, 47714, 479 24, 

5518, 552 5e, 557 41, 881 85, 950 54. 

Κατοπινός. Vid. Νικόλαος ὁ K. 

Κατοῦλα mulier christiana : 109 4. 

Koroóvng m. Aug. 15. Vid. Λέοντιος, 

Καττίδιος, Καττιδιανός mm. Aug. 5. : 869 51. 

Κάτων --- Κάστωρ : 196 12. 

Κεκοιμημένων μνήμη. Zan. 27 : 498 sr. 

Κείμελις urbs in. Gallia : 137 96. 

Κελερῖνος ὕπαρχος sub Numeriano : 547 31. 

Κελεστῖνος p. Romae April. 8? : 09215. — 

April.9 : 593 61. — Aug. 81: 986 &. 

Κελεστῖνος o. Mai 25 : 109 40. 

Κέλλαι — Κεντούκελλαι : 681 56. 

Κέλλια in. Aegypto : A02 40. 

Κέλσιος im. Oct. 14. Vid. Ναζάριος. 

Kéhotog m. Ian. 8 : 376 49. — Fun. 211: 160 12. 

᾿ Κενδίας — Κινδαῖος : 477 14. 

Kevezéov σπήλαιον : 6412, 69 40. 

Κένσος proconsul sub Licinio : 459 50, 137 49. 

Κενσουρῖνος m. Jan. 301. Vid. Ἱππόλυτος. 

Κεντέας --- Κινδαῖος : 477 16. 

Κεντηρίων — Kevrupiuv. 

Κεντιανός — Κυντιανός. 

Κεντούκελλαι CP. : 682 8. 

Κεντυρία — Γεντυρία. 

Κεντυρίων m. Sept. 49. Vid, 'Qxeovóc. 

Képac, Keparía CP. : 9 96,41, 112 5. 

Kepkág m. Aug. 20 : 909 $4. — Vid. Σευῆρος. 

Κέρκου ὄρος in Samo : 319 2s. 

Κερκυλῖνος rex : 634 6. 

Κέρκυρα m. April. 28! : 6355. — April. 27 : 

632.33. — April. 29 : 64029. — Vid. Ἰάσων. 

Κέρκυρα, Κερκυραῖοι : 633 16, 55. 

Κεφρή in Aegypto : 101 51. 

Κήρυκος ἐν τῷ "Anpw. Mart, 27? : 563 94. 

Κήρυκος, Ἰουλίττα son. T'arsi. Iul. 151: 8913. — 

Σύνοξις ἐν τοῖς "Abba : 821 29. 

Κήρυκος m. Aug. 15. Vid. ΤΤολύευκτος. 

Κήρυκος — Κήρυξ : 385 57. 

Κήρυξ comes Orientis : 385 40. 

Κηφᾶς ap. ep. Coniae. Dec. 89 : 990 1, — Iun. 301 ; 

18630. — Mart. 29 : 868 58. — Mart. 80: b74ss. 

Κιβυρραιωτῶν thema : 433 43, 5003, 725 51. 

Κικιλία, Βαλλεριανός, Τιβούρτιος, Μάξιμος enm. 

omae. Nov. 22! : 94836. — Nov. 23: 94929, — 

Nov. 94 : 959 46, 

Κιλικία, Κίλικες : 211, 1192, 129 26, 13129, 149 1, 

17739, 1789, 185 22, 186 5, 2936, 397 7, 20, 369 1, 

' 446 45, 453 39, 403 2, 541 2, 543 16, 545 2t, 6971, 

750 34, 769 95, 77830, 80839, 8210, 85315, 875 14, 
901 e, 915 27. 

Κιλίκων κόλπος : 446 6. 

᾿ Κινδαῖος ep. Pisidiae. Feb. 195 : 47614. — Feb. 20 : 

478 ss, 477 18. — Feb. 21 : 481 so. 

Κινδαῖος m. Iul. 11? : 818 81. 

Κινδαῖος m. Aug. 15, Vid. Νέοντιος. 

Κινδέος — Κινδαῖος. 

Κινδύστος — Κινδαῖος. 

— Κιντυλιανός — Κυντιανός. 

Κίος urbs in Bithynia : 56931. 

Κιττιαίων πόλις ὧν Cypro : 146 18. 

Κλαυδία m. Mai 183, Vid. Θεόδοτος. 

Κλαυδία m. Mart, 188. Vid, ᾿Αλεξανδρία. 

Κλαυδιανός m. Nov. 7 : 201 44. — Vid. Ἱέρων. 

Κλαυδιανός sm. Feb. 4?. Vid. ἸΤαπίας. 

Κλαυδιανός, Διόδωρος et soc. mm. April. 5? :; 

5851. — April. £: 58535 — Vid. ἸΤαπίας, 

F'eb, 45, Οὐϊκτωρῖνος, Jan. 312. 

Κλαυδιανός herus S. Charitinae : 107 15. 

Κλαυδιανός — Κλαύδιος : 177 51. 

Κλαυδῖνος. Ian. 27 : 498 o5. 

Κλαυδιόδωρος — Κλαύδιος, Διόδωρος : 435 41. 

Κλαύδιος, ᾿Αστέριος, Νέων, Νεονίλλα mm. in Cili- 

eia, Oct. 309 ; 1781. — lan. 975. 27 8, -- 

Oct. 29 : 179 58, — Vid. Κλαυδιάνός, April. 5?, 

Οὐϊκτωρῖνος, Jan. 31?, ΤἸΤαπίας, Feb. 45. 

Κλαύδιος m. Dec. 181, Vid. Σεβαστιανός. 

Κλαύδιος 5. Jan. 199, Vid. Λουκιλλιανός, 

Κλαύδιος m. Tan. 815: Vid. Οὐϊκτωρῖνος. 

Κλαύδιος. Feb. 2: 440 08. — Feb. 3: MA 54, — 

Feb. 4 : Ad 51. 

Κλαύδιος m. Mart. 9: 52144, — Vid. Μόρτυρες 

“τεσσαράκοντα. . 

Κλαύδιος tribunus m. Mart. 193, Vid. Χρύσανθος. 

Κλαύδιος imp. : 746, 115 oz, 433 3, 698 36. 

Κλαύδιος — Κλαυδιανός : 585 41. 

Κλαύδιος christianus quidam : 110 12, 898 5r. 

Κλαύδιος tribunus : 819 4. 

Κλαυδιούπολις «urbs in Isauria : 131 4. 

Κλαυδιούπολις urbs in. Honoriade : 8118, 919 13. 

Κλέαρχος ἄρχων sub Aureliano : 501 8. 

Κλειοσκαύρη — Κλιοσκαύρη. 

Κλειτοφῶν pater 8, Galactionis : 194. 81. 

Κλεόβιος : 675 84. 

Κλεόνικος m. Mart. 31: 5023 3. 

Κλεοπάτρα regina : 841 22. 

Κλεοπατρίς urbs in Aegypto : A20 24. 

Κλέων pater S. Thessalonicae : 202 15. 

Κλεώπας ap. Oct. 293 : 1758. — Iun. 301: 78219.— 

Oct. 80 : 180 81. — Vid. Συμεών. 

Κληδονία mater S. Iustinae : 99 2. 

Κλήμης p. Bomae. Nov. 251 : 9556. — Nov. 28 : 

949 26. — Nov. 24 : 956 33. — Iun. 80: 781 44. — 

Μνήμη ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 256 85. 

Κλήμης ep. Bulgar. Nov. 25 : 255 52. 

Κλήμης ep., ᾿Αγαθάγγελος amm. Ancyrae. lan. 23! : 

415 21. — Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς Εὐδοξίου : 418 ni. 

Κλήμης m. Feb. 23 : 485 41. 

᾿ 
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Κλήμης Πισίτης, Mai 22: 701 55. 

Κλήμης poeta. Mai 279? : 7194. — April. 27 : 

63239. — April. 28 : 63350. — April. 30 : 64151. 

Κλήμης ap. ep. Sardic, Iun. 301: 781 1. — Sept. 10 ; 

3336. — April. 22 : 62159. 

Κλήριος --- Ἠλήριος : 640 17. 

Κλημέντιος aedétuus : 657 25; 

Κλιμαξίνη in. Galatia : 995 3. 

Κλιοσκάβρη — Κλιοσκαύρη. 

Κλιοσκαύρη Clicus Scauri : 599 55, 581 25, 539 31. 
Κλωπᾶς pater Symeonis : 4& ao, 55 3, 636 58, 190 6. 

Κνωσσός wrbs in Creta : 338 18, 870 25, 876 86, 
Kobpárog ap. m. Magnesiae. Sept. 221 : 67 19. — 

Bept. 21: 6539. — Μνήμη ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ 

τῆς μεγάλης ἐκκλησίας : 67 4. 

Κοδρᾶτος m. Mart. 45, Aug. 175, Vid. ᾿Ακάκιος, 

ΤΤαῦλος. ᾿ 

Κοδρᾶτος, Διονύσιος, Κυπριανός, "Avekroc, ΤΤαῦ- 
λος, Κρίσκης mm. Corinthi. Mart, 101: 599 15. 

Κοδρᾶτος m. Mart. 26?. Vid. Μανουήλ. 

Κοδρᾶτος m. April. 219. Vid. Ἰσαάκιος. 

Κρδρᾶτος, Σατορνῖλος, Ῥουφῖνος mm. Mai 94: 
67012. — Mai 7 : 664.43. — Moi 10 : 678 55. — 
Μαρτυρεῖον πλησίον τῆς Znpoxípkou : 669 cp, 
672 s. ' 

Κοδρᾶτος m. Mai 22*, Vid, Μάρκελλος, 
Κοδρᾶτος m. Iun. 95, Vid. ᾿Αγανίας. 

Κοδρᾶτος : 397 56. 

Kóivrog thawmaturgus i Phrygia. Mart. 21 : 
499 35. — Mai 6 : 661 4c. — Mai 12 : 68030. — 
Jul. 2 : 793 48, 00. 

Κόλλουθος --- Κόλουθος. 

Κολοσσαί, Κολοσσαεῖς : 19 8, 38 41, 247 16, 4771. 
Κόλουθος m. im Aegypto. Mai 193 : 69535, — 

Mai 18 : 698 5, — Vid." AMEavybpog. Mai 143, 
Κολοφῶν, Κολοφωνία : -94 57, 990 4, 637 36, 786 31, 

7871. 

Κολύβων θαῦμα [Feb. 17] : 479 zo, 
Κολώνεια urbs in Armenia : 971 41, 986 1, 288 54. 
Κολωνία τοῦ Ἑλλησπόντου : 948 43. 
Κόμανα urbs in. Armenia : 425 23, 701 13, 707 18. 
Κόμανα urbs in. Cappadocia : 717 23. 
Κόμοδος m. Jan. 301, Vid, Ἱππόλυτος. 
Κόμοδος imp. : 140 21, 839 18, 19. 
Κονανέων πόλις : 757 23. 

Κονδύλιον CP. : 808 zs. 
Κόνεως ἐξ οὐρανοῦ μνήμη. Nov, 62 : 198 8. 
Kóveus ἐκ τοῦ τάφου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου σύναξις. 

Mai 8? : 665 1. 

. Kovía urbs : 786 30. 

Κόνων. Feb. 19 : 416 53. 

Kóvuv Ahortulanus m. in Poamplylia. Mart, 5*5 
91112. — Mart. £: 50549. — Mart, 6: 513 56. 

Κόνων m. in Isauria. Mart. 61:513 2.— Mart, δ: 
509 4?. — Μαρτυρεῖον πέραν : 119 29, 659 4. 

Κόνων. Iun. 3: 79554. 
Κόνων, Χριστοφόρος mm. lun, 65 : 73316. — 

Jun. δ : 729 57, 788 34. 
Κόνων --- Λέων Ἴσαυρος: 902 1. 
Κόπρες m. Dec. 17?. Vid, Πατερμούθιος. 
Κόπρις, Sept. 24 : 76 49. 
Κόραι δύο mm. Sept. 15 : 48 ss. 

Κόραι δώδεκα μη. Oct. 31 : 1856. 

Κορδούβη — Kovbpoufn. 

Κορδύλη urbs in Ponto : 768 34. 
Kopégup wm. Dec, 161: 309 18. — Vid. Ἐλευθέριος. 
Κόρινθος, Κορίνθιοι : 87 95, 200 es, 924 94, 954. 10, 

360 16, 266 5, 990 6, 485 24, 495 31, 523 15, 5643, 
609 15, 652 27, 660 24, 718 12, 740 51, 855 4. 

Κορνᾶτος — Κορωνᾶτος : 898 58. 
Κορνήλιος centurio, Δημήτριος, Εὐανθία, Δημη- 

τριανός mum. Sept. 18! : 8796. — Sept, 11: 
93 46, 50. — Sept. 12: 9738. — Oct. 20 : 152 34. 

Κορνήλιος ἡγεμών : 851 23. 
Κορνήλιος ὁ T&vboupog mimus : 976 20. 

Κορνήλιος : 97 4. 

Κορνίδης — Κρονίδης. 

Κορνίων --- Κρονίων. 

Κορνοῦτος ep. Iconii m. Sept. 123: 381. — Ναὸς 
πλησίον τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα : 36 5s. 

Κορονᾶτος — Κορνοῦτος : 37 46. 
Κορωνᾶτος m. Aug. 17*. Vid. Θύρσος, 
Κορώνεια, Κορώνη wrbs : 990 13, 787 15. 
Κοσμᾶς son. Visio (Oct. 5]: 108 49. 
Κοσμᾶς, Δαμιανός, Ἄνθιμος, Λέων (al. Λεόντιος), 

Εὐπρέπιος nm. in. Arabia. Oct. 175 : 144.54. --- 

Oct. 28 : 172 31. — Nov. 96 : 951 a1. — '191 a0. 
Κοσμὸς, Δαμιανός mm. Romae. Oct. 299 : 1761, — 

lul. 11: 7915. — Aug. 11: 8889. — [46 5, 
181:3, — Οἶκος εἰς τὰ ΤΤαυλίνου : 79128, — 

"Ev τοῖς Δαρείου : 660 4, 884 s, 886 1. . 

Κοσμᾶς, Δαμιανός mm. im Asia, Nov, 11: 1854, — 
Dec. 9* : 9945. — Dec. 3 : 97659. — 1465, 
791 33, 890 21. 

Κοσμᾶς ep. CP. Jan. 2 : 866 ss. 

Κοσμᾶς poeta ep. Maiwmae. lan. 15* : 995 12, — 

Oct. 14 : 197 5. — Ian. 16 : 39138. — 9793. 
Κοσμᾶς ep. Chalcedon. April. 18* : 61925. — 

April. 14 : 60154. — April. 19 : 616 85. 
Κοσμᾶς pater S. Peiri (al. Andronici) in Atroa : 

37 39, 41 28. 

Κοσμᾶς pater S. Theodori Syceot. : 690 29. 

Κοσμίδιον CP. : 62 4, 64 43. 

Κόστος — Κῶστος. 

Κοτυάειον urbs in Phrygio : 21122. 

Κοτύιος. Jul. 65. Vid. Aovxía. 

Koóaprog ap. ep. Bevyt. Nov. 10! : 9094, — 

Jun. 30? ; 78628. — ug. 3 : 86596. — Vid. 

᾿Ολυμπᾶς. 

Κούαρτος pr. Capuae : 117 4. 

Κουδρούβη Corduba : 516 95, 999 16. 

Κουκουμίου, Κουκούμου μονή im Sicilia : 36731, 

369 46. 

Koukoupouffou μονή CP. : 948 24. 

Κουκουσός urbs in sArmeiia: 19735, 91915, 49556. 

Κουλκιανὸς ἄρχων sub. Diocletiano : 196 "1, 

Κουλκιανὸς ἔπαρχος : 19 1. 

Κουμβρίκιος ἡγεμών sub. Decio : 305 33. 

Κουνδουρίας ὄρη : 199 31. 

Koupáropog (rà) CP. : 983 «s, 290 ss, 83b 6. 

Κουρίκιος ἡγεμών sub Maximiano : 417 33. 

Κουρικιοτῶν πόλις — Κωρυκιωτῶν m. 

Κούριον urbs in Cypro : A53 o1, 933 33. 

Κουρουνᾶτος — Κουρνᾶτος — Kopvoütog : 37 4]. 
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Κουσαροδούκτα soror Tiridati : 92 25. 

Κουσαρῴ rez Armeniae : 89 25. 

* Κοῦφος ποταμός : 1922. 

Κρήτη, Κρῆτες : 17 3, 56 58, 161 5, 45, 191 17, 206 10, 

381 11, 372:5, 44334, b8211, 69256, 65354 

1801, 7509, 778 Ὁ, 180 6, 795 29, 807 so, 809 48, 

819 51, 894 vt, 875 24, 921 30. 

Κρήτη --- Κυρήνη : 797 37. 

Κριθοπώλια CP. : 78 9. 

Κριντεοῦς χωρίον in Galatia : 41 11. 

Κριόταυρον κάστρον τῶν Βουκελλαρίων : 633 31. 

Κριππῖνος — ᾿Ατριππῖνος : 765 ὅ8. 

Κρίσις ΟΡ. : 147 m, 191 4, 168 50, 270 88. 

Κρισκεντῖνος : 258 4. 

Κρίσκης «m. Mart. 101. Vid. Κοδρᾶτος. M 

Κρίσκης m. Myrae. April. 15? : 6035. — 

April. 19: 8974. — April. 13: 60042. — 

April. 14 : 601 41. 

Κρίσκης, ΤΙαῦλος, Διοσκορίδης mm. Bomae. 

Mai 28? ; 114. 16. — Mai 30: 691 $9. — Mai 29: 

73 51. ᾿ 

Κρίσκης ap. ep. im Gallia. Iun. 801: 78510. — 

Jul. 30 : 856 48. — 808 a1. 

Κρίσκης philosophus : 1242. 

Κροῖσος rex Lyd. : 4518, 690 n. 

Κρονίδης, Λέων (ai. Λεόντιος) mun. Sept. 185: 

ΔΩ 30. — Gept. 11 : 86 58. — Sept. 15 : 7 84. — 

Vid. Ἱερωνίδης, Σαραπίων. 

Κρονίδης m. Mart. 398, Vid. Φιλητός. 

Κρονίκης μονή CP. : 137 45, 

Κρόνιος. Dec. 22 : 334 53. 

Κρονίων m. Oct. 305, Vid. Ἰουλιανός. 

Κρονίων m. Aug. 20 : 909 55. 

Κρόνος falsum numen : 241 s. 

Κροῦμος rex Bulgarorum : ἀ1 8. 

Κρυπτὸς τόπος : 417 54. 

Κρωδάμων κώμη : 729 1. 

Κρῶμνα urbs in. Paphlagonia : 481 48, 

Κτησιφῶν urbs in Babylonia : 2219, 60126, 607 9.— 

Vid. Σελεύκεια. : 

Κυδωνία urbs in Creta ; 389 1. 

Κύζικος urbs in Hellesponto : 161 51, 250 14, 32310, 

436 5, 441 1r, 449 1, 519 18, 698 11, 637 27, 678 9, 

875 6, 905 16, 913 29. 

Κυθέρια : 197 54. 

Κυκλοβίου uov CP. : 733 40. 

Κύμη in. Phrygia : 901.3, 793 58. 

Κυμιναῖον ὄρος : 293 40. 

Κυνήτιον CP. : 880 12. 

Κυνοπολῖται : 136 3. 

Κυντιανός ep. Selewciae. Nov. 139 : 9929. — 

Nov. 15 : 228 45. 

Κυντιανός, ᾿Αττικός (al. Τάτικος) mm. April. 29? : 

6406. — April. 30 : 641 56. 

Κυντιανός, Δάδας, Μάξιμος, Καλλίνικος nun. 

Jul. 385: 854:11. --- Σύνοξις ἐν τοῖς Βιγλεντίου : 

8541. — Vid. Μάξιμος. 

Κυντιανὸς ἡγεμών sub. Decio : 445 6. 

Κυντιανὸς ἡγεμών : 555 8. 

Κυντιλιανός (al. Κυντιανός) mn. April. 282, ful. 285, 

Aug. 29. Vid. Μάξιμος, 

Κυντιλιανός — Κυντιανός, 

Κυντιλιανὸς proconsul sub Decio : 529 24. 

Kuvriviavóg ---- Κυντιανός : 697 44. 

Κυπαρίσσιον CP. : 1441, 15628, 26019, 628 40, 

670 a, 764 v1, 826 9. 

Κυπριανός, Ἰουστῖνα nm. Antiochiae. Oct. 21 : 

97 20. — Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς Σολομῶνος : 100 e. 

Κυπριανός m. Mart, 101: 523 14. 

Κυπριανός m. Aug. 17 : 908 59. 

Κυπριανός — Κυριαίνη : 188 44. 

Κυπρίλλα m. Cyrenae. Iul. 49: 79811. — Iul.5: 

1971 so, 800 40. — 797 29. 

Κυπρίνη urbs : 779 45. 

Κυπρῖνος — Kupivoc : 678 δῦ. 

Κύπρος m. Jan. 301. Vid. Ἱπππόλυτος. 

Κύπρος — Πύρρος: 72451. 

Κύπρος, Κύπριοι : θᾷ 55, 6450, 67 6, 12451, 146 17, 

150 26, 154 11, 215 12, 275 27; 988 41, 29021, 8081, 

34631, 3604, 400 o, 40so, ἀδ0 25, 4552, 22, 

469 31, 400 22, 50814, 51110, 01822, 51928, 592042, 

66251, 67525, 68029, 69556, 70899, 710 11, 

74530, 45, 75115, 756 47, 768 m, 7831, 7983, 

817 ss, 891 4, 916 42, 940 o0. 

Κύρα. Feb. 389, Vid. Mápavo. 

Κυρήνη urbs in Libya : 629 4, 796 29, 800 43, 890 48, 

916 21. 

Kepnvía urbs in. Cypro : 4002, 40h29, 502.18, 

66151, 680 22. 

Κυρία m. April. 5 : 588 26. 
Κυρία, Βαλλερία, Μαρκία nmm, Caesoraeae. Jun.6? : 

7844. — Iun. δ: 152 80. ον 

Κυρίαινα, Ἰουλιανή mim. in. Cilicia. Nov. 13: 185 90. 

Κυρίαινα. Dec. 18 : 305 48. 

Κυριακή mn. Nov. 15. Vid. Δόμνα. 

Κυριακή m. Mart. 20?. Vid. Φυωτεινή, 

Κυριακή m. Mai 199. Vid. Φιλέταιρος, 

Κυριακή, Δορόθεος, Εὐσέβεια mm. Iul. 9861: 

845 90. — Jul. 7 : 804 ὅ0. 

Κυριακός m. Sept. 69. Vid. Φαῦστος, 

Κυριακός anachoreta. Sept, 29! : 8 22. 

᾿ Κυριακός ep. Hierosolym. m. Oct. 9815. 170 96. — 

Oct. 27 : 168 34. — Mart. 81 : 976 9» — 

April. 14 : 601 23. 

Κυριακάς ep. CP. Oct. 30* : 17819. — Mart. 30 : 

579 54, — 647 1r. — 688 5. 

Κυριακός en, Jan. 801. Vid. Ἱππόλυτος. 

Κυριακός m. Mai 33. Vid." Ecnepoc. 

Κυριακός m. Mai 24? : 706 36, — Vid. Μελέτιος. 

Κυριακός m. Iun. 345, Vid. ᾿Ορέντιος. 

Κυριακός m. Jul. 1658, Vid. ᾿Αντίοχος. 

Κυριακός m. Aug. 19. Vid. Λέοντιος. 

Κυριακός --- Ἰωσήφ : 767 58. 

Kupiakóg — Κυριακή : 185 26. 

Κυρίλλας ep. arianus : 287 35. 

Κύριλλος ep. Gortyn. m. Sept. 5?: 172. — Tun. 145: 

1508. — Iul. 9: 80849. — Sept. 6 : 2043, 572. — 

Mart. 28: 568 4. 

Κύριλλος m. Sept. 7: 2 s. — Vid. Στέφανος. 

Κύριλλος m. Oct. 29: 173 15. 

Κύριλλος ep. Alexandriae. Inn. 18 : 999 .— Fun.7: 

186 a5. — Jun. 9 : 740 25. — Iun. 27 : 118 85. — 

449 85, 592 23, 795 17, 771 46, 79416. 

Κύριλλος m. Mart, 4*. Vid. ᾿Ἀρχέλαος. 
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Κύριλλος s. Mart. 9 : 591 41. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Κύριλλος ep. Hierosolym. Mart. 115: 528 18, --- 

Mart. 18? : 5452. — 18149, 661 81, 79415, 

863 28. 

Κύριλλος &. Mart. 981, Vid. Μάρκος. 

Κύριλλος ep. Nicomed. : 351 t. 

Κύριλλος — Βήρυλλος : 552 50, 53, 58. 

Κύριλλος — Κυρῖνος : 673 51. 

Kupivog o. Mai 103, Vid. ᾿Αλφειός. 

Κυρίων m. Mart. 9 : 52141. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα, 

Κυρίων (αἰ. Καρίων) m. Feb. 1: 437 51. 

Κῦρος ep. CP. Jan. 72 :37629. — ἴων, 8: 877 61. -- 

Σύναξις ἐν τῇ μονῇ τῆς Χώρας καὶ ἐν τῇ μεγάλῃ 

ἐκκλησίᾳ : 376 80. 

Κῦρος, Ἰωάννης, Θεοδότη, Θεοκτίστη, Εὐδοξία, 

᾿Αθανασία mm. Alexandriae. Ian. 311: 438 31. — 

Jnwentio. Iun. 283 : 110 10. — 527 18. — Maprv- 

ρεῖον ἐν roig Σφωρακίου : 43519, 7773. — 

Εὐκτήριον : 218 30. — Σύναξις εἰς "Apkabiavág : 

771 4. 

Κῦρος. Jun. 9 : 744 se. 

Κῦρος ep. Alexandriae : 49 14, 55 21, 958 24. 

Κῦρος rez Persarum : 451 1, 690 10. 

Κῦρος S. Calodotae coniux : 22 19. 

Κῦρος urbs in Syria : 189 45, 400 18, 438 1, 463 5, 

466 2, 482 80, 568 36. 

Κύρου (rà) CP. : 966, 124, 941 1, 660 4, 695 as. 

Κώνστα (τὰ) CP. : 263 1s. 

Κωνσταντία urbs ἐπ Cypro ; 154 10, 988 56, 511 10, 

517 58, 675 22. 

Κωνσταντία — Kwvoravriva : 657 44. 

Κωνσταντία — Κωνσταντινούπολις : 909 90. 

Κωνσταντιαναί CP. : 801 11, 350 18, 784 19, 864 24. 
Kuvoravriva soror Constantini imp.: 10518, 629 31. 

Κωνσταντῖνα wrbs in. Gallia : 2918 20. 

Κωνσταντῖνα urbs : 657 15. 

Κωνσταντῖνος iunior imp. Sept. 39: 196, — 879 4o. 

Κωνσταντῖνος «m. Oct. 395, Vid. ἸΤαῖδες ἑπτά. 

Κωνσταντῖνος, Μαρκιανός impp. et filii. Nov. 585: 
26431. 

Κωνσταντῖνος ex ludaeis. Dec. 265: 945 49, — 
Dec. 27 : 349 so. 

Κωνσταντῖνος νι. Mart. 62. Vid. Μάρτυρες τεσ- 

σαράκοντα δύο. 

Κωνσταντῖνος, Ἑλένη impp. Mai 21! : 697 35. — 
Mai 22 : 700 63. — 434, 4525, 1056, 10519, 
1189, 122 σι, 141 6, 151 16, 158 9, 167 25, 187 18, 
1891s 92314 249 35, 96711, 988 4,18, 303 7, 
92334 840 28, 85037, 36629, 39025, 397 90, 
39912, 40429, 422 5», 44725, A7 1, 480,15, 
50423, 01455, 51719 519 30, 598 19, 54429, 
56511, 56711, 56029, 62030, 661 81, 678 29, 
676 o, 683 24, 686 5, 716 21, 726 4o, 797 19, 781 1, 
76334, 77815, 784 71, 86125, 86829, 869 25, 
8731, 91738. — Ναὸς ἐν τῇ κινστέρνῃ τῆς 
Βώνου : 700 34. 

Κωνσταντῖνος. iunior ep. CP. ful. 805: 8569, — 
Tul. 17 : 825 δε, — Iul. 29 : 858 55. — Iul. 81: 
857 91. 

Κωνσταντῖνος ep. CP. Aug. 9? τ 8812, — 

Aug. 30 (?) : 988 5e. — 35030. — Σύναξις ἐν τῇ 

μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 881 a. 

Κωνσταντῖνος ἸΤωγωνάτος inp. IV. : 48 4, 44, 

49 12, 55 117, 409 4, 420 34, 507 19, 599 20, 887 4. — 

Vid. Κωνσταντῖνος. Sept. 35. 

Κωνσταντῖνος Κοπρώνυμος, Καβαλλῖνος imp. V. : 

1519, 152 4o, 44, 21335, 214.8, 261 25, 35, 277 39, 

2778 80, 854 11, 597 5o, 613 18, 723 8, 772.25, 828 1, 

84834. 

Κωνσταντῖνος imp. VI. : 98 4, 194 5e, 132 8, 173 24, 

26930, 31017, 31356 3463, A3414 5169, 

799 4. 

Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος imp. VIL : 

30115, 390:5, 376 17, 40954, 499325, 598 5], 

600 14, 665 51. 

Κωνσταντῖνος imp. VLLL : 166 39, 660 25. 

Κωνσταντῖνος Constantini M. imp. filius ; 998 4c. 

Κωνσταντῖνος Romani imp. filius : 937 15. 

Κωνσταντῖνος pater 8. Theophanonis : 314 18. 

Κωνσταντῖνος pater S. Petri patricii : 799 7. 

Κωνσταντῖνος pater S. "T'heocleti : 9147. 

Κωνσταντῖνος παρακοιμώμενος : 724 41. 

Κωνσταντῖνος --- Κῴνστας : 55 1r. 

Κωνσταντίνου τεῖχος CP. : 753 48. 

Κωνσταντινούπολις (al. βασιλίς, βασιλεύουσα 

πόλις), Natalis urbis. Mai 11! : 618 38. — 

Encaenia. Iul. 30" ; 856 14. — Iul. 31:857 26. — 

7 96, 82.3, 37 40, 48 40, 46, 49 13, 55 15, 88 31, 8425, 

95 es, 108 so, 131 2e, 189 10, 146 24, 148 «9, 151 1, 

152 46, 161 18,85, 168 94, 176 30, 178 19, 18037, 

1936, 19654, 1976, 20420, 907 19, 214 s, 217 6, 38, 

218 ae, 219 o, 228 46, 299 50, 939 58, 9346, 940 98, 

95 23, 96121, 266 14, 276 11, 282 1), 287 20, 991 18, 

293 v2, 308 1, 313 1, 814 9,15, 390 22, 394.4, 395 20, 

344 ὅς, 847 16, 349 00, 35090, 352 10, 3555, 85937, 

365 49, 56, 373 16, 375 10, 376 25, 97 26, 05, 989 a7, 

384 11, 390 18, 892 o, 393 s, 395 31, 408 86, 41217, 

421 12, 429 »6, 493 26, 495 v1, 433 a1, 443 36, 446 21, 

44820, 45354, 45731, 4592, 4611, 469 41, 479 8, 56, 

ἀπᾷ 49, 4805s, 48220, 488 10,34, A85 50, 487 25, 

488 43, 489 39, 493 35, 501 40, 519 4, 52825, 599 5], 

530 12, 533 12, 545 16, 477 1, 552 55, 550 21, 56855, 

5712 54, 577 51, 582 5, 587 τ, 600 12, 609 sa, 611 11, 

61227, 615 14, 6172,14, 61835, 62151, 63022, 

6324s, 6379, 659 15, 66557, 66721, 6177 5, 51, 

682 11, 683 4, 689 54, 694 2, 700 59,707 14, 710 16, 

1145, 716 o2, 718 2, 723 2, 124.55, 127 18, 730 16, 

7392 31, 733 vi, 742 1, 749 20, 7852 45, 712 15, 778 5, 

78518, 792 45, 798 51, 795 24, 797 45, o5, 812 35, 

817 s, 40, 820 88, 894. 45, «i, 825 o», 898 14, 829 35, 

830 o, 842 19, 856 10, 857 36, 863 21, 866 24, 87212, 

881 2, 884. 46, 894. 46, 902 3, 90839, 909 49, 912 s, 

9173e, 990 39, 45, 456, 99421, 938 58, 996 18,37, 

987 3. — Ecclesiarum, monasteriorum, palatio- 

vum, pontiumn, platearum, portarum cet. nomina 

passim require singulis hisce in paginis. — Vid. 

Βυζάντιον. 

Κωνστάντιος np. : 1417 4t, 16120, 197 12, 298 14, 

804 41, 860 21, 399 17, 419.1, 422 52, 5454, 661 30, 

763 3, 998 v1, 930 10. 

Κωνστάντιος — Κωνσταντῖνος : 264 47. 

Κώνστας m. Mart. 26?. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 
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Κώνστας Constantini filius imp. I. : 148 «1, 197 24, 

9283 18, 920 4. 

Κώνστας Χλωρός : 698 34, 867 24. 

Κώνστας --- Κωνσταντῖνος : 516 24. 

Küvorog -- Κῶστος. 

Κωπρίλα — Κυπρίλλα : 797 59. 

Κῶστος pater S. Aecaterinae : 259 13, 86. 

Κωρυκιωτῶν πόλις : 408 8. 

Λάζαρος quatriduanus. Translatio. Oct. 17? : 

14613. — Mai 45: 658 38. --- Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ. 

Mai 4': 6595. — Oct. 16:144 a. — Maio: 

66045. — Hesurrecho. Mart. 175 : bh 26. — 

Mart. 18 : 548 4Ἱ. — 129 5e, 8855. — Μονή : 

835 4. 

Λάζαρος in Galisio. Nov. 7 : 2029. — Nov. 10 : 

212 43. — Translatio. Iul. 17* ; 826 31. 

Λάζαρος pictor. Nov. 17? ; 231 10. 

Λάζαρος m. Mart. 29! : 567 21. Vid. Ἰωνᾶς. 

Λάζαρος m. Iun. 305: 760 1. 

Λαζική, Λαζοί iw Asia minore : 406 8ι, 410 3,9, 

768 8, 43, 889 6. 

Λαμπόδιος — Λαμπαδός : 800 39. 

Λαμπαδός asceta. Iul. 5? : 8008. — Iul. 4 : 797 se. 

Λάμψακος urbs in. Troade : 4A] 96, 535 89, 536 9, 

687 42, 691 28. 

Λαοδίκεια wrüs in Phrygia : 3141, 3440, 96 19, 

121 3, 122 58, 126 4, 9477 18, 598 s», 597 81, 629 ss, 

788 4. 

Λαοδίκιος m. cum. S. Glyceria : 680 46. 

Λαοδίκιος proconsul sub Diocletiono : 614.23. 

Λάρανδα urbs in Lycaonia ; 48 ve, AB 15, 1171 39, 

178 n, 427 10. 

Λάρισσα wrbs in. Thessalig : 994 29, 686 4. 

Aérpoc mons in Caria : 30948, 319 90, 562 14, 

688 88, 

Λαυρέντιος. Moi 10 : 672 56. 

Λαυρέντιος, Ξύστος, Ἱππόλυτος mm. Romae. 

Aug. 10! : 881 58, — Aug. 28: 999 50, — Μαρ- 

τυρεῖον πλησίον Βλαχερνῶν : 49451, 667 $1. — 

Ἔν τῷ Πειρίῳψ, ἐν Δεξιοκρατιαναῖς : 716 55, 

71113. — "Ev τῷ Τρικόγχῳ : 882 20, 55. 

Λαῦρος m. Aug. 181, Vid. Φλῶρος. 

Λαύσου (τὰ) CP. : 49 9, 813 2». 

Λέανδρος ep. Hispalen. : 169 1, 179 20. 

Λεββαῖος — Θαδδαῖος --- Ἰούδας. 

Λετεάνδρου legio : 767 38. 

Aébpoi urbs in Cypro : 762 39. 

Λεοβένη in. Creta : 338 19. 

Λεομακέλλιον CP. : 909 26. 

Λεονάρδος ep. a. Nov. 6 :. 900 se. 

Λεονίδης --- Λεωνίδης. 

Λεόντιος (αἰ. Λέων) m. Sept. 13. Vid. Ἱερωνίδης, 
Σαραπίων. 

Λεόντιος, Δομέτιος, Τερέντιος (Δομνῖνος) mm. 
Oct. 16? 144.4, — Oct. 17 : 14453. — Σύναξις 
πλησίον τοῦ Δευτέρου : 144.8. 

Λεόντιος (al. Λέων) archimandrita, Dec. 299 : 
356 23. — Dec. 30 : 856 58. — Dec. 81: 860 51. 

Λεόντιος m. Mart, 9: 59144. — Vid, Μάρτυρες 
τεσσαράκοντα. 

Λεόντιος m. April. 944. Vig, Εὐσέβιος. 

Λεόντιος m. Mai 45, Vid." Aqpobíctoc. 

Λεόντιος, Ὕπατος (al. Ὑπάτιος), Θεόδουλος mm. 

Jun. 181: 155 2, — Σύναξις ἐν τῷ Καμαριδίῳ : 

756925. — Εὐκτήριον (Λεοντίου) ἔγγιστα τῆς 

πόρτης τῆς TInrfjc : 756 26. 

Λεόντιος pastor. Iun. 18* : 766 29. 

Λεόντιος m. Iul. 101: 8117. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα πέντε, 

Λεόντιος, Ἄττος, ᾿Αλέξανδρος, Κινδαῖος, Μνησί- 

θεος, Κυριακός, Μινναῖος, Κατούνης, Εὐκλέης 

mm, in. Pamphylia. Aug. 19; 86024 — Vid. 

Δατούνης. . 

Λεόντιος m. Aug. 95. Vid; ᾿Ιουλιανός. 

Λεόντιος ep. Caesareae : 808 2. 

Λεόντιος presb. : S54 s. 
Λεόντιος ἡγεμών sub Maximiano : 323 10. 

Λεόντιος consularis sub Claudio : 111 32. 

Λεόντιος — Λέων : 146 11, 177 49, 179 47, 216 δ», 

257 48. 

Λεπτίνα m. Oct. 26 : 165 81. 

Λέσβος insula : 205 48, 588 25. 

Λευΐ tribus : 19 4, 95 9, 318 t, 367 22, 450 26, 689 20, 

745 o, 841 19, 909 26. 

Aevi — Ματθαῖος. s 

Λευκόδιος ἄρχων sub Diocletiano : 881 33. 

Λευκάτης ὧν Bithynia : 837 2, 841 48. 

Λευκάτιον — Λευκάτης. 

Λευκάτιος ἄρχων : 854 26. 

Λεύκιος m. Dec. 10 : 293 85. 

Λεύκιος m. Dec. 141, Aug. 173. Vid, Θύρσος. 

Λεύκιος Βῆρος imp. 844 16. UU 

Λεύκιος — Λούκιος : 916 56. 

Λευκίππη mater S. Galactionis : 194 32. 

Λευκόπολις : 170 15. 

Λευκὸς Ποταμός : 910 21. 

Λεῦκος -- Σέλευκος : 41 51. 

Λευκουσία -- Λευκωσία, 

Λευκωσία urbs in. Cypro : 178 14, 745 45. 

Λέων (al. Λεόντιος) m. Sept. 139. Vid. Κρονίδης, 

^ Σαραπίων. 

Λέων m. Oct. 41, Vid. ᾿Ἀκεψιμᾶς. 

Λέων (al. Λεόντιος) m. Oct. 173, Vid. Κοσμᾶς. 

Λέων (al. Λέοντιος) philosophus. Qct. 30*:17835.— 

Oct. 31 : 179 αἱ. 

Λέων p. Romae. Nov. 199: 91834. — Feb. 181: 

ATA ge, — Fob. 17 : 46954, — ἀβά m4. 
Λέων imp. J. fan. 205 ; 407 38.— Jon, 15: 99350.— 

239, 1988, 203 20, 299 4, 869 2e, 377 23, 405 26, 

495 4, 793 8, 794 14, 936 15, | 
Λέων ep. Nicaeae m. lan. 22* τ M69. — Vid. 

Μανονήλ. 

Λέων τι. Adrianopoli. Ian. 22* : 4461, — Vid." 

Μανουήλ. 

Λέων, Ταρητγόριος man. in. Lycia. Feb. 189: 472.4.--- 

Feb. 19: 410 80. 

Λέων ep. Catan. Feb. 212: 479 58, — Feb. 20: 

ATT 14. — Aug. 28 : 999 54. 

Λέων ex Africo in Calabria. Mai 5 : 660 53. 

Λέων eremita, Iul. 1: 192 48. 

Λέων ὁ ἐν τῇ Μάνδρᾳ. Ful. 11: 818 90., 

Λέων m. in Lycia, Aug. 18* : 908 86. — ug. 19 : 

909 21. ] 
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Λέων imp. T1. ; 62 25, 68 31, 100 15, 128 40, 166 36, 

19214, 9622, 27831, 3541, 39210, 49258, 

493 13, 678 21, 684 4, 772 93; 82824, 87823, 90134, 

922 16. 

Λέων imp. IV. : 178 3, 218 a, 373 2, 480 τ. 

Λέων imp. V. : 11621, 158 21, 196 53, 913 se, 216 3, 

979 σι, 395 18, 992 24, 245 17, 347 5, 381 90, 4151, 

ἀλλ, 483 3, 519 13, 531 6, 561 14, 571 45, 582 7, 

639 53, 660 15, 794.21, 733 55, 835 1, 815 9. 

Λέων imp. VI. : i4614, 29738, 301 vi, 31413, 

658 40, 689 55, 694 3, 724 48, 878 14, 936 21. 

Λέων ὁ Tlovriavóg : 802 15. 

Λέων pater S. Ioannis Gothi. : 112 96. 

Λέων filius S. Theodori Cyren.: 191 6. 

Λέων --- Κωνσταντῖνος V. : 192 14. 

Λέων — Λεόντιος : 866 51, 360 58. 

Λέων --- Πέτρος : 126 2. 

Λεωνίδης m. Sept. 2 : 894. 

Λεωνίδης, Χαρίεσσα, Novvexía, Βασίλισσα, Νίκη, 

Γαλήνη, Κάλλις, Θεοδώρα. April. 175: 609 7. — 

April. 15: 60651. — April. 16 ; 60526. — 710 7. 

Λεωνίδης m. Iun. 5*. Vid. Mapxiavóc. 

Λεωνίδης m. Aug. 85. Vid. Ἐλευθέριος. 

Λεωνίδης --- Λεωνίς : 769 so, 779. 45. 
.Aeuvig m. Iun. 261, Vid. Λιβύη. 

Λήθης φρούριον : 815 22. 

Λῆμνος insula : 52 34. 

Λῃστής (δίκαιος). Mart. 23 : 556 o6. 

Antínoc : 463 14. 

Λίβα, Aigav : 745 4, 748 5. 

Λιβανησία Φοινίκη : 498 21, 527 ὁ. 

Λιβάνιος ἄρχων : 191 20. 

Λιβάνιος sophista : 220 31. 

Λίβανον ὄρος : 466 τ, 697 4. 

Λιβὰς ᾿Απολλιναρίας in Aegypto : 311 5. 

Λίβατον ὄρος prope Ephesum : 664 1s. 

Λιβεριανός m. Jun. 11. Vid. Ἰουστῖνος, 

Λιβέριος p. Romae. Aug. 27? : 9989. — Mart. 31: 

516 25. 

Λιβύη, Aeuvíc, Εὐτροπία, Iun. 25! : 169 31. 

Λιβύη, Λίβυες : 103 3, 377 36, 628 43, 671 26, 796 30, 

798 a1, 800 48, 820 4s, 909 s, 14, 916 31. 

Λιϑόστρωτος CP. : 97 16, 530 4. 
Auavía mater S. Irenes : 653 14. 

Λικίνιος imp. : 4 10, 29 19, 40 10, 4113, 105 17, 12423, 

1908, 99516, 97135, 33921e48, 3074, 3876, 

404.30, 451 19, 457 8, 473 44, 502 14, 591 9, 629 99,57, 

653 13, 672 19, 731 12, 735 14; 811 4, 852.23, 99619. 

Λικίνιος filius Elpidiae imp. : 907 1e. 

Λιμηταναίων τάξις : 305 46. 

Λιμναῖος. Feb. 229. Vid. Θαλάσσιος. --- 485 2s. 

Λιμναιώτης — Γεώργιος A. 

Λῖνος ap. p. Romae. Nov. 4* ; 1956. — Iun. 30! : 

786 16. — Nos. 5: 196 44, — 119 4, 137 14, 781 45. 

Λιουβίγιλδος rez. Wisigothorum : 169 50, 180 τ. 

Λιπάρα, Λίπαρις insula : 641 38, 745 8, 924 50. 

Λογγῖνος centurio m. Oct. 16}: 14118. — Μαρτυ- 

ρεῖον πλησίον τῆς Ἰουστινιανοῦ τεφύρας: E4312. 

Λογγῖνος m. Nov. 7 : 301 4. — Vid. Ἱέρων. 

Λογγῖνος. Nov. 17 : 233 s. 

Λογτῖνος m. April. 945. Vid. Εὐσέβιος. 

Aorvyivoc im. Dun, 247, Vid, 'Opévntoc. 

SYNAXARIUM. 

Λογγῖνος stylita : 128 48. 

Λογηος mon. : 38A 56. 

Λολλιανός om. Iul. 15 ; 82156. 

Λολλίων m. Mart. 20 : 052.30. 

AoMiuv iunior m. April. 27 : 633 41. 

Λοξώριος ἄρχων sub Claudio ; 117 36. 

Λούγδουνον urbs in Gallia : 411 22, 8M 14, 917 14. 

Λουκᾶς hegumenus. Bathyrryacis. Sept. 975 : 96 1. 

Λουκᾶς ev. Oct, 181 : 147 13. — Jun. 20^: 1593. — 

lun. 301; 78310. — 422, 3239, 129 1, 266 14, 

375 12, 395 2o, 419 19, 502 3, 5901, 621 s5, 633 2, 

158 38, 782.2, 787 25, 818 80. — Σύναξις ἐν τοῖς 

᾿Αποστόλοις τοῖς μεγάλοις : 148 84. 

Λουκᾶς Tauromenitanus. Nov. 6 : 199 14. 

Λουκᾶς ep. Insulanus. Dec. 10 ; 293 51. 

Λουκᾶς stylita. Der. 115 : 301 13. 

Λουκᾶς on. Feb. 63. Vid. ᾿ουλιανός. 

Λουκᾶς in Hellude, Feb. 7? : 44916. — Feb. 8 : 

A53 48. 

Λουκᾶς. Iun. 3: 125 53. 

Λουκᾶς eremita. Iun. 27 - 116 4. 

Λουκᾶς ap. ep. Tarsi (al. Laodic.) lun. 30': 

188 3. — Sept. 10: 33 36. — April. 22 : 621 59. 

Λουκία, Γεμινιανός mm. Bomae. Sept. 173:935. 

Aouxía v, n. Syracusis. Dec. 182? : 306 8. — 409 51, 

441 10, 479 31, 568 45, 801 18. 

Aovkía sn. Jul. 45. Vid. Θεόδωρος. 

Λουκία, Ῥίξος, ᾿Αντωνῖνος, Λυκίας, Νέας, Σηρῖ- 

νος, Διόδωρος, Δίων, ᾿Απολλώνιος, “Ἄπαμος, 

ΠΙαπιανός, Κοτύιος, "Opuvóc, Πάπικος, Σάτυ- 

ρος, Βίκτωρ man. in Campania. Iul.6? : 80116.— 

Jul. 7 ; 804 48, 

Λουκία --- Λουκίλλα : 865 23. 

Λουκιανός »t. Sept. 185. Vid. Maxpóftoc. 

Λουκιανός pr. Antioch. m. Oct. 15! : 197 39. — 

495 48. — Μαρτυρεῖον ἔνδον τοῦ ἁγίου Muxiou : 

1419. 

Λουκιανός εμ., Θωμᾶς, Iun. 5: 369 a. 

Λουκιανός m. Tul. 75. Vid. YIeperpivos. 

Λουκιανός magister SN. Eustathii : 2428. 

Λουκιανός mon, τ 616 22. 

Λουκιανός presi. : 862 18. 

Λουκιανὸς ἡγεμών swb Severo : 45 5. 

Λουκιανὸς ἡγεμών : 95 12, 7843. 

Λουκιανός — Λουκιλλιανός : 401 59. 

Λουκίλλα m. Coemeterium : 2450, 865 1. 

Λουκιλλιανός, Τ͵αῦλα, Κλαύδιος, Ὑπάτιος, Παῦ- 

Aoc, Διονύσιος nmn. [αγι.195: 40^ 45. — Tun.33: 

1952» — Moprupéov ἐν τῇ Ὀξείᾳ : 403, 

79813. 

Λουκιλλιανός — Λουκιανός : 861 39. 

Λούκιος (al. Λεύκιος) m. in Cypro. Aug. 14": 

899 s8. — zug. 225: 916 30. — Aug. 13; 88834.--- 

Aug. 17 τ 908 3:.— Aug. 20 : 91253. — Aug. 21: 

919 5, — 79723. — Vid. Θεόδωρος. Iul. 4, 

Λούκιος ἡγεμών sub Diocletiano : 411 39. 

Λούλους sn. Iun. 289. Vid. Εὐστόχιος. 

Λοῦππος m. Aug. 23! : 917 2. 

Λουρδή CP. : 801 36, 38. 

Λυαῖος : 163 19, 167 s. 

Λύδδα urbs in. Palaestina : 192 48. 

Λυδία m. Mart. 299. Vid. Φιλητός, 
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Λυδία, Λυδοί : 62 13, 26, 65 57, 451 o, 579 16, 690 n, 

819 8. 

Auxaovía, Λυκάονες : 91 28, 96 9 2, 37 ἃ, 45 16, 85 18, 
292 2s, 263 40, 540 33, 605 51, 666 24. 

Avkaovíónc nauta : 809 s. 

Λυκαρίων m. Feb. 95, Vid, Μάρθα. 

Λυκαρίων m. Tun. 7 : 736 55. 

Λυκία regio Asiae min. : 76 26, 145 29, 394 7, 479 19. 

608 e, 908 27. 

Λυκίας m. Iul. 6?, Vid. Aoukía, 

Λυκίων ἡγεμών : 907 13, 48. 

Auxóxonpos fluvius : 19 33. 

Λύκων — Λυκίων. 

Λυμναῖος — Λιμναῖος. 

Λυσίας δούξ sub. Licinio : 99 20, 811 5. 
Λυσίας ἡγεμών sub. "Traiano: 17 59, 432 48, 508 59. 
Λυσίας ἡγεμών sub Diocletiano : 13411, 145 22, 

14854, 177 31, 178 o, 806 9, 406 25, 4841, S75 14. 
Λυσίμαχος m. Mart, 9 : 59144 — Vid, Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Λυσίμαχος sub Diocletiano : 169 24. 
Λύστρα urbs in Lycaonia : 1554, 411 15, 762 se, 

764 39, 766 2», 787 10, 993 24. 

Λύσων falsum numen : 809 s, 58. 
Λώτ patriarcha. Oct. 95: 1958, — 204.43. 

y 

Ματαρισός vicus in Cappadocia : 388 v4. 
Ματδαλά in. Palaestina : 833 36. 
Μαγεδών urbs in. Palaestina : 658 14, 
Mobi urbs in. Pamphylia : 939 47, 51134. 
Μαγίστρου μονή in Creta : 778 13. 
Μαγνέντιος üinp. : 48 8, 941 19. 
Μαγνέντιος ἡγεμών : 819 16. 
Μαγνήντιος idolorum cultor ; 694 s. 
Μαγνησία urbs in. Caria : 6539, 67 13, 4505, 82021. 
Μαγνιανός iudex sub Diocletiano : 605 86. 
Μάγνος m. April. 292, Vid, Θέογνις. 
Μάγνος. Iun. 28 : 771 55. 
Μάτνος ἡγεμών sub. Diocletiano : 87 4, 946 90, 
Μάγνος ἡγεμών sub Maximiano : 45 15. 
Μάγνος ἡγεμών : 519 38, 515 15. 
Μάγος τις m. Mai 31: 720 1. 
Ματουνδάτ — ᾿Αναστάσιος : 411 45. 
Μάτυδος urbs in. Pamphylia : 511 4. 
Μάτων προσκύνησις. Dec. 25 : 944 n. 
Μαδιάμ ferra : 13 15. 
Μάδυτα urbs in Thracia : 660 4]. 
MáZog iudex sub Maximiano : 999 4. 
Μαθάν sacerdos : 97 s, 841 19. 
Μαϊουμᾶς mon. : 540 δ]. 
Μαϊουμᾶς navale Gazae : $79 4, 892 19. 
Μάϊρος a. Jan. 11: 385 41. 
Μαϊσυμᾶς asceía. Feb. 189 : 4631, — Jan. 28; 

447 5r. 

Μαΐων — Μαΐωρ : 468 51. 
Μαιῶνος ὄρος: 672 9. 
Μαΐωρ m. Gaeae, Feb, 152: A679, — Feb; 16 : 

468 eo. ! 
Μακάριος «m. Sept. 65. Vid, Ῥωμύλος. 
Μακάριος m. Sept. 65, Vig. Φαῦστος. 
᾿Μακάριος Romanus. Oct, 23: 160 37, 
Μακάριος sm. Oct. 305, Vig. Ἰουλιανός. 

Μακάριος, Ἑρμογένης epp. Agrigent. Nov. 9471: 

256 1. 

Μακάριος m. Dec. 305. Vid. Eb éviog. 

Μακάριος Aegyptius. Ian. 19* : 401 18. 

Μακάριος Alexandrinus. Ian. 19? ; 409 39. 

Μακάριος. Jan. 21: 409 46. 

Μακάριος ep. Paphi. Feb. 8* : ABA 1. 

Μακάριος Aegum. Pelecet. April. 1 : 571 56. — 
Aug. 19 : 909 34, 45. 

Μακάριος m. Tun. 26*, Vid. Θεράπων. 

Μακάριος m. Aug. 113. Vid. Νεόφυτος. 

Μακάριος ep. Antioch. : 55 26. 

Μακάριος ep. Hierosolym. : && vr, 171 2, 952 ir. 

Μακάριος hegumenus : 371 19. 

Μακεδονία, Μακεδόνες : 19438 17715, 90215, 

9265 «t, 2665, 914 14, 33657, 41425, 444 30, 785 16, 

918 12. 

Moxebóvioc, OcóbouAoc, Τατιανός mm. in. Phry- 

gia. Gept. 12? : 8815. — Sept. 11 : 88 54. — 

Sept. 18 : 40 40. 

Μακεδόνιος asceta, Feb. 11? : 461 5, — lan. 24: 

491 so. | 
Maxkebóvioc ep. CP. 11. April. 25? ; 630 22. 

Maxebóvioc m. Iun. 28 : 177 5a. 

Μακεδόνιος ep. CP. 1. : 249 6, 382 31, 599 1, 701 zo, 

Μακεδόνιος --- Μακεδών : 564 38. 

Μακεδών m. Mart. 395, Vid. Φιλητός. 

Μακκαβαῖοι, Ἐλεάζαρος, Σολομωνίς, Ἄβιβος, 

᾿Αντωνῖνος, Γουρίας, Ἐλεάζαρος, Εὐσεβωνᾶς, 

Σαμωνᾶς, Μάρκελλος qm. Aug. 11 : 8504, — 

Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς Δομνίνου ἐμβόλοις : 860 n1. 

Μακρίνα soror S. Basilii. Aug. 191: 899 12. 

Μακρῖνος imp. : 913 2. 

Μακρόβιος, Γορδιανός, Ἠλεῖ, Ζωτικός, Λουκιανός, 

Οὐαλεριανός min. Tomis. Sept. 13? : 40 8. 

"Makpóftoc m. Mai 45, Vid. ᾿Αφροδίσιος. 

Μαλαιῶν ὄρος : 585 a5, 587 4, 605 20, 675 90, 80132, 

808 8, 80543. " 

Μαλόάχ m. Nov. 20 : 244 49, — Vid. Bongotór. 

Μαλαχίας propheta. Ian. 3* : 867 0. 

Μαλεῶν fluvius : 696 88, 

Μαλεῶν — Μαλαιῶν. 

Μαλός fhawmaturgus. Oct. 165 τ 144 Ἡ, -- Oct. 17: 
144 58. 

Μαλοχία qm. Nov. 20 : 944 48. — Vid. Βοηθαζάτ. 

Μάλσαβα, Μάλσαμα — Μάσαλβα : 801 29, 50. 

Μαλφέθα — Μαμέλχθα : 107 23. 

Μάλχος. Nov. 24 : 958 so. 

Μάλχος mon. Mart. 26 : 560 21. 

Μάμα m. Nov. 20 : 244 45; — Vid. Βοηθαζάτ. 

Μάμα — Μηνᾶς: 421 à. 

Μάμας m. Gangrae. Sept. 2! : 519. — Iul. 184 : 

81821. — Iul. 12: 817 3. — Μαρτυρεῖον ἐν τῷ 

Σίγματι : 734, 149 41, 81827. — ΠΙαλάτια: 151 o, 
152 46, 801 a1. 

Μάμας «n. Nov, 7 : 201 41. — Vid. Ἱέρων. 

Mápos im. Dec. 83, Vid, Ἴνδης. 

Μάμας. Mai 6 : 660 57. 

Μάμας, Βασιλίσκος mm. Iul. 303: 8565. — Iul. 17 : 

82551. — Iul. 29: 888 5s. -— Iul. 31: 857 91. 

Μαμέλχθα m. in. Perside. Oct. 5? : 1418, — Oct. 4: 

10451. — Μαρτυρεῖον ἐν τῷ Κέρατι : 112 4. 
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Μαμίκα m. Mart. 26?. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

Μάμιος om. April. 28? : 63410. — Vid. Ἰάσων. 

Mavogd m. Nov. 133. Vid. "Avrwvivoc. 

Μανασσῆς rex : 665 29. 

Μάνδρα monasterium : 3 2, 818 50, 8&6 1. 

Μανδῶν πόλις — Μάτυδος : 512 19. 

Μάνης haeresiarcha : 598 25. 

Μανοθῶ — Μαναθᾷ : 217 39. 

Μανουήλ, Γεώργιος, Λέων, Μαρῖνος, Πέτρος nm. 

Adrianopoli. Ian. 22* : M4 26. 

Μανουήλ m. Mart. 20 : 551 40. 

Μανουήλ, Σαβῖνος, Kobpároc, Θεοδόσιος mm. 

Mart. 26? : 5θ0 18. — Mart. 27 : 564 50. 

Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ sum. fun. 17! : 103 8. — 

Μαρτυρεῖον πλησίον τοῦ ἁγίου προφήτου Ἕλισ- 

σαίου : 754 19. 

Μανουήλ. Iul. 27 : 852 51. 

Μανουήλ (μονὴ τοῦ) : 204 54. 

Μανουήλ --- Ἐμμανουήλ. 

Μανουθέ locus in Aegypto : 176 59. 

Μανσούρ --- Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός : 17234, 

271 αι. 

Μαντίνεον τὸ ὑπὸ Κλαυδιούπολιν : 37 12, 919 13. 

Maviivéou μονή : 848 33. 

Μαντίνιον — Μαντίνεον. 

Μαξέντιος imp. : 254.5, 955 56, 699 2». 

Μαξέντιος commentariensis : 452 35, 131 28. 

Μαξιμιανός m. Nov. 7 : 201 44. — Tid. Ἱέρων, 

Μαξιμιανός (al. Μαξιμός) ep. CP. Nor. 90? : 

21029. — Apri. 21? : 61833. —. Nov. 7 : 

93353. — April. 20 : 61656. — April. 2 

62151. — Mai 21: 1005s. — 1613s. — πως 

ἐν τοῖς ἁγίοις ᾿Αποστόλοις : 619 13. 

Μαξιμιανός émp. : 816, 94, 163, 177, 22 1, 31 11, 

41 45, 45 14, 46 30, 53 7, 6 1,28, 6835. 97 2, 109 45. 

1088, 11515 12516, 137.5, 1&li.is, 145 3], 
149 19, 162 46, 163 ὁ, 167 14, 169 14, 186 4, 195 15, 

199 a1, 208 7, 211 19, 222 1, 996 7, 235 12, 239 ss, 

94120,36, 2429 20, 256 15, 377 20, 981», 983 40, 

9288 1s, 293 11, 904 54, 305 s, 311 se, 391 15, 322.26, 

333 3, 342 12, 249 40, 355 30, 357 10, 397 1, 404 16, 

406 27, 414 10, 415 38, 420 22, 447 16, 4677 9, 4735, 

4S1 18, 489 8, 500 13, 503 4, 505 5, 521 az, 597 os, 

537 s, 546 15, 579 14, 58038, 590 s, 601 17, 6059, a5, 

612 n1, 636 4, 657 33, 661 14, 674 7, 680 16, 691 1, 

69535, 696 7, 6992,40, 71519, 73113, 73537, 

139 3, 746 25, 150 14, 768 39, 765 35, 766 14, 767 23, 
800 43, 804. 56, 808 xo, 843 10, 847 12, S65 13, S675, 

891 24, 909 1, 912 20, 913 29, 993 3;. 

Μαξιμιανὸς Γαλλέριος émp. : 469 13, 699 5. 

Μαξιμιανὸς ἡγεμών sub Diocletiano : 498 5. 

Μαξιμιανός — Μαξιμιλιανός : 157 zo. 

Μαξιμιλιανός (al. Μαξιμῖνος) m. Oct. 22?, T'ig, 
ἸΠαῖδες ἑπτά. 

Μαξιμίλλα wxor ἄσσοαθ : 9689. 

Μαξιμῖνος imp. : 105 5, 196 26, 996 τ, 938 15. 46914, 
629 32, 636 24. 

Μαξιμῖνος — Μαξιμιανός : 293 30. 

Μαξιμῖνος — Μαξιμιλιανός : 157 45. 

Μαξιμῖνος — Μάξιμος : 447 88. 

Μαξιμίνου μονή CP. : 742 1, - 
Μάξιμος, Θεόδοτος, ᾿Ασκληπιοδότη eim. Adria- 

mopoli. Sept. 15? : 48 38. — Feb. 19! : ἀ[Π8 8, — 

Sept. 17 : 52, a4. 

Μάξιμος m. Sept. 20 : 63 31. 

Μάξιμος m. Oct. 93. Vid. ᾿Ιουβεντῖνος. 

Μάξιμος «m. Oct. 282, Vid. Τερέντιος, 

Μάξιμος m. Nov. 221, Vid. KuaMo. 

Μάξιμος confessor. Ian. 21! : 400 2. — T'rauslatio : 

Aug. 13! : 8873. — Aug. 19?: 910 ri. — Aug. 26 : 

994. 54. — Σύναξις ἐν οἴκῳ τῆς Θεοτόκου καὶ εἰς 

τὸν Λευκὸν ποταμόν : 910 19. 

Μάξιμος m. Ian. 801: 451 31..--- Vid. Ἱππόλυτος. 

Μάξιμος pr. ut. Tan. 301: 4328 31, — (aL) : 488 1. — 

Vid. Ἱππόλυτος. 

Μάξιμος m. Feb. 63. Vid. Φαῦστα. 

Μάξιμος m. Mart. 6 : 516 88. 

Μάξιμος m. April. 59, April. 101. Vid. Τερέντιος. 

Μάξιμος, Δάδας, Κυντιλλιανός wm. in Mysia. 

April. 98?; 63625. — lu 385. ; 85Àn. — 

Aug, 2: 865 12. — April. 13: 60116. — April. 30: 

644 57, 644.36. — Vid. Aábac, Kuvriavóc 

Μάξιμος n. Mat 14? : 68510. — Mas 7 : 664 44. 

Μάξιμος m. Aug. 20 : 909 54. — Vid. Xevfipoc. 

Μάξιμος ep. Hierosol. : 545 5. 

Μάξιμος ἄρχων sub Diocletiano : 2107, 96415, 

431 5, 670 10, 810 5, 934 17. 

Μάξιμος ἡγεμών sub Antonino : 705 4. 

Μάξιμος ἡγεμών sub Licinio : 40 24. 

Μάξιμος ἥγεμών sub. Maximiano : 190 Y1, 417 38, 

590 17, 715 20, 763 35. 

Μάξιμος ἡγεμών : 750 36, 795 14, 813 35. 

Μάξιμος magister SS. Flori et Lauri : 907 9. 

Μάξιμος ep. CP. — Μαξιμιανός. 

Μαπτάς magus : 986 9. 

Μαραθών trbs in. Graecia : 1868 12. 

Mapáva, Κύρα. Feb. 285 (29) : 496 9. 

Μαρβιαβώχ in Perside : 567 19 

Μαρτγαρισός — Ματαρισός. 

Μαρδάριος τη. Dec. 131. Vid. Εὐστράτιος,. 

Μαρδάριος m. Feb. 28: A96 51. 

Μαρδόνιος, Μυτδόνιος, lopyóvioc, Δωρόθεος, 

Ἴνδης, Στρατόνικος, Γλυκέριος, Θεόφιλος mm. 

Sept. 30? : 9&6, — Vid. Δόμνα. : 

Mápng asceta. Feb. 19? : 475 15. — Tan. 25 : 49450. 

Mápng «n. Mart. 29? : 568 14, — Vid. Ἰωνᾶς. 

Μάρθα mater S. Symeonis stylit. Sept. 15: 9.10. 

Μάρθα, Μαρία, Λυκαρίων mm. Feb. 9? ::453 24, — 

Feb.8 : 449 co. 

Μάρθα mater S. Symeonis stylit. iun. Mai 25 : 

70846. — Iul. £: 19659 (Μαρία). — πὰ δ 

198 58. — 7038 90. 

Μάρθα v. fun. 6?. Vid. Θέκλα, Μαρία. 

Μάρθα unguentifera. Iun. 69. Vid. Μαρία. 

Μάρθα filia Ioseph. : 81 1, 663 18. 

Μάρθα mater S. Susannae : 5821. 

ΜΜαρθεή — Θεή : 491 45. 

Μαρία Deipara. ινήμη Θ. τῶν Μιασηνῶν, Sept. 1: 

61. — Γενέσιον. Sept, 81 : 256. — Εἴσοδος. 

Nov. 211 : 94321, — Σύλληψις, Dec. 9! : 28940. — 

Εὐαγγελισμός. Mart. 251 : 557 Yi. — Ἀνακομιδὴ 

τῆς ζώνης, April. 12*: 60011. — Κατάθεσις τῆς 

ἐσθῆτος. Iul. 21: 7936. — Dec. 26 : 848 45. — 

Βοήθεια κατὰ τῶν Σαρακηνῶν. fun. 25? : 7728. — 
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Μετάθεσις (àl. κοίμησις). Aug. 15* : 89132. — 
Βοήθεια κάτὰ τῶν ̓ Αγαρηνῶν. Aug. 163: 90131, 
90526. — "Amak) τοῦ σεισμοῦ. Aug. 165: 
9043? — Κατάθεσις τῆς Ζώνης. Aug. 313 : 
9353. — Θαῦμα : 936 90. — Φυγὴ εἰς Αἴγυπτον. 
Dec. 25: 34543. — Dec. 26 : 348 46. — Τὰ &m- 
λόχια. Dec, 26 : 848 ài, — Μνήμη τῆς ἀκαθίστου. 
Mart. 10 : 528 34, — Σύναξις, Sept. 20: 6133. — 
Σύναξις ἐν τοῖς ᾿Αρεοβίνδου. Feb. 105 : 4583, — 
Ἐν τοῖς Ἁρματίου, Tul. 915 : 884981, — Aug. 179: 
9084. — 4049. --- Ἐν τοῖς Βιγλεντίου. April, 28? : 
6382. — Aug. 2* : 8666. — "Ev Βλαχέρνοις. 
Dec. 961: 34829. — Feb, 21 : 4404. — Tul. 819: 
868 27. — Aug. 7* : 8761. — 9895, 17818, 
20716, 90018, 9183. — "Ev Γεωργίᾳ, Tan. 80: 
433 s». — Ἐν Γορτιανοῖς, Aug. 3 : 868 5e. — Ἐν 
τῷ Aevrépu. Sept. 6? : 2095. — Ev τοῖς Διακο- 
νίσσης. Mai 133: 680 14. — Iul. 282 : 85199, — 
Mai 14 : 684 4. — Ἐν τῷ Ἑξακιονίῳ. Jan. 26 : 
42455. — "Ev Εὐδοκιαναῖς. Tun. 16? : 7545, — 
Ἐν τοῖς Εὐσεβίου : 9008. — "Ev Toig Εὐουρα- 
νίοις. Dec. 9 ; 99149, — "Ey οἴκῳ λεγομένῳ 
Ἱερουσαλήμ. Aug. 295 : 910 20. --- Ἐν τοῖς Καλ- 
λιστράτου. Iul. 185 : 8807. — "Ev τοῖς Κουρά- 
τορος. Dec. 85: 99037, — Dec. 7 : 98441. — Ἐν 
τοῖς Κύρου. Oct. 9*: 1945. — Mai 191: 69533. — 
Mai à : 660.1. — 96 6. — Ἐν τοῖς Μαρινακίου. 
Jun. 15? : 163 10. --- 878 3. — "Ev τοῖς Μητρο- 
πολίτου : 9189. --- Ἐν τῷ Νεωρίῳ, Aug. 31: 
936 25. — Τλησίον τῆς Ξηρολόφου. Aug. 16 : 
893 59, — Ἐν Ὀνειράταις; Oct, 4? : 108 25, — 
Ἐν τοῖς Οὐρβικίου. Sept. 181: 196, 6 11. — 
Sept. 81: 80 8. — 5884. — Ἐν τῷ ἸΤαγιδίῳ. 
Tul. 253: 8449, — Ἐν ἸΤαραδεισσίῳ, Oct. 163 : 
1447. — Nov. 99 : 905 28. — Ev ἸΤεριτειχίσματι. 
Mai 159 : 686 23, --- Ἐν τῇ Πητῇ. Jan. 85 : 
3805. — Iul. 9? : 81022. — Ἐν Πιννουλόφῳ, 
Aug. 285 : 932 14, — ΤΙλησίον τῶν ἸΤρομούντου, 
Jul. 29* ; 80531 --- Ἐν roig Πρωτασίου. 
Nov. 91: 906 1. — Oct. 241 : 161 1. — Ἐν τῷ 
Σίγματι : 38022. --- Ἐν Xogiavoig. Mai 225; 
70220. — Mai 23 : 70h43. — Ἐν Σωσθενείῳ. 
Jun. 85: 788 45, — Tun. 7 : 736 30. --- Ἐν Χαλ- 
κοπρατείοις. Sept, 18 : 611, — Sept. 81: 305. — 
Sept. 9! : 2935. — Nov. 21:944 33. — Dec. 91: 
291 13. — Dec. 18" : 394. 27. — Nooc τοῦ Φάρου : 
90035. — Dec. 595 : 35313. — 1579, 90110, 
34839, 440 x1, 60016, 640 32, 65835, 995 4, — 
Πλησίον τῆς Χρυσῆς Tlóptnc : 90128. — ἸΤέραν 
ἐν Χρυσοπόλει. Sept. 229 : 7023. — 15 30, 15 32, 
29s, 719, 819, 10219, 155 33, 20620, 916 23, 
224.28, 2959, 929 15, 932 44, 252/26, 979 6, 989.1, 
320 «o, 343 s, 254.2, 899 96, 439 8, 441 50, 497 0, 
9783, 640 24, 603 15, 673 26, 721 4, 790 5, 194. 24, 
800 36, 828 91, 833., 838 1, 84116, 84977, 87214, 
873 «s, 880 42. — Ναὸς τῆς ᾿Ἐλεούσης. Aug. 11: 
88553. — Ἐν τοῖς Βάσσου : 3145. -- Εἰς 
Πούστγην. Feb. 12 : 160 55, — Κεῖ, 13:461 49. — 
Ἐν τῇ νήσῳ τῆς ἁγίας Γλυκερίας : 684 39, --- 
Μονὴ τῆς Νέας -Ὁδηγητρίας : 90936, — Mov 
τοῦ Νικητιάτου : 777 7, 

Μαρία. Oct. 29 : 173 15. — Vid. ᾿Αβραάμ. 

Μαρία m. Feb. 92. Vid. Μάρθα. 

Μαρία dicia Μαρῖνος. Feb. 19 : 460 2]. — Vid. 

Εὐγένιος. 

Μαρία Aegyptiaca. April. 1! : 5774. — 598 18, 

584 43, 586 37. 

Μαρία, Μάρθα vv. eum 1H soc. Tun. 62 : 1381, — 

Iun. 5:732 35. — Vid. Θέκλα, ΠΙαρθένοι πέντε. 

Μαρία, Μάρθα wnguentiferae. Tun. 69: 7843, — 

April. 24 : 695 5o. — Iun. 4 : 798 50. — Mai 28: 

704 88. —. Tun. 19 : 7571 5s. 

Μαρία Μαγδαληνή. Jun. 301: 789 8, — Iul. 221: 

833 $4, — Aug. 4* : 868 12. — Mart. 18: 548 1. — 

᾿Ανακομιδή, Mai 45 : 658 3o. — Mai 5: 660 41. — 

66421, — Σύναξις ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Λαζάρου 

καὶ ἐν τοῖς Κουράτορος : 885 4. 

Μαρία f| τοῦ Κλωπᾶ. Tun. 301 : 790 6. --- 44 42, 

Μαρία coniux Zebedaei, Tun. 801: 790 1. 

Μαρία patricia. Aug. 9*. Vid. Ἰουλιανός. 

Μαρία. Μονὴ τῆς Μαρίας : 10 19. 

Μαρία mater S. Annae : 96 9, 841 90. 

Μαρία mater S. Gregorii Decapol. : 939 11, 

Μαρία mater S. Iacobi pr. : 185 24. 

Μαρία mater S. Philareti : 970 12. 

Μαρία mater S. Phocae : 69 16. 

Μαρία mater S. Salome: 90 11, 844 95. 

Μαρία mater S. Theodori Sycaeot. : 619 35. 

Μαρία mater S. Zachariae : 239 55. 

Μαρία patricia : 88A 11. 

Μαρία — ᾿Αριάδνη : 57 8. 

Μαρία --- [ολινδούχ : 815 8. 

Μαρία --- Μάρθα : 796 zo. 

Μαριάβ pr. m. in. Perside. April. 98 : 5952», — 

Vid. Ἡλιόδωρος. 

Μαριάμ soror Mosis : 609 24. 

Μαριάμ — Μαρία, 

Μαριάμ --- Μαριάμνη. 

Μαριάμνη soror Philippi. Feb. 175: 46934. — 

Feb. 18 : 472 51. — 991 6. 

Μαριάμνη m. Tun. 9. Vid. Θέκλα, 

Mapiavóc «m. Mart. 19. Vid. Διόδωρος. 

Moptavóc νουμέριος : 470 29. 

Mapixvóc : 859 a. 

Maptàvóc — Μαρῖνος : 297 ss. . 

Mapiva om. Antiochiae. Tul. 17! : 895 14. — Σύναξις 

ἔνδον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μηνᾶ : 895 94. 

Μαρινακίου (τὰ) CP. : 752 10, 878 1. 

Μαρῖνος senez m. Oct. 1853 : 14818. — Aug. 8? : 

87 12. — Aug. 7 : 879 9. — 
Μαρῖνος m. Nov. 2?. Vid. ᾿Αττικός. 

Μαρῖνος m. Dec. 109, Feb. 12*. Vid. Εὐτένιος. 

Μαρῖνος «m. Eomae. Dec. 16? : 3183 22. — Dec. 17 : 

32138. — 85 86. 

Μαρῖνος ep. Dec. 31 : 861 37. 

Μαρῖνος m. Ion. 22*. Vid. Μανουήλ. 

Μαρῖνος m. Mart. 17? : 54418. — Mart. 19: 54859. 

Μαρῖνος christianus quidam : 701 t. 

Μαρῖνος — Μαρία : 460 22. 

Μαρῖνος — Μάρκος : 788 38. 

Μαρισσός — Μαγαρισός : 384 58. 

Μάρκελλα qm, in. Chio. ful. 22? : 836 6. 

Μαρκελλῖνος m. Dec. 18*. Vid. Σεβαστιανός, 

Μαρκελλῖνος m. Mai 24? : 706 25. — Vid. Μελέτιος. 
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Μάρκελλος m. Nov. 16", Vid. Ἐλπίδιος. 
Μάρκελλος mon. Acoemet. Dec. 29? ; 353 16. 

Μάρκελλος, Παγκράτιος, Φιλάγριος epp. Feb. 9^; 

45490. 

Μάρκελλος, "Avruvivoc, Σίλβεστρος, Σωφρόνιος 

anm. Mart. 19 : 800 39. 

Μάρκελλος, Kobpórog mm. Mai 22*: 708 17. — 

Δαὶ 20 : 697 51. 

Μάρκελλος m. Mai 345: 106 23. — Vid. Μελέτιος. 

Μάρκελλος, Aácioc, Mápuv man. Tul, 18* : 830 5. 

Μάρκελλος m. Aug. 11. Vid. Μακκαβαῖοι. 

Μάρκελλος ep. Apam. m. Aug. 14? : 89019. — 

Feb. 255: 400 29, — Feb. 26 : 499 46. 

Μάρκελλος archimandrita : 487 2. 

Μάρκελλος δούξ sub Licinio : 190 10. 

Μάρκελλος ἰλλούστριος : 781 δ0. 

Μαρκία m. Iun. 69. Vid. Κυρία, 

Mapxía m. Iun. 26*. Vid. Θεράπων. 

Μαρκία mater SS. Marci et Marcellini : 391 21. 

Mapxta — Nápxa : 113 20. 

Μαρκίανή ónperatiix, Ian. 275; 498 21, — Ian. 28: 

429 58, 

Μαρκιανή o. Mai 24* : 106 80. — Vid. Μελέτιος, 

Mopiiovóc, Μαρτύριος mmn. CP. Oct. 251: 16115. 

Μαρκιανός ep. Syracus. Oct. 81!.: 17998. — 

Oct. 30 : 177 50. — 808 41. 

Μαρκιανός imp. Nov. 285 ;: 96521. — Feb. 183: 

479 81. — Feb. 17 : 469 53. — 98 1, 197 5, 186 1, 

9863, 37929, 4873, 49415, 7941419, 8135, 

826 5. — Vid. TlouAyepía. 

Mapraavóg pr. oecon. Magnae eccl. Ian. 93: 90 28. — 

Jan. 10: 38135. — Σύναξις ἐν roig Δανιήλ : 

38015. 

Μαρκιανός asceta. Ian. 18? : 40012. — Nov. 2: 

189 45. 

Μαρκιανός. Feb. 27? - 494 o. 

Μαρκιανός m. Mart. 10 : 528 35. 

Μαρκιανός, Νίκανδρος, ᾿Απόλλων, Λεωνίδης, 

"Apeoc, Γόργιος, Ὑπερέχιος, Σεληνιάς, Εἰρήνη, 

Tiéuguv mm. in Aegypto. Iun. 53 : 7821, — 

lun.9: 140 31. — Vid. Νίκανδρος. Iun. 83, 

Μαρκιανός m. Iconii. Iul. 11? : 818 24. 

Μαρκιανός m. Aug. 9?. Vid. ᾿Ιουλιανός, 

Μαρκιανὸς ἡγεμών zn. Aegypto : 376 36, 759 8. 

Μαρκιανὸς ἡγεμών in. Cilicia : 544 s, 769 31. 

Μαρκιανὸς ὕπαρχος sub Decio : 565 2, 609 36. 

Μαρκιανός — Μάρκελλος : 488 5]. 

Μαρκιανούπολις urbs in. Thracia : 46 22, 509, 51 1, 

489 10. 

Μάρκιος m. Aug. 11?. Vid. Νεόφυτος. 

Μάρκιος — Μάρκος : 776 45. ] 

Mapxíwv, Μαρκιωνισταί haeretici : 140 19, 482 43. 

Μάρκος ap. Sept. 27. Vid. 'Apicvapxoc, Téprioc. 

Μάρκος m. Sept. 985: 872. — Mai 7: 661 57. — 

Mai 19: 696 so. — Mai 20 : 697 46. — Mai 21: 
697 5e. — Mai 22: 100 οἱ. — 94624. — Vid. 

᾿Αλφειός. 

Μάρκος ap. ep. Apolloniad. Oct. 305: 1535. — 

Iun. 225 : 765.35. — Dun. 801: 781 6. — Tun. 16 : 

753 44. — Iun. 21: 16194. 

Μάρκος, Σωτήριχος, Οὐαλεντῖνα ium. in Asia, 

Oct. 2£? : 162 5. — Oct. 26 τ 104. 56. 

Μάρκος, Στέφανος mm. Antiochiae Pisid. Nov. 22?: 

246 19: 

Μάρκος ὁ Τριτλινός, Nov. 24 : 253 22. 

Μάρκος Aegyptius. Nov. 29 : 265 21. 

Μάρκος m. Dec. 181, Vid, Σεβαστιανός. 

Μάρκος Jan. 1: 365 49. — Ian. 2: 365 δ7. 

Μάρκος, ᾿Αγάπιος. Fan. 11 : 384 49. 

Μάρκος ep. Feb. 9 : 45s. 

Μάρκος mon. Mart. 5! : 5002. — Mart. 4 : 805 49. 

Μάρκος ep. Aréthus, Κύριλλος diac. Mart. 28! ; 

565 10. — Mart. 29: 56850. — Mart. 30 : 572 so. 

Μάρκος ev. April. 25! : 62143. — un. 30! : 

7883. — 389832, 46040, 7461, 755 35, 776 58, 

782 4, 793 so. 

Μάρκος, Jun. 5 : 800 55. 

Μάρκος m. Iun. 265. Vid. Θεράπων. 

Μάρκος qui et Ἰωάννης ap. Tun. 301 : 787 25. — 

Jan. 11: 88536. — lou. 19 1 38551. — Vid. 

"Apiorapxoc. 

Μάρκος, Μωκιανός qun. Tul. 3? : 795 12. 

Μάρκος. Jul. 4 : 796 57. 

Μάρκος 'Avtuvivog imp. : 159 35, 844 16, 917 15. 

Μάρκος ὁ ᾿Αγρικόλαος sub. Licinio : 190 10. 

Μάρκος mon. : 253 30. 

Μάρκος — Μακάριος : 332 ss. 

Μάρκος — Μαρκιανός : 740 22. 

Μάρκων — Μάρκος : 568 54. 

Μαρμαρική regio Libyae : 628 o5. 

Μαρμαριώθ dux Scytharum :,767 34. 

Μαρμησί — Μαρμισῆ. 

Μαρμιαβύχ --- Μαρβιαβώχ. 

Μαρμισῆ dux Persarum : 568 18. 

Mapvàg falsum numen τ A91 15. — Mapvtiov tem- 

plum Gazae: 501 42. 

Μαρουθᾶς ep. Feb. 16? : 469 4, — Feb. 17 : 469 7. 

Μαρουθᾶς 9". Mart. 291: 56814. — Vid. Ἰωνᾶς. 

Μαρσάλιος m. April. 28! : 63410. — Vid. Ἰάσων. 

Μαρτήσιοι : 956 40, 958 90, 661 15. 
Μαρτιανός m. Oct. 2393, Vid. TIotoec ἑπτά, 

Mapriavóg — Μαρτινιανός : 693 55. 

Μαρτινάκιοι gens : 914 vr. 

Μαρτινιανός mon. Feb. 181: 461 25. 

Μαρτινιανὸς ἐν Toig 'Apsofivbou. Mai 189 : 

694 27. — Mai 17 : 689 5s. 

Μαρτινιανός — Mopriavóc : 157 45. 

Μαρτῖνος p. Romae. Sept. 16 ὃ: 49 11. — April. 13: 

599 1s. — Sept. 15 : 48931. — Sept. 20 16431. — 

April. 12 : 597 4. — April. 14 : 601 4, — 

40925. 8887. — Μνήμη ἔνδον τοῦ ναοῦ τῆς 

ἁτίας ᾿Ακυλίνης : 48 57. 

Μαρτῖνος m. Sept. 225, Dec. 73, Vid. Tipíoxoc. 

Μαρτῖνος ep. Ταρακίνης. Nor. 109 : 2111. — 

Nov. 12: 217 35. 

Μαρτῖνος ep. Franciae. Nov. 129 : 21730. — 

Nov. 10 : 909 3o. — Nov. 11 : 216 36. 

Μαρτῖνος Thebaeus. Mart. 94: 557 45. 

Μαρτῖνος — Μάρκος : 568 39. 

Μαρτῖνος —- Μαρτιανός : 861 58. 

Μάρτυρες ἐν ᾿Αμορίῳ --- Μάρτυρες τεσσαράκοντα 

δύο. 

Μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ. Dec. 83 : 987 98, — Dec. 7: 

284 as. 
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Μάρτυρες ἐν τῷ Βυζαντίῳ. Sept. 29 : 89 4». — Vid. 
Μάρτυρες κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, 

Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ, ᾿Ααθούσης, Οὐήρικας et soc. 

Mart. 26? : 559 s. 

Μάρτυρες ἐν Μαρτυροπόλει. Feb. 162: 469 5, — 

Feb. 17 : 469 5. 

Μάρτυρες ἐκ Νικομηδείας. Tun. 16 : 753 45. 

Μάρτυρες ἐν Νικοπόλει. --- Μάρτυρες τεσσαρά- 

κοντὰ πέντε. 

Μάρτυρες ἐν αἰχμαλωσίᾳ in. Perside, April. 98: 

59413. — April. 10 : 596 50. 

Μάρτυρες ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Σάβα--- Movoxoí... 
Μάρτυρες ἐν Φιλιππουπόλει. Aug. 249. Vid. 

Σευῆρος. - 

Μάρτυρες ἐν Χαλκηδόνι. April. 94: 695 so. 
Μάρτυρες κληρικοὶ καὶ λαϊκοί sub Valente. Μαὶ185: 

694.29. — Sept. 27 : 85 40, — Sept, 29 : 89-9, — 
Vid. Οὐρβανός. Sept. 65. 

Μάρτυρες δέκα in Creta. Dec. 581: 337 16. — Vid. 

Θεόδουλος. 

Μάρτυρες δέκα ἐπ Phoenicia. Mart. 16 : 544, a, — 

Mart. 17 : 544 so, 

Μάρτυρες δέκα in Aegypto. Ium. 3?. Vid. Map- 
κιανός. 

Μάρτυρες δέκα ΟΡ, Aug. 9?. Vid. Ἰουλιανός. 
Μάρτυρες δεκαέξ T'hebaei, Aug. 30 ; 933 eo. 
Μάρτυρες διακόσιοι Nicomediae, Oct, 10 : 139 44, — 

Vid. Εὐλάμπιος. 

Μάρτυρες διακόσιοι. April. 7* : 599 6. 4», — Vid. 
᾿Ακυλῖνα. 

Μάρτυρες δισμύριοι Nicomediae. Dec. 28! ; 34939. 
— Dec. 26 : 344 os. 

Μάρτυρες δισχίλιοι. Zul. 1: 792 as. 
Μάρτυρες δύο in lacu Pario. Ian. 28 : A17 5. 
Μάρτυρες δύο in Phrygia. Ian. 26 ; 495 y. 
Μάρτυρες δύο qmater et filia. Ian. 28 ; 499 55. 
Μάρτυρες δύο, Feb. 15 : 468 δι. 

Μάρτυρες δύο Ascalone. April. 6:589 n. 
Μάρτυρες δύο ἐπ Cypro, Iun. 18 : 756 «1. 
Μάρτυρες δύο Tyri, Aug. & : 877 4s. 
Μάρτυρες δώδεκα Homani. Iul. 31 : 551 41. 
Μάρτυρες ἑβδομήκοντα Seythopoli. Iun. 38 T1155. 
Μάρτυρες εἴκοσι — M. ἑκατὸν εἴκοσι : 585 44. 
Μάρτυρες εἴκοσι ἑπτά. Mai 3 : 653 31. 
Μάρτυρες εἴκοσι ὀκτώ. Nov. 3 : 199 46. 
Μάρτυρες εἴκοσι πέντε Nicomediae. Iul. 1: 794.46. 
Μάρτυρες εἴκοσι τρεῖς Nicomediae. Aug. 26 : 

92759. — Aug.27: 9983s. — 9933s, — Vid. 
Μάρτυρες τριάκοντα τρεῖς. 

Μάρτυρες ἑκατόν, Sept. 17: 53 55. — V id. Πηλεύς. 
Μάρτυρες ἑκατὸν εἴκοσι (al. ἑκατὸν πεντήκοντα) 

im Perside. April. 5* : 5871. — April. 6 : 
588 32. — April. 7 : 599 so. . 

Μάρτυρες ἑκατὸν πεντήκοντα, Sept. 29 : 89 41, — 
60 6. — Vid. ἸΤηλεύς, Μάρτυρες πεντήκοντα, 

Μάρτυρες ἑκατὸν πεντήκοντα — Μάρτυρες ἑκατὸν 
εἴκοσι : 585 42, 889 3s, 592 ag. 

Μάρτυρες ἑκατὸν τριάκοντα γυναῖκες Nicomediae. 
Dec. 21 : 883 as. 

Μάρτυρες ἐννέα. Nov. 3: 192 as. 
Μάρτυρες ἐννέα, Mast. 11:529 49. — Mari, 12 : 

533 as. 

Μάρτυρες ἐννέα CP. Aug. 7 : 878 56. — Vid, Ἰου- 
λιανός. 

Μάρτυρες ἕξ, Sept. 21: 68 ss. 

Μάρτυρες ἕξ, Oct. 1. Vid. Μοναχοὶ ἕξ, 

Μάρτυρες ἕξ. Nov. 29 : 965 35. 

Μάρτυρες ἕξ, Jan. 4: 369 44. 

Μάρτυρες ἕξ in Phrygia, Feb. 7 ; A49 as. 

Μάρτυρες ἕξ Aegyptii. Feb. 28 : 496 41. 

Μάρτυρες ἕξ, Mart. 9 : 594 4o. 

Μάρτυρες ἕξ Melitinae. Aug. 29 : 933 50. 

Μάρτυρες ἑξακισχίλιοι ἑξᾳκόσιοι εἴκοσι ókri Néco- 

mediae. Sept. 2? : 815. 

Μᾶρτυρες ἑξακόσιοι ἑβδομήκοντα, Nov. 25 : 957 49. 

Μάρτυρες ἑπτὰ γυναῖκες. Mart. 188, Vid. Ἄλεξαν- 

δρία. 

Μάρτυρες ἕπτά Corcyrae. April. 581; 6841, --- 

April. 29 : 640 38. ᾿ 

Μάρτυρες ἕπτά in. Chaldia. Tul. 23* : 835 88. 

Μάρτυρες μύριοι. Mart. 18 : 548 αι. 

Μάρτυρες μύριοι Antiochiae. Jun. 29 : 796 15. --- 

Jun. 1: 121 το. 

Μάρτυρες μύριοι. Zun. 13 : 1411 55. 

Μάρτυρες μύριοι Alexandriae, Tul. 10* : 819.16. — 

Jul. 9 : 809 4i. — Iul. 11: 813 4o. 

Μάρτυρες ὀκτώ Niceae, Tan. 12: 385 55. 

Μάρτυρες ὀκτώ Caesaraeae, Mart. 245 ; 558 13. 

Μάρτυρες ὀκτώ. April. 25 : 699 58. 

Μάρτυρες πεντακόσιοι Nicomediae. Dec. 21: 333 42. 

Μάρτυρες πέντε Lesbi. April. 5 : 588 28, 30. 

Μάρτυρες πεντεκαίδεκα, ϑερέ, 27 : 85 40. — Vid. 

Μάρτυρες κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. 

Μάρτυρες πεντεκαιδεκακισχίλιοι in Pisidia. 7. 1.16: 

825 43. 

Μάρτυρες πεντήκοντα (αἰ. ἑκατὸν πεντήκοντα) ex 

Palaestina. Sept. 29* : 9014. — 60 11. — Vid. 

Πηλεύς. 

Μάρτυρες πεντήκοντα, Mart. 24 : 557 40. — Vid. 

Μάρτυρες ὀκτώ. 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα γυναῖκες, Ἀμμών, Ἄειθα- 

λᾶς Adrianopoli. Sept. 1? : 3 20. 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα eum Petro et. Andrea. 

Nov. 281: 262 33. — Vid. Στέφανος. 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα (ἐν Σοφιαναῖς). Dec. 83: 

2/75 16, 54. 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα Sebastae. Mart. 91: 

5217. — Dec. 297 : 35625. — Dec. 30 : 886 51. — 

Dec. 31: 360 5e. — Aug. 28 : 999 50. — Marty- 

Tum nomina : 59140 — Μαρτυρεῖον πλησίον 

τοῦ Χαλκοῦ Τετραπύλου : 356 25, 51, 360 55, — 

36 56, 92 36, 524 o. d 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα. Mai 2: 649 55, — 62 5, 

657 29. — Vid. Σιλβανός. : 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα in. Perside. Mai 16?. Vid, 

᾿Αβδᾶς, 
Μάρτυρες τεσσαράκοντα δύο Amori Mart, 62 : 

516 4. 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα ἐννέα, Sept. 27 : 881, 

8538. — Vid. Καλλίστρατος. 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα ἕξ in Palaestina. Sept. 17: 

5356. — Vid. ΤΤηλεύς, ! 

Μάρτυρες τεσσαράκοντα πέντε Nicopoli, Iul. 101: 
811 2. 
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Μάρτυρες τέσσαρες Tyri. Ian. 21 : 41239. 

Μάρτυρες τρεῖς ov. Chienses. Iun. 9 : 74 δ. 

Μάρτυρες τρεῖς Galatae. Tun. 28 : 177 56. 

Μάρτυρες τρεῖς Melitinae. Iul. 21: 833 96. 

Μάρτυρες τρεῖς Thraces. Iul. 27 : 852 51. 

Μάρτυρες τριάκοντα ἕξ. Oct. 15. Vid. Μιχαήλ, 

Μάρτυρες τριάκοντα ἑπτά (al. ὀκτώ) Bieyae. 

Aug. 24? ; 919 25. — Aug. 20 : 909 20. — ug. 28 : 

920 49, — Vid. Σευῆρος. 

Μάρτυρες τριάκοντα ὀκτώ. Mart. 31* : 576 6. — 

Mart. 30 : 572 se. 

Μάρτυρες τριάκοντα ὀκτώ. Jun. 2: 125 4e. 

Μάρτυρες τριάκοντα πέντε Caesaraeae. Mart. 21: 

557 81. --- Mari. 22: 5539. — Vid. Μάρτυρες 

ὀκτώ, 

Μάρτυρες τριάκοντα τρεῖς, Νου. 7. Vid. Ἱέρων. 

Μάρτυρες τριάκοντα τρεῖς ex Palaestina. Aug. 16 : 

904 ὅτ. 

Μάρτυρες τριάκοντα τρεῖς Nicomediae. Aug. 28? : 

932 10. 

Μάρτυρες τριακόσιοι. Nov. 281 ; 26234. — Vid. 

Στέφανος. ᾿ 

Μάρτυρες τριακόσιοι in Africa. Dec. 7 : 2384. 55. — 

Μάρτυρες ἐν ᾿Αφρικῇ. 

Μάρτυρες τριακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ Nicomediae. 

Aug. 31 : 940 ?2. 

Μάρτυρες τρισχίλιοι Nicomediae. Sept. 2.: 92;. — 

Vid. Μάρτυρες ἑξακισχίλιοι ἑξακόσιοι εἴκοσι 

ὀκτώ. 

Μάρτυρες τρισχίλιοι ἑξακόσιοι ὀκτώ Nicomediae. 

Sept. 3: 930. -- Sept. d: 16 46. — Vid. Máp- 

τυρες ἑξακισχίλιοι ἑξακόσιοι εἴκοσι ὀκτώ. 

Μάρτυρες χίλιοι. Sept. 30 : 93 16. 

Μάρτυρες χίλιοι. Feb. 6: 448 531, — Feb. 7: 44895. — 

Vid. Μάρτυρες χίλιοι τρεῖς. 

Μάρτυρες χίλιοι, ᾿Αζάτ in Perside. April. 175: 

60742. — April. 11: : 60121. — April. 18 : 

612 49. — 585 is. 

Μάρτυρες χίλιοι ἑκατὸν τέσσαρες, Sept. U : 29 45, — 

Vid. Ῥωμύλος. 

Μάρτυρες χίλιοι ἑκατόν τριάκοντα τέσσαρες. 

Sept. 69 : 9118. — Vid, Ῥωμύλος. 

Μάρτυρες χίλιοι: τρεῖς Nicomediae. Feb. 121 : 

459 10. — Feb. 6 ; 4A8 5). — Feb. 7 : 448 39, 55. 

Μαρτυρία mater S. Anthusae : 915 34. 

Μαρτύριος «ut. Oct. 25). Vid. Μαρκιανός. 

Μαρτύριος m. Nov. 9 : 905 80. 

Μαρτύριος m. Feb. 10 : 457 39. 

Μαρτύριος ep. Antiochiae : 9 20. 

Μαρτυροκλῆς m. Ful, 11 : 813 50. 

Μαρτυρόπολις urbs in Arienia τ 469 1, i. 

Μαρυκάτων κώμη in. Bithynia : 192 15, 309 30. 
Μάρων asceta. Feb. 145 ; 460 30. — Feb. 15 : 

468 so. — 484 1s. 

Μάρων m. Tul. 185. Vid. Μάρκελλος. 

Μαρώνεια vicus in. Syria : 560 28. 

Μαρώνη. Nov. 8 : 204 39, 

Μάσολβα dux Sarracenorum τ 802 γγ. 

Μασδράθ dux Persarum : 968 18. 

Ματθαῖος «p. ev. Nov, 161 : 9279. — Iun, 801: 
18115. — 191 15, 7A x, 7460, 75535, 781 91 
1823,92. 

. 

Ματθαῖος m. Iul. 219. Vid. ᾿Ιοῦστος. 

Ματθαῖος : 613 85. 

Ματθάν pater S. Annae : 25 1, 841 19. . 

Ματθίας ἀρ. Aug. 91: 877 18. — Pun. 301: 18230. — 

7848. 

Ματθιδία mater S. Clementis : 255 10. 

Maroüpoc m. Jul. 263. Vid. Σάγκτος. 

Ματρῶνα CP. Nov. 91: 308 19. — Νου.8: 20431. — 

Μονή : 204 58, 205 15, 815 e. — 127 14. 

Ματρῶνα m. Mart. 182. Vid." AMEavopío. 

Ματρῶνα m. Thessalonicae. Mart. 271:5632. — 

Mart. 28 : 565 84. 

Morpüva m. Mai 18?. Vid. Θεόδοτος. 

Morpüva senatriz : 6 1. 

Ματρῶνα -- Δομνῖνα : 497 zo. 

Μαυπτής sacerdos Persarum : 688 55. 

Μαύρα m. Nov. 9?, Nov. 105, Mai 31. Vid. Τιμό- 

θεὸς. ] 

Μαυρίκιος εὐ soc. Lxx mm. .Apameae. Feb. 219. : 

481 16. — Dec. 27 : 800 0. — Feb. 22 : ἀδ4 56. 

Μαυρίκιος a. Iul. 1: 799 as. 

Μαυρίκιος on. Tul. 101:811 1. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα πέντε. 

Μαυρίκιος, Zul. 255 : 846 16. 

Μαυρίκιος np. : 724, 2078, 96430, 393, 384 8, 

847 13, 6841, 815 11, 888 48. 

Μαυριτανία, Maópor: 3281, 331 4, 386 16, 167 11, 

549 57, 671 24, 781 30. 

Μαῦρος m. Sept. 7 : 2& 44. — Vid. Στέφανος. 

Μαῦρος m. Ian. 801, Vid. Ἱππόλυτος. 

Μαῦρος m. Mart. 19?. Vid. XpócavOoc. 

Μαῦρος m. Mai 1: 64833. 

Μοῦρος — Μαύρα : 208 55. 

Μαρούσια ἔθνη : 902 14. 

Moüctuüg — Μαϊσυμᾶς. 

Μαχθησοί — Βαχθισόη. 

Μέταρα urbs in. Graecia : "185 35. 

Μεγεθώ mater S. Eustratii : 381 5. 

Μεγεθώ iater S. Georgii Amastrid, ; A81 4. 

Μέδιμνος m. Sept. θ΄. Vid. Οὐρβανός. 

Μεδιόλανα urbs in. Ilalia : 1389, 9116, 2831, 

289 »5, 321 16, 328 9, 

Μεδούλη m. Ian. 25 : 493 31. 

Μεθόδιος ep. CP. Tun. 14? : 14990, — Iun. 15 : 

759 44, — Tun. 16 ; 753 44. — 159 12, 198 6, 299 3, 

396 17, 338 a1, 459 1, 591 4, 533 14. — Οἴκος ἔνδον 

τῶν ἁτίων ᾿Αποστόλων : 750 4. 

Μεθόδιος ep. Patarae. Iun.20*: 757 36. — Mai 13: 

68033. — Jun. 19: 75194. 

Μεθόδιος. dug. 9: 877 δ. 6 

Μεθομόρων ἀγρός in Palaestina : 149 8. 

Μεθοὺρ ἀγρός in Palaestina : 832 35. 

Μείρακός τινος μνήμη. Dec. 11: 301 22. - 

Μελανδησία mópr CP. : 162 20. 

Μελάνεια. fun. 8 : 740 21. 

Μελάνη Romana. Déc. 91! : 3992. — Dec. 28 : 

. 898.17. — Dec. 80: 356 56. — 509 39. 

᾿Μελανθία senatria τ 841 4. 

Μελανία --- Μελάνη. 

Μελάνιππος m. Sept. 2: 855. 

Μελάσιππος in. Nov. 79. Vid. ᾿Αντώνιος. 

Μέλδης — Μίλδας : 660 48. 
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Μελέτης — Μίλης : 991 37. 

Μελέτιος ep. Sept. 20 : 6135. — Sept. 21: 65 46, 50. 

Μελέτιος ep. Antioch. Feb. 121: 459 93. — Aug. 23: 

91736. — Aug. 94 τ 99045. — 18134, 9195, 

763 1. 

Μελέτιος, Ἰωάννης, Στέφανος, Σαραπίων et^ alii 

mm. Moi 24* ; 1068. - Mai 7 : 6695. --- 

Mai 23 : 70550. — Mai 25: '108 42. 

Μελέτιος wi. Mai 30?, Vid. Εὐσέβιος. 

Μελέτιος ep. : 588 41. 

Μελέτιος — Δομετιανός : 384. 44. 

Μελετίων m. Mai 343: 706 24. — Vid. Μελέτιος. 

Μελιτηνή m. in. Thracia. Sept. 165: 511. — Sept. 15: 

4891. — Oct. 29: 177 48. — Oct. 30 : 180 39. — 

Οἶκος ἐν τῷ Πετρίῳ : 49 23. 

Μελιτηνή urbs in Armenia: 911, 47 45, A8 54, 108 6, 

199 a5, 379 10, 383 10, 405 10, 56423, 576 16, 609 88, 

713 s5, 803 δύ, 815 54, 833 5, 884 a1, 988 o. 

Μελιτινή — Μελιτῆνή. 

Μελιτόπολις urbs : 447 98. 

-Mélurog urbs : 718 51. 

Μελίτων m. Mart. 9:521. — Vid, Μάρτυρες τεσ- 

σαράκοντα. 

Μελοβίου γηροκομεῖον CP. : 604. 38, 

Μελχί filius Levi ; 25 10. 

Μελχισεδεκιταί Aaeretici : 509 24. 

Μελχίων pr. Antioch. Oct. 28* : 170 1. 
Μέμνων ep. Ephesi, Dec. 165:3145. — Dec. 17: 

321 88. . 
Μέμνων thaumaturgus. April. 29? : 63711. — 

April. 28 : 633 58. 

Μέμνων m. Aug. 243. Vid. Σευῆρος. 

Μέμφις urbs it Aegypto : 119 8. 
Μένανδρος m. Mart. 315 : 5768. -— Mart. 80 : 

513 32. 

Μένανδρος un. Mai 191. Vid. ΤΤατρίκιος. 

Μένδιλαι in. Sicilia : 54 10. 

Μένιτνος m. Parii. Nov. 29*: 946 28. — Nov. 23: 
248 40. — Mart. 15 : 531 25, — Vid. Ῥωμανός. 

Μένιγνος. Tul. 4: 107 51, 

Μεόρτιος m. fan. 122 : 386 15. 
Mepevrivog idolorum sacerdos : 907 97. 
Mepxoópiog m. Nor. 26? : 95818, —. Nov. 24 : 

958 46. — Nov. 95 : 956 39. 

Μερκούριος m. Mai 242 : 70626. — Tid. Μελέτιος. 

Μερόπη — Μυρόπη : 959 10. 

Μέρτιος --- Μεόρτιος : 38D 55, 55. 

Μεσερεήρας m. Mai 62. Vid. Δημήτριος, 
Μεσημβρία urbs in Thracia : 656 96. 

Μεσῖρος --- Μεσερεήρας : 661 15, 

Μεσοποταμία : 9832, 105 35,- [59 3o, 985 τ, 9995, 
351 81, 661 55, 699 26, 785 o, 911 vr. 

Μεσσήνη. Miseman in Itali : 57 40. 
Μέστος nm. Aug. 20 : 900 33. — Vig, Σευῆρος. 
Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου. Aug. 6*: 869 s. 

Mérpioc agricola : 721 25, 
Μηδικίου μονή ἠὲ Bithynia : 9813, 6559, 659 26. 
Μῆδοι populus : 113 12, 600 12, 781 9, 882 30: 
Μηθαρᾶᾷ vicus in Syria : 300 v. 
Μήλης — Μίλης. 

Μήλιτος urbs ; 353 14. 

Μηναῖος n. Oct. 299. Aug. 17. Vid. Μήνης, 

Μηνᾶς m. in Aegypto. Nov. 11! ; 9111 — 
Nov. 10 : 909 98, — Μαρτυρεῖον πλησίον τῆς 

᾿Ακροπόλεως : 91 20, 688, 2141. — Vid. Μηνᾶς, 

Feb. 175, Βίκτωρ, Βικέντιος, Xrepavíc. 

Μηνᾶς, Ἑρμογένης, Εὔγραφος mm. Dec. 10! ; 

2939. — Ian. 24: 419 38, 42144. — Μαρτυρεῖον : 

825 24, 833 53. — Vid. Μηνᾶς. Feb. 175. 

Μηνᾶς m. Ian. 30*. Vid. Ἱππόλυτος. 

Μηνᾶς ὃ καλλικέλαδος. Inventio. Feb. 175: 47020. — 

Vid. Μηνᾶς. Nov. 11*, Dec. 102. 

Μηνᾶς, Δαβίδ, Ἰωάννης wen. April. 12: 600 39. 
Μηνᾶς qm. Iul. 139. Vid. 'Avopéac. 

Μηνᾶς ep. CP. Aug. 25? : 09490. — Aug. 24 : 

920 43. — 588 7, 612 2, 774.15, 84:2. 94. — Σύναξις 

ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 924 30. 

Μηνᾶς falsum numen 24} 99. 

Μηνᾶς — ᾿Ανανίας : 269 45. 

Μηνέας — Μηνοῖος, Μινναῖος : 861 31. 

Μήνης, Μηναῖος qn. Oct. 299 : 1181. — Aug. 13 : 

860 18. — Vid. Βενιαμίν. 

Μηνοδώρα, Νυμφοδώρα, Μητροδώρα sm. in 

Pythiis. Sept. 10* : 31 10, 477 8. 

Μητροδώρα m. Sept. 101. Vid. Μηνοδώρα. 

Μητρόδωρος frater S. Theoduli : 58A oi. 

Μητροπολίτου (rà) CP. : 918 10. 

Μητροφάνης ep. ΟΡ, Iun. 41 : 27 yi; — Iul. 4: 

79 55, — 798. sa, 868 91, 996 23. — Οἶκος ἐν τῷ 

Ἑπτασκάλῳ : 7302. 

Miapá — Νιαρά : 488 39. 

Μιασηνῶν μονή : 6 15. 

Μίθυμνα «rbs in Lesbo : 205 42. 

Μιθύνιος -- Βιθύνιος. 

Μίλδας m. Mai 45. Vid. ᾿Αφροδίσιος. 

Μίλης, Εὐβόρης, Πάπας, Σενοεί mam. Nov. 13? : 

220 6. — Nov. 10 : 212 44. 

ΜΜιλητός urbs : 719 to. 

Μιλιτέρδα in Perside : 920 11. 

Μιλτιάδης p. Romae : 365 19. 

Μιλτιάδου (τὰ) CP. : 293 1, 45, 457 26. 

Μίνης, Μινναῖος — Μήνης, Μηναῖος. 

Μινναῖος «n. Aug. 15. Vid. Λεόντιος. 

Μισαήλ. Dec. 171. Vid. ᾿Ἀνανίας. 

Μισδαῖος rez Indorum: 11316. - 

Μισθοφάρης regulus Persarum : 220 vr. 

Μιτυλήνη urbs in Lesbo : 55614, 5896, 591 48, 

6923 53, 687 13, 689 4s, 691 48, 798 47. 

Μιχαήλ archangelus, Sept. 61 : 197. — Dec. 105 : 

998 11, — Jun. 9? : 739 1. — Iun. 19? : 7586. — 

Jul. 2692: 848 8. — Iun. 10 : TAA $4, — Iun. 11: 

74859. — 538, 876, 1418, 8 rz, 203 15, 509 47, 

51310, 70522, 7149, 8079, 8140 ὕ4, 844. 51. — 

Téuevog ἐν τῷ ᾿Ανάπλῳ : 2025. — Ἐν τῷ 

Λιθωστρώτῳ : 97 15. --- Ἐν τῷ Φόρῳ : 7586. — 

"Ey Χάλλαις : 8163. --- Ἐν τοῖς "Abba : 29812, 

Ἴλ4ι89, 821 23, 990 51. — "Ev τῇ Ὀξείᾳ : 388 35, 
791 υἹ, 72814. — Ἐν τῷ Σωσθενείῳ : 739 7, 

TÀb o4. 

Μιχαήλ Beguinenus m. Qct. 15: 981. . 

Μιχαήλ syncellus. Dec. 189 τ 32430. — Dec. 19 : 

328 49. — Dec..20 : 329 48, ! 

Μιχαήλ ep. Synad. Mai 981 : 1088. — Mai 94: 

704 55. — 378 13, 519 10. 
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Μιχαήλ ep. Chalcedon. : 300 45. 

Μιχαήλ imp. IL.: 158 16, 218 57, 373 11, 98131, 724.19, 

846 10. 

Μιχαήλ inp. LT. : 116 12, 159 6, 396 3, 881 85, 347 7, 

353 56, 448 2, 619 14, 579 38, 633 34, 788 44. 

Μιχαήλ imp. 111. : 139116, 1598, 926 0, 4449, 

460 1, 485 ve, 533 16, 777 16, 936 35. 

Μιχαῖος proph. April. 22*: 622.12, — Aug. 14! : 

889 vi. — Ian. 5: 369 δ]. — April. 21: 61155.— 

381 51. 

Μνάσων ep. Cypri. Oct. 19* - 150 26. 

Μνημόνιος ep. Amathunt. : 751 19. 

Μνησίθεος «n. Aug. 19. Vid. Λεόντιος, 

Μόδεστος ep. Hierosolym. Oct. 195: 160 81. — 

Dec. 16* : 8145. — Dec. 18 : 825 5. 

Μόδεστος ἔπαρχος sub Falente : 21 35. 

Μόκιμος — Μώκιος : 445 58. 

Μολίας m. Aug. 20 τ 900 52. — Vid. Σευῆρος. 

ΜΜοναγρίας nuovi : 729 55. 

Μονάγριος sm. Jan. 801, Vid. Ἱππόλυτος, 

Μοναχοὶ ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Σάβα nn. Mart, 198: 

54819. — Mai 16*: 689 8. --- Mart. 20: 549 se. 

Μοναχοὶ ἐν Σινᾷ — TTarépeg ἐν Z. 

Μοναχοὶ ἕξ mun. Oct. 1: 97 52. — Vid. Μάρτυρες 

τριάκοντα ἕξ. 

Μονοβάγοις (ἐν) locus : 450 90. 

Μοντανοί : 809 18. 

Μουλβία γέφυρα pons Milvius : 700 2. 

Μουρτάγων duz Bulgarorum : 415 15. 

Μουσαῖος fluvius : 60& 49, 609 ». 

ΜΜουταλάσκη vicus in. Cappadocia : 281 4. 

MowouecTía urbs in Cilicia : 184 41. 

Μυτδονία mater S. Severi : 909 s», 990 13. 

Μυγδονία christiana quaedam : 114 12. 

Μυγδονία regio Mesopotamiae : 1853, 1697. Ὁ 

Μυγδόνιος m. Sept. 803, Dec. 30?, Vid, Μαρδόνιος, 

Δόμνα. 

Μύλασσα urbs in Caria : 419 15. 

Μύλασσα φρούριον : 723 15. 

Mópa «urbs in Lycia : 2626, 191 15, 98191, 384 7, 

346 81, 582 15, 603 6, 90837. ᾿ 

Μύρικος --- Κήρυκος : 861 53. 

Μύριοι μάρτυρες, πατέρες --- Μάρτυρες, πατέρες 

μύριοι. 

Μυριτζίκη pater S. Toannicii ; 199 16. 

Μύρμηξ vicus in themate Opsic. : &7 19. 

Μυρόπη -- Μυρώπη, 

Μυρόπολις urbs in Phrygia : 39 a. 

Mupogópo: γυναῖκες, Pid. Μαρία, Μάρθα. 

Μυρσιωνᾷ ὄρος : 584 os. . 

Μυρώ mater S. Sophronii : 531 s. : 

Μύρων ep. T'amas. Sept. 175 : 54.94. 

Müpwv ep. Cretae, Aug. 8? ; 870 98, — Aug. 9: 

877 45. 

Μύρων m. Aug. 17! : 908 34. — Aug. 16 : 904 so. 

Μύρων — Mápuv : 828 s». 

Μυρώπη n. in Chio. Iul. 132: 81120. — Dec. 2: 

2/19 45. — Dec. 4 : 977 44, 4. ᾿ 

Μυσία, Μυσοί : 46 80, 627 33, 636 27, 897 3, 865 15. 
Μωάβ terra : 14 10. 

Μωϊκῶ m. Mart. 86 3, Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

Μωκησία κινστέρνη CP. : 880 17... 

SYNAXARIUM, 

Μωκιανός am. Ful. 83. Vid. Μάρκος. 

Μώκιος m. Feb. 6?. Vid. ᾿Ιουλιανός. 

Μώκιος τι. Mai 115: 67425. — Μαρτυρεῖον ; 14110, 

2105 29, 241 9, 367 98, 638 1, 676 10, 776 4, 877 59. 

Μῶλος locus : 890 12. s 

Μωραθί in. Palaestina : 889 18. 

Μωσῆς confessor. Dec. 2? ; 974 0. 

Μωσῆς anachoreta. Iun. 28 : 11194. 

Μωσῆς Aethiops. Aug. 28! : 929 18. 

Μωσῆς --- Μωῦσῆς. 

Μωῦσῆς legislator. Sept. 4? : 131. — Iul. 20! : 

832 12. — 4 26, 25 91, 988 5o, 31538, 373 49, 8901, 

496 8, A17 81, 191 e, 699 4, 696 18, 640 40, 646 99, 

745 33, 178 38, 830 2», 832 2, 870 s. 

Μωῦσῆς mon. Nov. 27 : 259 54. 

Μωῦσῆς; Feb. 23?. Vid. Ἰωάννης. * 

Μωυσῆς. Feb. 24?. Vid. Ζεβινᾶς. 

Ναβουχοδονόσορ rex : 271 11, 318 15. 

Νάδα sater S. Cononis : 509 49, 513 22. 

Ναζαρέτ : 221 21, 266 43, 511 13, 558 16, 622 6. 

Ναζάριος, Γερβάσιος, ἸΤρωτάσιος, KéAciog mm. 

Oct. 141: 1575. 

Ναζιανζός urbs i. Cappadocia : 421 23. 

Ναθάν filius David : 95 8, 

Ναθάν propheta : 341 32. 

Ναθαναήλ. Nov. 27 : 261 57. 

No8avoÀ ap. April. 22? : 6212». — 22119.— , 

Vid. Σίμων ὃ ζηλωτής. 

Νάνα m. Noo. 20 : 94349. — Vid. Βοηθαζάτ. 

Ναούμ propheta. Dec. 11 : 969 4. 

Νάρκα (al. Mapxía) : 114 12. 

Νάρκισσος ap. ep. Athen. lun. 30! : 7865. — 

Oct. 51: 18055. 

Νάρκισσος ep. Hierosolym. Aug. 7 : 819 60. 

Ναρσῆς m. Nov. 9? : 205 21. 

Ναρσῆς «m. Dec. 95. Vid. Σωσίθεος, 

Ναρσῆς m. Mart. 291 : 568 14. — Vid. ᾿ἸΙωνᾶς, 

Νάρσου (τὰ) CP. : 13231. 

Ναταλία n. Aug. 261. Vid. ᾿Αδριανός. 

Νατάλιος, Σαρωνᾶς (al. Σαλωνᾶς) em. Mai 28? : 

T1425. — Mai 20 : 697 53. — Moi 27 : 7199s, — 

Mai 30 : 717 48. 

Ναυατιανοί haeretici : 223 31. 

Ναυῆ pater Gedeonis : 4 25, 60 51}, 203 4e, 477 43. 

Ναυκρότιος. Jun, 8 : 740 22. 

Ναύπλιοι cives Naupliae in Graecia : 099 5. 

Νέα Ἱερουσαλήμ CP. : 896 as. 

Νεάδιος. Mai 167 : 689 13.. 

Νέαι Πάτραι urbs in. Graecia : 06414. 

Neavíac — ΤΤροκόπιος : 806 25. 

Νεάπολις «rbs in Campania τ 644 45. 

Νεάπολις. Vid. Φλαυΐα Νεάπολις. 

Νεαπολιτῶν χώρα : 555 9. 

Νέαρχος τι. Nov. 16, Fid. Εὐψύχιος, 

Νέαρχος «m. April. 22: 621 53. 

Νέαρχος m. cum  Polyeucto : 979 20. 

Νέαρχος e proceribus Dyrrachii : 801 a1. 

Νέας m. Tul, 6?. Vid. Nouxia. 

Nefipíbiog sponsus S. Olympiadis : 84 12. 

Νεγρά «urbs in Ethiopia : 159 16. 

Neeu&y Syrus ; 749 1]. 
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Νεῖλος m. Sept. 194. Vid. ΤΤηλεύς. 

Νεῖλος asceia. Nov. 122 : 9374. — Nov. 10 : 

909 41. — 390 17. : 

Νεῖλος pater S. Pansophii : 39 26. 

Νεῖλος flueius : 471 εἴ, A9 vr, 029 26. 

Νεκτάριος ep. CP. Sept. 275: 8881, — Oct. 11*: 

18123. -- 2198, 377 21. - 

Νεμέσιος diac. m. Sept. 7: 24 $i. — Vid. Στέφανος. 

Νεμέσιος Ζεύς : 396 31. 

Νεοκαισάρεια urbs in Ponto : 229 11, 265 56, 888 55. 

Νέον ἔτος. Sept. 23 : 12 88. 

Νεονίλλα an. Oct. 281. Vid. Τερέντιος, 

Νεονίλλα am. Oct. 808, Ian. 375, Vid. Κλαύδιος. 

Νεονίλλα m. Jan. 165. Vid. Σπεύσιππος. 

Νεόφυτος, Γάϊος, Γαϊανός (at. F'aiovi) mm. Oct. 48: 

1071. — Mai 4* : 660 1. — (N. F. T. Ζήνων, 

Μάρκιος, Μακάριος.) 4ug. 115: 885 1..— Dec. 7: 

9853,54. — Mai 5; 66040. — Mai 7: 664 A. 

Νεόφυτος 1. Nicaeae, Ian. 21? : 41019. 

Νεόφυτος m. dug. 20 : 909 5. — Vid, Eeufpoc. 

Νεόφυτος m. Aug. 223. Vid. "Av0ovoa. 

Neóqurog mon. τ 177 43. 

Νέρουας imp. : 81 15. 

Νέρων imp. : 1951, 1371, 2097, 247 15, 416 20, 

550 4, 602 5, 610 1, 778 23, 779 81, 780 21, 787 $9, 

788 2, 13, 924. 2. 

Νέσταβος m. Sept. 21*, April. 24*. Vid. Εὐσέβιος. 

Νεστοριανός — Νέστωρ : 499 54. 

Νεστόριος haeresiarcha : 31 4, 232.9, 399 95, 465 9, 

592 99, 619 5, 796 11. 

Νεστόριος — Νέστωρ : 500 54. 

Νέστωρ m. Sept, 21*. Vid. Εὐσέβιος. 

Νέστωρ wm. Thessalonicae. Oct. 27? : 1672. — 

Oct. 25: 161 45. — Oct. 26 : 16556. — Ocf. 28: 

169 41. — 168 17. 

Νέστωρ in. Feb. 6 : 445 56. 

Νέστωρ m. in. Pamphylia, Feb. 289 ; 495 15. 

Νέστωρ, Τριβίμιος mm. Mart, 1* : 5002. — 

Mart. 2 : 501 41. 

Νέστωρ m. Trimithunt. Mart. 73: 51891. 

Νέστωρ. April. 26 : 632 27. 

Νέστωρ pater S. Cononis τ 5092, 513 Yr. 

Νέων m. Sept. 28. Vid. ᾿Αλφειός. 

Νέων im. Oct. 308, Iun. 27?. Vid. Κλαύδιος. 

Νέων m. April. 24*. Vid. Εὐσέβιος, Ζήνων. 

Νέων m. Tun. 1: 79445. 

NeupíovMpnv CP. : 68935. -— Ναὸς τῆς Ocoró- 

xou : 026 35. 

Νήπια ἐν Βηθλεέμ. Dec, 29! : 353 1. 

Νηρεύς, Καλλιόπιος, Ὀρέστης (ai. "Qpiuv) mm. 

Nov. 105: 212 14. 

Νηρσᾶς ep. Ἰωσήφ imm. in. Perside. Nov. 205 : 

941 23. 

Νηρσᾶς carnifex : 593 22. 

Nnpcàg Persa : 221 4r. 

Νήσιος m. Feb. 27 ; 493 4s. 

Νήσιρις — Νίσιρις. 

Νησιφώρ presb. : 114.15. 

Νῆτις eieus in Syria : ἀπὸ 18. 

Νητρία i Aegypto : 105 54, 28554. 

Νιαουζάν vicus in Syria : 490 2. 

Νιαρά vieus in. Syria : 488 16. 

Nifepric insula : 320 14. 

Νιγελλέων — "Avnrrehiuv. 

Νίκαια, Νικαεῖς : 84 5, 35,54, 36 18, 5448, 66 46, 1165, 

1187, 193 s, 198 4», 1311s, 1322, 15650, 1848, 

216 as, 923 s, 949 vr, 983 s, 303 18, 308 45, 336 1, 

337 se, 945 6, 386 ss, 389 10, 399 18, 405 5, 410 19, 

41610, 497 2», A44 40, 480 18, 26, 500 12, 63245, 

649 44, 66443, 670 22, 68615, 696 84, 700 10, 710 49, 

718 se, 716 5, 728 18, 724 σε, 729 15, 7146 35, 826 8, 

854.2», 90113, 918 55. — Vid. Σύνοδος αἱ, ζ΄. 

Νίκανδρος ep., Ἑρμαῖος pr. man. Nov. 41 : 191 14. 

Νίκανδρος s. Nov. 7 : 201 a. — Vid. Ἱέρων. 

Νίκανδρος m. Mart. 15? : 538 1. — Mart. 24: 551 48. 

Νίκανδρος ap. Mart. 15: 537 22. 

Νίκανδρος m. Iun. 59. Vid. Μαρκιανός, 

Νίκανδρος, Μαρκιανός mm. lun. 88: 7891. — 

Jun. 5 : 182 55. — lun.7 : 79630. — Iun.9: 

74030. — Vid. Μαρκιανός. Iun. 5?. 

Νικάνωρ diac. Tun. 801: 18h 25, 785 8. — Iul. 281 : 

851 90. — Dec. 28 : 353 42, — 502 6. 

Νικάνωρα stulier christiana : 222 13. 

Νίκη m. April. 175. Vid. Λεωνίδης. 

Νίκη m. April. 245, — April. 25 : 629 55. — Vid. 

Εὐσέβιος. 

Νικήτας Gothus m. Sept. 161: 48 54. — Ναὸς πλη- 

σίον τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ : 4551, 172 42. 

Νικήτας patricius. Oct. 6? : 115 14. -- Oct. 13 : 

197 39. 

Νικήτας ep. Apolloniad. Mart. 20* : 5493. — 

Mart. 21 : 659 44. E 

Νικήτας Aegumenus Medici. April. 8' : 5812. — 

April. 4 : 588 88. — Mai 4: 65355. — Maió: 

660 51. 

Νικήτας m. Mai 28 : 713 92. 

Νικήτας chartularius : 28 50. 

Νικήτας patricius : 697 46. 

Νικήτας pater S. Euthiymii : 660 49. 

Νικήτας — Ἰγνάτιος : 158 18. 

Νικήτια vicus in Paphlagonia : 7712. 

Νικητιάτου μονή in. Bithynia : 71] 8. 

Νικήτιος ἄρχων sub Diocletiano : 337 951, 854 28. 

Νικηφόρος (ad. Ἰωάννης) conditor monast. Char- 

siani. Oct. 24? : 162 9. — Oct. 23 : 16036. 

Νικηφόρος sn. Nov. 185. Vid. ᾿Αντωνῖνος, 

Νικηφόρος m. Jan. 815, Vid. Οὐϊκτωρῖνος, 

Νικηφόρος a. Feb. 91 : 453 6. --- Feb. 8: 459 46." 

Νικηφόρος m. Mart. 17. Vid. Χαρήσιος. 

Νικηφόρος m. April. 2: 585 4. 

Νικηφόρος hegumenus Medici. Mai 5? : 659 26. — 

Mai 4:653 52. 

Νικηφόρος presb. Aphapseos. Mai 18? : 68011. — 

Mai 12 : 676 a. 

Νικηφόρος ep. CP. Iun. 2 : 198 1. — ᾿Ἀνακομιδή. 

Mart. 181: 58319. — 3731, 4A& 1s, 519 16, 

571 45, T9 14, 799 58. — Σύναξις ἐν τοῖς ἁτίοις 

»Αποστόλοις : 534 v7, 726 4. 

Νικηφόρος ἐνερ. 1..: 3739, 49s, 1569; 158 19, 

915 s, 841 22, 845 10, 632 at, 72414, 782 ss, 792.13, 

897 46, 846 6. : 

Νικηφόρος imp. LI. : 8&5, 937 55. 

Νικηφόρος S. Phantini comes : 294 v3. 

Νικηφόρος : 889 80. 
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Νικόδημος o. Oct. 85: 122 7. 

Νικόδημος consobrinus Gamalielis : 550 14. 

Νικολαϊτῶν αἵρεσις : 78532. 

Νικόλαος m. Sept. 225, Dec. 7?. Vid. TIptoxoc. 

Νικόλαος ep. Thessalonic. Nov. 295 : 266 1. 

Νικόλαος ep. Myrae. Dec. 61 : 98120. — ᾿Ἄνακο- 

μιδή. Mai 8 : 66549. — Mai 9 : 61249..— 

Σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 2858. 

Νικόλαος Chrysoberges ep. CP. II. Dec. 165 : 814 9. 

Νικόλαος snon. Dec. 24 : 941 21. 

Νικόλαος Studila. Feb. 4? : 448 3à 

Νικόλαος ὁ Κατοπινός. Feb, 26* : 403 29. 

Νικόλαος m. Mart. 9; 59143. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Νικόλαος ep. CP. I. Mai 15*: 68810. — Moi 14: 

S85 41. — Mai 16; 689 «t. — Mai 17: 692 50. — 

652 40. — Μονὴ ἐν Γαλακρήναις : 684 20. 

Νικόλαος ap. haeresiarcha : 784. 29. 

Νικόλαος clericus CP. : 488 11. 

Νικόλαος herus S. Agathocliae : 69 13. 

Νικόλαος : 509 23. 

Νικομᾶς m. Mai 85: 666 22. 

Νικομήδεια, Νικομηδεῖς : 7 36, 9.3, a1, 10 3, 26, 12 18, 

995, 373, 12, 65 42, 96 4s, 100 1, 106 9, 12516, 

1896, 1414, 15514 24139, 30535, 333 4, 48, 

33921, 348 »5, 349 40, 356 1, 357 11, 36052, 36125, 

40415, 418 3, 44851, 45023, 4526, 459 r1, 4805, 

4833s, 5193, 529 «1, 54629, 629 34, 670 14, 695 45, 

100 26, 710 1, 717 10, 12526, 736 15, 739 2o, 704 45, 

711 9, 784 9, 194 46, 808 v, 848 8, 847 13, 801 29, 

8776 40, 8850, 905 2s, 913 40, 923 36, 926 2o, 09838, 

932 1, 939 38. 

Νικομήδης »". Oct. 9? : 124 16. 

Νικομήδης idolorum cultor : 747 Yr. 

Νικόπολις urbs in Armenia τ 140 26, 286 3, 8113. 

Νικοπολῖται — Κυνοπολῖται : 136 21. 

Νικοπολίτης --- Νικοπολιτιανός : 188 46. 

Νικοπολιτιανός m. Nov. 2? : 190 5. 

Νικόστρατος m. Dec. 18, Vid. Σεβαστιανός. 

Νικόστρατος sm. Mai 20* : 69895. — Mai 7: 

66158. — Mai 19: 696 60, — Mai 22: 70061. — 

8081. — Vid. ᾿Αντίοχος. 

Νίκων qn. Sept. 885, Vid. ᾿Αλφειός. 

Νίκων 2. Nov. 7: 201 45. — Vid. Ἱέρων. 

Νίκων ὁ μετανοεῖτε. Nov. 26 : 260 48. 

Νίκων ei soc. xcix mun. Mart. 23! ; 5556. — 

Mart. 24 : 951 40. 

Νίκων m. Aug. 20 : 909 54. 

Νίκων hegumenus S. Gerasimi τ 833 13. 

Νινευΐ urbs in. Assyria : 63 11, 69 31, 269 3. 

. Νίρης — Νηρεύς : 919 45. 

Νιρσῆς »iagus : 740 88. 

Νίσερ m. Dec. 6 : 28539. 

Νίσιβις wrbs in. Mesopotamia : 105 10, 388 6, 645 49, 

648 7, 7691, 817 s, 870 26. 

Νίσιρις dux Cretensium : 906 31. 

Νιτᾶς on. Oct. 281, Vid. Τερέντιος. 

Νοηλμάρης s. Nov. 20 : 944 41. — Vid. Βοηθαζάτ. 

Nóvva mater S. Gregorii theol. Aug. 5 : 869.38. — 

421 19. 

Νόννος ep. Antiochiae. Nov. 95 : 20526. — Nov. 10 : 

919 43. — 117 2. 

Nóvvoc. Dec, 4: 980 51. — Dec, 5: 28132. 

Νουμεριανός imp. : 1111, 9954, 1902, 144. 50, 4478, 

547 22, 655 42, 697 8, 804. τα. ἷ 
Νουμεριανὸς ἡγεμών sub. Decio : 818 18. 

Νουμέριος e proceribus Dyrrachii : 801 40. 

Νουμέριος navarchus : 683 13. 

Nouvexía e. April. 175: 609 7. 

Noupoía urbs in Italia : 535 12. 

Νύμφαι oi μεγάλαι CP. : 840 9, 

Νυμφᾶς ap. Feb. 285, Vid. Εὔβουλος, 

Νυμφοδώρα sn. Sept. 10. Vid. Μηνοδώρα. 

Νύσσα urbs ἴῃ Cappadocia : 381 81, 880 19. 

Ξανθίας (al. Ξαντικός) τη. Nov. 7 : 901 42, — Vid. 

Ἱέρων. 

ΞΞανθίνας : 876 «s. 

Ξάνθιος m. Mart. 9. 59143. — Vid. Μάρτυρες 

τεσδαράκοντα. 

Ξανθίππη, Τολυξένη. Sept. 23* : 14:5. 

Ξαντικός (αἰ. Ξανθίας) m. Nov. 7: 301 «Σ, 49, — 

Fid. Ἱέρων. 

Ξένη — Εἰρήνη : 888 99. 

Ξένη — Εὐσέβεια, Jan. 241. 

Ξενοφῶν, "Apkáóioc, Ἰωάννης. Jan. 261; 42323. — 

Ilan. 80 ; 183 51. 

Ξενοφῶν ep. Aug. 345: 990 14. 

Ξηρόκερκος — Ξηρόκιρκος. 

Ξηρόκιρκος CP. : 672 5, 808 49, 856 44, 91514 — 

Vid. Ξυλόκερκος. 

Znpoxoníov μονή CP. : 732 δι. 

Ξηρόλοφος CP. : 39 a, 65 4, 210 14, 832 49, 82423, 

893 59. 

Za (τὰ τίμια) — Σταυρός. 

Ξυλινίτης --- Στέφανος Ξ. 

Ξυλόκερκος CP. : 158 12, 807 52. 

Ξύστος p. Romae. Aug. 101, Vid, "Inmókutog. — 

24 58, 304. 5. 

*OgMag --- Ἰάκωβος : 640 85. 

᾽Οδόακρος rex : 289 90, 

᾿δυσσός, Ὀδησσός : 5013. 

᾿Οδυσσούπολις urbs in Macedonia : 177 32, 731 15. 

"OznBfa, "OZofío regio : 601 18, 637 8, 866 2. 

Οἷστρος --- Ἴστρος. 

᾿Οκτὼ μάρτυρες --- Μάρτυρες ὀκτώ. 

᾿Ολβιανός ep. sm. Mai 45: 667 85, — Mai 293: 

715 18. — Mai 5 : 660 54. 

᾽Ολβιανός. Mai 25 ; 709 41. 

ὈΛλβιανός idolorum cultor : 892 19. 

᾿Ολδᾶ prophetíssa. April. 10 : 596 52, 53. 

᾿Ολύβριος : 359 41. — Τὰ Ὀλυβρίου CP. : 890 10. 

ὌὈλύβριος ἔπαρχος : 825 17. 

᾿Ολυμπᾶς, Ῥοδίων, “Σωσίπατρος, Téprioc, "Epa- 

στος, Κούαρτος app. Nov. 10! : 2093. — 

Jun. 801: 186 99, 25, 24, 25, 98, 788 12. 

Ὀλυμπιάς. Jul. 24? : 8418. — Iul. 25 : 84d 53. — 

Jul. 26 : 8A 48. 

᾿Ολυμπῖνος an. Jan. 801, Vid. Ἱππόλυτος. 

᾿Ὀλυμπιοδώρα on. Sept. 135 ; 42 22. 

᾿ΟὈλυμπιοδώρα m. Dec. 31: 361 35. 

Ὀλύμπιον ὄρος — Ὄλυμπος. 

Ὀλύμπιος τι. Sept. 7 : 34. 45. — Vid. Στέφανος. 
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Ὀλυμπίου (τὰ) CP. : 836 zz. 
Ὄλυμπος mons in. Bithynia : 126 2, 173 20, 114 50, 

208 39, 234 10, 240 17, 262 40, 302 16, 309 85, 34630, 

381 16, 410 30, 792 56, 022 15. 

"Ounpivot populus Arabiae ; 159 19. 

Ὅμηρος poeta : 958 38. 

"Oufipou κώμη in Syria : 75 18. 

Ὁμολογητής τις ἀνώνυμος, Oct. 31: 179 36. 

Ὁμονοίας uova CP. : 597 51, 618 99, 614 11. 

᾿Ὀμφάλιον templum : 644 29. 

"Ováp m. Nov. 207. Vid. Ἰωάννης. 

"Ovapároi CP. : 108 97. 

᾿Ονήσιμος ap. Feb 151 : 4654. — Nov. 22: 

248 39. 

᾿νήσιμος oi. Mai 102, Vid. ᾿Αλφειός. 

᾿Ὀνήσιμος in. Tul. 65. Vid. ᾿Απολλώνιος. 

᾿Ονήσιμος fhewmnaturgus, Iul 14? : 8903. — 

Jul. 13 : 817 56. — Tul. 18 : 829 49. 

᾿Ὀνήσιμος --- Ὀνησιφόρος : 269 4. 

᾿Ὀνησιφόρος ep. Ephes. Dec. 1* : 2712. 

*Ovneipópoc, Πορφύριος mm. Nor. 9? : 205 19. — 

Jul, 161: 8233. — Nov. 10 : 2312 4e, — Inl. 15 : 

821 56. — ul. 17 : 825 se. — 923 v3. 

"Ovnoupópog ap. Dec. 83 : 9909. — Iun. 30! : 

78135. — Sept. 7: 34. 54. — Ian. 17 : 891 49. — 

April. 28 : 63735. — Vid. Σωσθένης. — 7611. 
᾿Ονησιφόρος mansionarius : 166 1. 

᾿Ονούφριος Aegyptius. Tun. 121: 745 16, — Iun. 10: 

T4 το. — lun. 11: 744 60. — Εὐκτήριον ἐν τῇ 

μονῇ τοῦ ἁτίου ᾿Αλυπίου : 746 20. 

᾿Ὀνούφριος mon. : 195.33. 

"Ovupiág regio Asiae min. : 919 14. 

"Ováptoc presb. Romae : 55 21. 

"Ovápioc imp. : 260 50, 352 18, 359 3, 801 34, 548 30, 

666 5, 704.26, 841 9. 

νώριχος rex Vandalorum : 287 32. 

'O£&ia CP. : 1532, 204 1e, 2613s, 38735, 40b 3, 

792 yi, 126 13, 728 15, 772 1. 

"O£éa mons prope Chalcedon. : 438 29, 465 6. 

"OzeoBágiov CP. : 44 o5. 

᾿Ὀξύρυγχος urbs in. Aegypto : 973 &. 

"Onróroc ep. Antioch. ; 99 6. 

᾿Οπτιμάτων θέμα : 381 3, 900 7, 914 ὁ. 

Ὄρεντῖνος — "Opévriog : 768 δ᾽. 

"Opévuos, Ἔρως, Φαρνάκιος, Φιρμῖνος, Φίρμος, 

Κυριακός, Λογγῖνος mm. Iun. 24? : 167 19. — 

Jun. 26 : 712 a4. 

Ὀρέστης nm. Nor. 10? : 910 5. — Iul. 9? : 810 9. — 

Nov. 9 : 205 3;. -— Ναὸς πλησίον τοῦ Λεομακελ- 

Mov : 210.25. — Σύναξις ἐν τῷ ἀποστολείῳ τοῦ 

ἁγίου Ἰωάννου : 810 17. 

"Opéotn m. Nov, 109. Vid. Νηρεύς. 

᾿Ορέστης m. Dec. 13!, Vid. Εὐστράτιος. 

"Opéc nc, Διομήδης, Ῥόδων. Dun. 91 : 739 5. 

Ὀρέστης diac. : 814. 23. 

"Opeyig --- "Qoouyic. 

"Op8obo£iag κυριακή. Feb. 11 : 460 49. 

Ὁρμίσδας m. Oct. 17 : 145 41. — T'id. ᾿Αβδᾶς. 

ὋὉρμίσδας filius Chosrois : 816 50. 

'Opóguv μονή : 869 24, 877 10, 55. 

᾿Ορόντης fluvius : 505 24, 674 18. 

“Ὅρος τῆς πίστεως. Zul. 11! : 811 91. 

Ὄροψις —"Qpowyic. . 

᾿Ορφανοτροφεῖον OP. : 58 11, 176 5, 217 26, 859 54, 

388 a5, 391 17, 721 18, 780 14, 820 1. 

"OptoBou μονή — 'Opófuv μονή. 

"Opuvóc m. Tul, 62. Vid. Λουκία. 

“Ὅσιος ep. Cordub. Aug. 27? : 999 16. — Mart. 31: 

576 95. — Aug. 28 : 929 51. 

“Ὅσιος — Σάβας : 603 9. 

Ὀσροηνῶν (ἢ) regio Mesopotamiae : 398 18. 

Ὀστρακίνη πγὸδ in. Aegypto : 271 12. 

᾿Ὀστρύχιος si. Nov. 7 : 901 48. 

Ὀτρεῖος ep. Melitin. : 405 49. 

Οὐαλεντιανός -- Οὐσλεντῖνα : 160 4s. 

Οὐσολεντιανός — Obohevriviavóc. 

Οὐαλεντῖνα νι. Οεἰ, 249, Vid. Μάρκος. 

Οὐαλεντῖνα m. Feb. 10?, Iul, 158. Vid. Ἐνναθά, 

ΤΙαῦλος. 

Οὐαλεντινιανός np. : 149.45, 248 23, 283 23, 487 3. 

560 3, 604.40, 608 34. 

Οὐαλεριανός m. Sept. 13?. Vid. Μακρόβιος. 

Οὐαλεριανός m. Sept. 13. Vid. Ἱερωνίδης. 

Οὐαλεριανός (al. Οὐαλλερῖνος) m. Nov. 29 : 

265 36, 31. 

Οὐολεριανός m. Lan. 209. Vid. Εὐτένιος. 

Οὐαλεριανός m. Mai 49. Vid. 'Agpobiotoc. 

Οὐαλεριανός (al. Βαλλεριανός) imp. : 94 15, 102 18, 

193a, 17121, 256 39, 95818, 3799,45, 39334 

458 7, 594 13, 070 15, 711 4, 882 2, 915 89. 

Οὐαλεριανός corrector ; 22 22, . 

Οὐαλεριανός proconsul sub Decio : 132 $e, 134 23, 

716 4o. 

Οὐαλεριανός sub. Licinio : 672 20. 

Οὐαλεριανός — Βαλέριανός. 

Οὐαλέριος. μι. Sept. 11. Vid. Σαραπίων. 

Οὐαλέριος, Χρυσάφιος mn. Oct, 25? : 1632. 

Οὐαλέριος m. Noe. 7 : 201 42. — Vid. Ἱέρων. 

Οὐαλέριος ep. in Hispania. Ian. 988: 41412, — 

Nov. 11: 918 98, — Vid. Bixévrioc. 

Οὐαλέριος m. Mart. 9 : 59143. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Οὐαλέριος m. April. 23: 626 54. 

Οὐαλέριος imp. : 66 40, 864 25. 

Οὐαλέριος coniux S. Bassae : 912 21. 

Οὐαλέριος -— Οὐαλεριανός : 41 60. 

Οὐάλης m. Feb. 167. Vid. Πάμφιλος. 

Οὐάλης m. Mart. 9: 52149. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Οὐάλης imp.: 2125, 90 42, 15042, 248 ες, 36415, 

421 js, 431 14, 560 4, 608 αι, 694 30, 717 18, 7631; 

86530. 

Οὐάλης miles : 891 28, 892 ss. 

Οὐαλλεριανός — Οὐαλεριανός. 

Οὐαλλερῖνος (αἰ, Οὐαλεριανός). Nov. 89: 965 36. 

Οὐαλλερῖνος — Οὐαλέριος : 16 1. 

Οὐαλλέριος — Οὐαλέριος. 

Οὔαρος m. ὧν Aegypto. Oct. 195: 149 19. — Oct. 85: 

161 ἡ. 

Οὐεσπασιανός imp. : 796 16. : 

Οὐήρικας m. Mart. 26". Vid. Μάρτυρες ἐν. Γοτθίᾳ. 

Οὐθαήλ — Θουθαήλ : 16 58. 

Οὐϊας μι. Mart. 365, Vid, Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

Οὐϊγτούριχος rex Gothorum : 9602. 
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Οὐϊκτωρ sm. Nov. 7 : 201 52. — Vid. Ἱέρων. 

Οὐϊκτωρ m. Jan. 31?. Vid. Οὐϊκτωρῖνος. 

Obikrupivoc, Οὐΐκτωρ, Νικηφόρος, Κλαύδιος, 

Διόδωρος, Σαραπίων, Παπίας. Zan.31?: 43522. — 

Vid. Κλαυδιανός. April. 5?. ! 

Οὐϊκώ m. Mart. 26?. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

Οὐϊσίγοτθοι --- Οὐσίγοτθοι. 

Οὐλῖβα m. Mai 2 : 649 5o. 

Οὐλκιανός. Jun. 28 : T71 54. 

Οὔλκιος ἡγεμών sub Diocletiano : 807 18. 

Οὐλπιανῶν πόλις : 907 13. . 

Οὔλπιος Ῥωμύλος qui e£ Βικάριος sub. Claudio : 

493 4. 

Οὐμάναδα, Οὐμαναδεύς : 814 2, 28. 

Obvia urbs : 212 11. 

Οὐολοσιανός proconsul sub Diocletiano : 141 16. 

Οὐράνιος ep. Einesae : 487 4. 

Οὐρβανία — Obtpkavia : 780 35. 

Οὐρβανός, Θεόδωρος, Μέδιμνος ef 806. LXXX mm. 

Sept. 6: 21 95..--- Sept. 5: 1759. — Mai 18? : 

694 29. 

Οὐρβανός ap. ep. Macedon. Oct. 30! : 1715. — 

Nov. 29* : 966 4. — Iun. 301 : 188 16. — Oct. G1: 

180 s5. 

Οὐρβανός (αἰ. Οὐρβάσιος) m. lun. 239. Vid. 

Εὐστόχιος. 

Οὐρβανός pater S. Christinae, Jul. 341: 839 o. 

Οὐρβανὸς ἄρχων in Palaestina sub Diocletiano : 

195 15, 238 16, 377 45, 537 14, 079 18, 584 47, T15 1, 

910 1. 

Οὐρβανὸς ἡγεμών : 919 16. 

Οὐρβάσιος --- Οὐρβανός : 766 53. 

Οὐρβέλ archimandrita : 871 6. 

Οὐρβίκιος : 35942, — Οὐρβικίου (rà) CP. : 126, 

6 17, 80 4, 588 40. 

Οὐρκανία in Asia min. : 786 10. 

Οὐρπασιανός m. Mart, 9: 581 46. — Mart, 18: 
536 49. 

Οὐρσικῖνος m. Aug. 14? : 801 24, — Aug. 18: 

888 95. --- Aug. 15 : 892 39. — Aug. 17 : 905 e. 

Οὐρσίκιος — Οὐρσικῖνος : 392 57, 5o. 

Οὔὖρσος ἄρχων sub Diocletiano : 195 o. 

Οὐσάδα urbs : 166 14. 

Οὐσίγτοτθοι populus : 169 50, 179 18. 

᾿Ὀφιορύμη — Ἱεράπολις : 221 23. 

Ὅφνεί filius Eli : 9111. 

"Oxeiat ΟΡ, : 661 40. 

"Oxotíag vex : 235 49. 

"Owfiaov thema : 4112, 322 28, 732 51. 

ἸΤατίδιον CP. : 8443. 

ΤΙαγκόσμιος. Nov. 29 : 265 36. 

ΠΠαγτκράτιος ep. T'auwromen. Feb. 9* : A552. — 

Jul. 9! : 807 35. — 733 11. — Vid. Μάρκελλος. 

ἸΤαγχάριος. Nov. 19 : 236 59. 

ἸΠαγχάριος m. Mai 25? : 70719. — Mart. 19 : 

5485s. — Mai 96 : 109 46. 

ἸΤαθερμούθιος — Πατερμούθιος. 

ἸΤαῖδες δύο cum S. Blasio. Feb. 11: 460 as. 

Παῖδες ἑπτά, Μαξιμιλιανός (αἰ, Μαξιμῖνος) Ἰάμβλι- 

χος, Μαρτιανός (al. Μαρτινιανός, Μαρτῖνος) 

Διονύσιος, Ἰωάννης, Κωνσταντῖνος, ᾿Αντωνῖ- 

voc (al. ᾿Αντώνιος) mm. Ephesi. Oct. 22?.: 

15510. — Aug. 25 : 866 12. — Aug. 4? : 86D 38. — 

Oct. 23 : 155 α΄. — Aug. 7: 819 δῖ. — 6642, 

8351. 

ἸΤαῖδες τρεῖς. Dec. 171, Vid. ᾿Ἀνανίας. 

Τπαῖς su. Oct. 81: 18154. ΄ 

Παίων si. Iun. 13. Vid. Ἰουστῖνος. 

Παλαδία, ἸΤαλάδιος --- ΠΠαλλαδία, ΤἸΤαλλάδιος. 

ΤΙαλαιολαυρίτης --- Ἰωάννης TF. 

ΤΙαλαιστίνη : 1411, 5&55, 5819, 60 12, 11, 9015, 

13915, 13027, 15136, 15311, 182 49,.19516, 22931, 

93534, 238 14, 245 v4, 25834, 31016, 31912, 31356, 

351 1, 461 26, 466 96, 489 36, 509 38, 511 8, 545 9, 

558 14, 584 47, 657 30, 7346, 747 10, 783 25, 79814, 

808 32, 820 e, 904 51, 910 4. 

Tlokápuv. Aug. 12 : S85 55. — 685 21. 

ἸΤαλλαδία m. Mai 345: 706 31. — Vid. Μελέτιος, 

ἸΤαλλαδία christiana quaedam : 185 40. 

ΤΙαλλάδιος asceta. Ian. 28? : A29 γα, 

ἸΤαλμᾶτος in. Aug. 20 : 909 58. — Vid. Σευῆρος. 

ἸΤαλμᾶτος idolorum cultor : 397 56. 

ἸΤάμβω m. fun. δ, Vid. Μαρκιανός. 

Tióufu. Jul. 18 : 829 51. 

ἸΤαμφαλών (al Παμφαμήρ) m. Mai 17*. Vid. 

Zokóywv. 

ἸΠάμφιλος, Οὐάλης, ΤΤαῦλος, Πορφύριος, Σέλευ- 

κος, Θεόδουλος, Ἰουλιανός, Ἠλίας, Ἱερεμίας, 

Σαμουήλ, Ἠσαΐας, Δανιήλ mm. ἐμ Palaestina. 

Feb. 161: 46730; — 579 11. — Vid. Δομνῖνος. 

Tláugilog, Καπίτων mm. Aug. 13* : 8908. — 

Aug. 4: 86836. — Aug. 12: 885 58. — Aug. 14: 

889 5s. 

ἸΤάμφιλος pater S. Phocae : 69 15. 

ἸΤάμφιος — Πάμφιλος : 467 58. 

ἸΤαμφυλία, Πάμφυλοι : 65 33; 132 45, 203 22, 304 89, 

939 41, 49813, 443 23, 44449, 495 17, 502 48, 51115, 

590 10, 613 26, 619.43, 650 29, 8141, 86093, 90951, 

920 n. 

Havovíou μονή CP. : 205 55. 

Tlavanéuv κώμη : 209 59. 

Tlavapéróv μονή CP. : 236 51. 

ἸΙανδέκτης locus : 805 24. 

Tlávboupoc sumus : 276 30. 

TToveág urbs in. Palaestina τ 909 18, 786 91, 818 58. 

Tláv8eov templum Romae : 304 20. 

Tiévenp filius Levi : 25.10. 

ἸΠανθήριος m. Aug. 20 909 56. — Vid. Σευῆρος. 

ΤΙαννονία regio : 911 2, 785 14, 856 54, 913 60, 9176. 

Tlávopuoc in Creta : 339 1. 

Πάνορμος urbs in Sicilia : 445 3. 

ἸΤανσέμνη. Iun. 105. Vid. Θεοφάνης. 

Tiávaeuvog — Tfavaéuvn : 744.52. 

ἸΠΤανσθένης m. Aug. 20 : 909 55. — Vid. Σευῆρος. 

Tlavoóquog m. Alexandriae. . Ian. 15? : 399425, — 

Jan. 16 : 396 56. 

Tlavravácon — Θεοτόκος Tf. 

Tlavreketwv an. Nicomediae. Tul. 271 : 8&1 11, — 

Dec, 2* ; 97422. — 578 81, 848 11, 882 13, 56. — 

Naóg : 274 e, 848 30. 

Tlavroxpáropoc μονή CP. : 86854, 888 28, 908 19. 

ΤΙαντολέων m. Sept. 17*. Vid. Χαραλάμπης. 

TfavroAéuv m. Aug. 20 : 909 56. — Vid. Σευῆρος. 
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ἸΠαντολέων --- ΤΤαντελεήμων : 847 38. 

Πάπας m. in Τηοαοπῖα. Sept. 14* : 4514. — 

Mart. 161: 539 10. 

Tlérag m. Oct. 17*: 148 7. 

ΤΙάπας m. Nov. 185, Vid. Ming. 

Πάπας iunior m. Aug. 1: 862 58. 

ΤΙάπας christianus quidam : 130 n. 

ἸΤάπας — Μαπτάς : 585 36. 

ΠΙαπιανός m. Iul. 62. Vid. Aovkía. 

Tloníac m. Nov. 207. Vid. Ἰωάννης. 

Tlomíng, Διόδωρος, Κλαυδιανός mm. im Pam- 

phylia. Feb, 45 ; 448 92. — Vid. Κλαυδιανός, 

April. δ5, Οὐϊκτωρῖνος, Jan. 81, 

Tloníag m. Tun. 28 : 1111 56. 

Παπίας n. : 805 a5. — Vid. Tieperpivoc. 

Tlaníoc discipulus S. Ioennis : 788 14. 

ΤΙαπικός on. Ful. 62. Vid. Aovxío. 

ΤΠαππίας — ἸΤαπίας. 

ἸΤάππος. Iun. 8 : 128 48. 

Πάππος, μάμμη κτλ. mm. Mart. 9. Vid. Máp- 

τυρες ἕξ. 

ΤΙαπύλος m. Oct. 131. Vid. Κάρπος. 

Tlomupivoc s. an. 13. Vid. ἸΤαχώμιος. 

Παραδείσιον CP. : 144 8, 169 42, 205 29. 

Tlapaxíou (τὰ) — τὰ Σφωρακίου : 12. 88, 196 32. 

ΠΙαραμονὴ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Dec. 24 : 840 a. 

ΠΙαραμονὴ τῶν φώτων, Jan. ὅ : 310 48. 

ΤΙαραμονὴ τοῦ εὐατγελισμοῦ. Mart. 84: 558 29. 

ΠΠαράμονος ef soc. cCcLXX qmm. Nov. 27? : 26026. — 

Nov. 29 : 264 56. 

Tiopávouog — Παράμονος : 264.60. 

Tfopaoevti in. Mart. 20?. Vid. Φωυτεινή. 

Παρασκευή m. Tul. 96: 844. a. 

Τ]άρδος presb. m. lan. 82:1 : A16*. -- Vid. 

Μανουήλ, 

Πάρειον --- Πάριον. 

ἸΠαρεμβολαί Beroeae : 681 22. 

Tlagnropía locus : 288 se. 

Tlapnróptog m. Jan. 395. Vid. Φιλόθεος. 

ἸΠαρητόριος m. Feb. 182. Vid. Λέων. 

ἸΠΤαρθαγάπη m. Sept. 2 : 859. 

: TTap8evia m. Tun. 5 : 732 85, 

ΤΙαρθένιος ep. Lampsaci, Feb. 7! : ἀλὴ 55. — 

Εὐκτήριον ἐν τῷ Ὀξεοβαφίῳ : 448 δέ. 

Tlap8éviog diac. Amaseae : 632 5. 

Tlap8éviog falsum numen ; 336 11, 517 32. 

ΤΤαρθένοι b£ka mam. Nicomediae. Dec. 81: 86124. 

ἸΤαρθένοι πέντε mm. in. Perside. Sept.26*: 8218,.— 

lun. 62; 188 6. — Iun. δ: 199 91,95. — Iun. 9 : 

740 31. — Vid. Θέκλα, Μαρία, Μάρθα. 

Tfap8eviov spelunca : 513 38. 

Tláp8o: : 89 2o, 113 13, 399 3, 17, 829 20, 781 8. 

ἸΠάριον urbs in. Hellesponto : 246 29, 947 44, 368 19, 

540 42, 543 3, 52, 597 30, 898 21. 
ΤΙάριος λάκκος : 417 58. 

Tfapuevàg diae. Mart, 29 τ 50129. — Jun. 30! : 

78425.— Mai6:0614. — Mai 12 : 680 2o. — 

Vid. TIpóxopoc. 

ΤΤασικράτης, Βαλεντίων mm. in Mysia. April. 249: 

627 32. 

Πασχάσιος ἄρχων : 306 21. 

TToroXoneio ngula: 24530. 76154. 76455. 865 37. 51. 

ΤΙατάπιος. Dec. 81 : 287 16. — Dec. 9 : 989 so. 

Tlarémog — ΤΤαπίας : 494 58. 

Tlárapa urbs in Lycia : 419 42, 680 33, 797 36. 

Tlarepá christianus quidam : 130 n1. 

Πατέρες ἐν τῷ Χάσματι mm. Oct. 285 : 170 vr. 

Πατέρες ἐν Ῥαϊθοῦ mm. Dec. 27 : 394948 — 

Dec. 28 :, 95334. — Jon. 18 : 388 31. — Vid. 

Πατέρες ἐν Σινᾷ. 

ΤΙατέρες ἐν Σινᾷ xoi "Poióo0 mom. lan. 141: 

389 16. — Vid. ΤΤατέρες ἐν Ῥαϊθοῦ. 

Tlaxépec ἕξ ἐν τῇ πανερήμιμ. Jan. 15: 396 54. 

ΤΙατέρες μύριοι inm. Alexandriae. Tul. 10* : 812.16. 

— lul. 9 : 809 41. — Iul. 11: 818 49. 

Tiaxépeg διακόσιοι : 823 46. — Vid. Σύνοδος γ΄. 

Tlarépeg ἑκατὸν ἑβδομήκοντα : 82447. — Vid. 

Σύνοδος ς΄. 

Tlorépeg ἑκατὸν ἑξήκοντα : 82445. — Vid. Σύνο- 

δος ε΄, 

Tlarépeg ἑκατὸν ἑξήκοντα πέντε : 84216. — Vid. 

Σύνοδος €. 

Πατέρες ἑκατὸν πεντήκοντα : 312. — Vid. Σύνο- 

boc τ΄. 

ΤΤατέρες ἑκατὸν πεντήκοντα : 894 45, --- Ῥ)ά. Σύνο- 

boc β΄. 

Πατέρες ἑκατὸν πεντήκοντα ἐννέα: 868 35. --- Vid. 

Σύνοδος β΄. 

ΤΙατέρες ἑξακόσιοι τριάκοντα : 826 3. --- Vid. X96: 

^ δὸς δ΄. 

Πατέρες τριακόσιοι δέκα καὶ ὀκτώ : 824. 44. — Vid. 

Σύνοδος α΄. 

Πατέρες ἐν τῇ α΄, β΄ .. συνόδῳ. — Vid. Σύνοδος 

α΄, β΄ ... 

Πατέρες ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Σάβα — Μοναχοί... - 

ΤΙατερμούθιος m. Sept. 194. Vid. ΤΤηλεύς. 

Πατερμούθιος, Κόπρης, Ἀλέξανδρος mm. Dec. 17?: 

390 9. — Iul: 9 : 808 δῦ. 

Πατὴρ καὶ υἱός mm. Feb. 12: 46] 46, — Feb. 18: 

464 56. 

Πατήρ, μήτηρ μετὰ δύο τέκνων mm. Jul. 29: 8535s. 

Tiázuog insula : 81 10, 411 26, 596 a5, 780 36. 

Τπάτραι urbs in Achaia : 26613, 59111, 78027, 7866. 

ΤΙατριαρχεῖον CP. : 8991, 184 4. 

ἸΤατρικίας μονή ΟΡ. : 525 15. 

"TIaxpttog ep., ᾿Ακάκιος, Μένανδρος, TfoAvowwóc 

mn, Prusae. Mai 191 : 6952. — Mai 17: 69058.— 

637 40, 640 5, 641 23. 

ΤΤατρίκιος ep. Caesaraeae ; 541 40. 

ΤΠατρίκιος comes : 598 19. 

Tloxpógac, Ἑρμᾶς, Λῖνος, Γάϊος, Φιλόλογος app. 

Nov. 44: 1956. — Nov. δ τ 196 44. — Tun, 801: 

186 13, 14, 16, 20. 

ΤΙαττάλαρα — ΤΤαταλαραία, 

ΤΙαῦλα m. Jan. 195, Iun. 391, Vid. Λουκιλλιανός. 

Ἰαῦλα mater S. Melanae : 859 4. 

ΤΙαῦλα transfert S. Agrippinae corpus : 765 15. 

ΤΙαυλῖνα hera S. Agathocliae : 52 14. 

ΤΤαυλῖνος γι. Mart. 159. Vid. Ἡράκλειος. 

ΤΤαυλῖνος : 359 41. — Τὰ TTavAMtvou CP. : 791 28. 

ΤΙαυλοπέτριον : 488 53, 526 49. — Vid. Εὐσχήμων. 

ἸΤαυλοπέτριος — ᾿Αθανάσιος TT. 

ἸΤαῦλος iunior ep. CP. Sept. 2?. Vid. Παῦλος. 

Aug. 20?, Aug. 313. 
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ΤΙαῦλος ep. Nicaeae. δορί, 10* : 34s. — Sept. 11: 

3854. : 

ΤΤαῦλος m. Sept. 251. Vid. Σαβινιανός. 

ΤΙαῦλος m. Oct. 32, Vid. Διονύσιος. 

ΤΙαῦλος simplex. Oct. 59: 11211.— Oct. 4: 10445. — 

Mart. 7 : 511 54. 

ΤΤαῦλος m. Oct. 20: 153 85. --- Oct. 21: 158 54. — 

Vid. ᾿Ἀνδρέας. 

ἸΤαῦλος TAebaeus. Oct. 295: 1771. — lan. 15? : 

398 35. — Jan. δ: 372 89. — 664 28. 

Παῦλος ep. CP. I. Nov. 61:197 6. — 161 11, 729 v5, 

9291. — Σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ : 198 s. 

ΤΙαῦλος σαλός Corinthi. Nov. 6* : 200 88. — 

Feb. 289; 495 30. — Nov. 7': 901 39. 

ΤΙαῦλος ὑποτακτικός mon. Dec. 7 τ 28558. 

ΤΙαῦλος in Latro. Dec. 153:31219. — Μονή : 68838. 

ΤΤαῦλος ep. Neocaesaraeae. Dec. 23 : 887 95. 

ΤΤαῦλος «m. Ian. 14 : 389 ve, 391 o0. 

ΤἸΤαῦλος m. Jan. 195, Vid. Λουκιλλιανός. 

ἸΤαῦλος, Tlavoüpiog, Θεοδοτίων mam. Ian, 24? : 

42021. 

TloüXoc, Σίμων nmn. Feb. 2:440 59. — Feb. 2: A418. 

ἸΤαῦλος «m. Feb. 10?. Vid. ᾿Ενναθᾶς. 

Tfaühog m. Feb. 161. Vid. ἸΤάμφιλος. 

ΠΠαῦλος, Ἰουλιανή, Kobpároc, ᾿Ακάκιος (Στρατόνι- 

xoc) am. in Ptolemoide. Mart. 4?: 608 21. ---- 

Aug. 175 : 905 «t, — Mart. 8 : 804 Yr. 

TfaOkoc ep. Plusiad. Mart. 7? : 5185. — Mart. 8: 

59135. — Mart. 9:52136. — Mart. 10: 594. 50, 

Τ]Παῦλος ep. Synad. (ὃ). Mart. 9 : 521 4e. 

ἸΤαῦλος m. Mart. 101. Vid. Koópároq. 

TlaüAoc «m. Mart. 17 : 544.33. 

ΤΙαῦλος ep. Corinthi. Mart. 27* : 5649, — 652 20. 

Παῦλος m. Mai 181. Vid. ἸΤέτρος. 

ΤΙαῦλος m. Mai 275. Vid. ᾿Αλύπιος. 

ἸΤαῦλος m. Mai 28?. Vid. Κρίσκης. 

ΤΙαῦλος m. fun. 81, Vid. Λουκιλλιανός, 

ΤΠαῦλος ἰατρός, Iun. 28 : 776 48. 

ἸΤαῦλος ap. Tun. 291: T1719. — Sept. 1" (ἀνάβλε- 

wis) : &21. — Oct. 29? : 1755. — Nov. 198 : 

240 s. — Iun. 801: 719 33. — Aug. 28 : 929 49. — 

34. 55, 83 98, 508, 56 45, 61 6, 74 9, 7510, 95 8, 1019, 

103 o, 129 2s, 137 o, 147 20, 1940, 20910, 945 61, 

247 1e, 260 16, 390 3, 308 26, 317 50, 393 s, 340 1$, 

94625, 957 14, 41112, 464. 8, 46542, 476 21,99, 

488 2o, 529 4, 539 8, 548 vy, 550 5, 552 98, 557 6, 

59110, 597920, 601 8, 633 11,40, 687 85, 640 41, 

664. o5, 690 v1, 699 26, 709 9, 746 3, 749 se, 772 so, 

7831, 78&115, 78515, 80840, 81891, 8904, 

8246, 855 3, 898 33, 991 30. — ᾿Αποστολεῖον ἐν 

τῷ ᾿ρφανοτροφείῳ : 58 15, 176 8, 217 55, 860 53, 

39116. — Vid. Πέτρος. 

ἸΠαῦλος, Οὐαλεντῖνα, Θεή sm. Tul. 15? : 899 19. — 

Jul. 16:895 9. — Iul. 17 : 89549. — Tul. 18: 

829 s». — Vid. Ἐνναθά. 

ΤΙαῦλος iunior ep. CP. IIl. Aug. 20? : 919. s, — 

Vid. ΤΙαῦλος. Sept. 2?. 

TloóAog iunior ep. CP. IV. Aug. 81? ; 9881, — 

Aug. 80 ;: 9885s. — 5904». — Vid. ΤΙαῦλος. 

Sept. 2*. 

ἸΠαῦλος ep. CP. II : 48 46, 55 95, 953 24. 

ΤΙαῦλος pater S. Euthymii : 405 10. 

ἸΤαῦλος ep: Mylaásen. : 149 16. 

Παῦλος ep. Negranen. : 160 18. 

ΤΙαῦλος ep. Samosat. : 170 18. 

Tfaüoc patricius : 577 39. 

ΤΙαῦλος presb. : 82 10, 740 88. 

Ποῦλος : 796 5o. 

ΤΤαυσήριος m. Tan. 24?. Vid. ἸΤαῦλος. 

Tlavotkoxog ep. Synad. Mai 139 : 682 22. 

ΤΙαυσιλύπιος — ΤΙαυσίλυπος : 592 49, 605 18. 

ΤΠαυσίλυπος m. April. 89 : 5984. — April. 9: 

593 61. — Vid. Θεόδωρος. 

ΠμΠαυτίλα S. Matronae hera : 563 4. 

Παφλατονία, ἸΤαφλαγόνες : 520, 4015, 116 2, 223 8, 

257 12, 960 12, 269 44, 721 25, 777 11. 

Tlapvoótiog m. in Aegypto. Sept. 25* : I8 24. — 

April. 213 : 61915. — April. 19 : 616 88, — 

April. 20 : 61652. — 97414, 509 25, 145 22. 

Παφνούτιος. Zon. 14 : 389 vo. 

Ἰπαφνούτιος. Jan. 26. Vid. Δομέτιος. 

ΤΙαφνούτιος, Εὐφροσύνη. Feb. 15*: 468 24. — 77 18. 

ἸΠαφνούτιος Sidonius : 190 21. 

Παφνούτιος : 88 23. 

ΤΙάφος wrbs in. Cypro : 4542. 

ἸΠαχώμιος, ἸΠαπυρῖνος sin. Ton. 13 : 389 48, 

Παχώμιος mon. Mai 7* : 662 29. — (IT., Θεόδωρος). 

Mai 15}: 688 20. — Mai 6 : 660 51. — Mai 14: 

684 41. 

πελαγία quondam. meretriz. Antiochiae. Oct. 8* : 

1171s. — Mart. 11: 528 48. — Iun. 9: 740 94, — 

Jun. 10: 141 o5. — Iul. 29 : 868 5o. — 205 21. 

Πελαγία m. T'arsi. Oct. 8? : 14824. — Mai δ᾽: 

6593. — Oct. 7: 11645. — Mai 4: 669 88. — 
Mai 6 : 66141. — Μαρτυρεῖον πλησίον τοῦ 

ἁγίου Κόνωνος : 119 ?5, 659 22. 

ΤΙελαγία v. m. Antiochiae, Oct. 88. : 1901. — 

lun, 95 : 742 7. 

Tieharía m. Mart. 242. Vid. Δομέτιος, 

TieMéqtog ἄρχων sub Diocletiano : 401 11. 

Πελαγίου (τὰ) ΟΡ, : 263 12, 877 δέ. 

ἸΓελεκητῆς μονή in. Bithynia : 496 46, 5640, 565 37, 

578 38, 578 26, 909 46. 

ΤἸΤελοπόννησος, Πέλοπος τῇ : 22424 26658, 

58124, 25, 653 4. 

ἸΤέμπτον Alexandriae : 525 12. 

Tíevoméuv χώρα : 649 22. 

ἸΤενταδάκτυλον φρούριον : 633 2r. 

Tievraxóotot μάρτυρες -- Μάρτυρες πεντακόσιοι. 

ΠΠεντάπολις : 628 42, 629 4, 788 o, 820 4s. 

Πέντε, πεντεκαίδεκα, πεντήκοντα μάρτυρες — 

Μάρτυρες πέντε ... 

ΤΙεντήκοντα ῥήτορες --- Ῥρήτορες πεντήκοντα, 

Πέργαμα, TTeprounvot: 13420, 13531, 30959, 59524, 

844 19. 

Πέργη urbs in Pamphylia : 62.42, 65 18, 203 21, 

904.39, 495 16, 500 8, 501 4e, 590 10, 613 25, 620 43. 

ἹΤεργίτης om. Feb. 85 ; 454 4. — Ian. 30 : 492 ve. 

Tlepevpivog m. Iul. 75. Vid. Ἴσαυρος. 

Tleperpivog, Λουκιανός, Πομπήϊος, Ἡσύχιος, 

Σατορνῖνος, Γερμανός qmm. lul. 78 : 808 12. — 

Iul. 6 : 801 58. 

ἸΤεριβλέπτου μονή CP. : 138 49. 

Tfépiw6og urbs in. Thracia : 615 11. 
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Tlepíviog proconsul sub Decio : 670 15. 

TTeptviog boUE sub Gordiano : 718 12. 

ΤΙερίνιος Διονύσιος ἡγεμών sub Probo : 51 22. 

Περίνιος ἄρχων : 812 8, 813 25. 

Tlepiviog ἡγεμών : 38 7. 

Περιτείχισμα CP. : 686 22, 748 14. 

Περιτομὴ τοῦ Κυρίου. Zast. 11: 363 4. 

Τιερκιλὲ κώμη : 849 18. 

ΤΙερπετούα, Σάτυρος, Ῥευκάτος, Σατορνῖλος, 

Σεκοῦνδος, Φηλικιτάτη mm. in Africa. Feb. 85: 

440 10. — Mart. 45 τ 50835. — Mart. 14* : 

53630, — Feb. 1: 44034. 

ΠΕερπετούα mater S. Nazarii : 137 11. 

Tleprezoao : 788 48. 

Tlepcav& κώμη : 471 2. 

Περσεντῖνος στρατηλάτης sub Diocletiano : 81 26. 

Tlepota — Πέρσισσα : 72 35. : 

Περσίς, ἸΤέρσαι : 1115, 1426, 1718, 89 55, 35 13, 

89 13, 6, 96 47, 97 34, 104 7, 108 46, 111 8, 113 14 

14541, 1507, 1714, 1855, 1872, 16, 189 18, 

920 s, 241 os, 9433, 244 », 948 41, 956 32, 259 38, 

960.49, 266 4, 969 18, 287 2, 300 5, 38; 336 40, 9844, 

A05 54, 418 2, 491 40, 431 15, 444 46, 445 v1, 451 7, 

469 9, 418 5, δρ4 50, 597 24, 599 4s, 533 31, 535 49, 

536 33, 56425, 567 15, 974 o2, 585 16, 587 2, 58832, 

593 90, 41, 596 5o, 600 42, 601 24, 608 3, 607 3, 48, 

641 y; 650 18, 6873, 82, 690 10, 700 25, 740 88, 

758 o, 169 6, 7819, 808 517, 815 o, 841 23, 868 16, 

870 s5, 872 16, 881 19, 884 4, 804 99, 902 5, 909 4. 

Πέρσισσα a. Sept. 239 : 764. — Sept. 24 : 76 85. 

Tierehopto. — TfaroXopaía. 

Πέτριον CP. : 49 34, 334 4, 534m, 71718, 764 22, 

832 14, 854 19. 

Tiétpog hegumenus. Bathyrryacis. Sept. 7* : 2 22. 

Πέτρος ep. Nicaeae. Sept. 115: 36 yi. — Sept. 10 : 

3335. — Sept. 13 : 37 60. 

Tlérpog ἐπ Atroa. Sept. 135 τ 495. — Ian. 85: 

866 a1. — Sept. 15 : 4558. — lan. 8 τ 868 59. 

Πέτρος m. Sept. 233. Vid. 'Avopéac. 

Tférpoc Capetol. Oct. £9: 105 30. — Oct. 5: 10835. 

Πέτρος olim. Λέων, mon. Oct. 9? 196 5. 

Tiérpog ᾿Αβεσαλώμ (al. Αὐσέλαμος) «t. Oct. 15? : 

141 1. — Jan, 11? : 386 5. — Oct. 14: 137 99. —. 

lon. 12 : 385 $5. 

Tiérgog m. Oct. 20 : 189 85. — Oct. 21: 15354. — 

Vid. ᾿Ανδρέας ἐν Κρίσει. 

ΤΙέτρος ep. Alexandriae. Nov. 25? : 95614. — 

Nov. 24 : 958 41. — 8991, 449 αι, 45913, 7168. — 

Μνήμη ἐν ἡμέρᾳ κυριακῇ : 256 35. 

ἸΠέτρος hesychasta, Nov. 25 : 957 32. 

Tlérpog m. Nor. 28. Vid. Στέφανος. 

ΠΠέτρος asceta. Dec. 11*: 301 8. 

Πέτρος m. Dec. 803, Vid. Δόμνα, 

Tlérpoc ὁ τελώνης. Tan. 20? : 408 7. 

Tiézpoc m. Jan. 22*. Vid. Μανουήλ. 

Πέτρος m. Jan. 27?. Vid. ᾿Ανανίας. 

Tiérpog Aegyptius. Iun. 27 ; 198 55. 

ἹΤέτρος Galata. Feb. 1? : 437 ac. 

Πέτρος ὁ ἐν Μονοβάτοις. Feb. 7? : 450 20. 

Tférpog Damascenus m. Feb. 9 : 453 58. 

Πέτρος ep. .Argicorim. Mai 32:652 16. — Mai 2: 

649 o1. — 564.3. 

Πέτρος ὁ ἐν Βλοχέρναις m. Mai 16 : 689 s2. 

Tiérpog, Διονύσιος, Χριστῖνα, "Avbpéac, Tlaüloc 

mm. Mai 181: 6912». — Mai 15 : 68500. — 

Mai 17 : 691 46. 

Tiécpog Athonita. Iun. 12: 745 45. 

Tlérpog ap. Iun. 29! : 77119. — Sept. ὅδ : 202. — 

Oct. 32: 108 4. — Oct. 299 :1755, — Nov. 195: 

240 1. — Ian. 161 :395 26. — April. 25? :63015.— 

Jun.301: 71995. — Aug. 85: 8185. — Iun. δ. 

199 58. — Iun. 6: 738 18. — Aug. 28:929 49. — 

94.55, 38 52, 89 4, 74 16, 122 το, 137 9, A41 3, 179 29, 

194 15, 3091, 921 15, 9556, 96612, 317 a0, 38822, 

336 32, 359 4τ, 366 20, 425 46, A45 13, 454.23, 10 
30, 

2517 35; 597 29, 550 5, 551 9, 629 3, 633 44, 037 36, 

639 12, 647 14, 663 21, 745 1, 180 24, 7815, 188 4, 

786 16, 787 m, 788 12, 790 s, 808 86, 870 11, 8942, 

923 19. — "Amoorohetov συγκείμενον τῇ μετάλῃ 

ἐκκλησίᾳ : 380 ὁ, 29911, 808 95, 888 10, 46234, 

630 15, 647 13, 746 12, 780 15, 912 13, — 923 19. — 

Πέτρου xoi Παύλου ἐν τῷ Τρικόγχῳ : 197 49. — 

Ἐν τῷ ἸΤεριτειχίῳ : 8783. — Πέτρου καὶ Máp- 

κου ἐν Βλαχέρναις : 199 80. --- Ἐν τῷ ᾿Αθύρᾳ: 

902. -- Ἐν Ῥώμῃ : 317 30, 834 δι, 544 1o, 990 8. 

Πέτρος patricius. Iul. 15: 791 36. 

Tlérpoc ep. Creten. m. Iul. 162: 82516. — Iul. 14: 

820 δ. 

Πέτρος m. Aug. 95. Vid. ᾿ουλιανός. 

ἸΤέτρος archidiac. S. Gregorii τ 532 16. 

Πέτρος pater S. Hilarionis : 73 48. 

Tiérpog qon. ; 295 98. 

Tíérpoc ep. CP. : 65 24, 842 vg. 

Πέτρος consobrinus S. Cyriaci : 81 21. 

ἸΤέτρος mon. : 309 89. 

Πετρωνία an. Sept. 29*. Vid. ᾿Αναστασία. 

Tierpuvía filia S. Petri. Oct. 87: 122.0. 

Πετρώνιος, Χαριτίνη, Εὐτυχίς mun. Sept. £9 : 

1511. — Σύναξις ἐν rd μαρτυρείῳ τῆς ἁγίας 

“Ἑρμιόνης : 15 10. 

Πετρώνιος pater S. Severi ; 909 51, 920 12. 

Πέων --- Παίων. 

Πητάδιον CPP. : 136 ss. 

πηταί CP. : 903 15. 

ΤΙητάσιος m. Nov. 27. Vid, "Axivbuvoc. 

πηγὴ CP.: 13231, 356 58, 8805, 756 “1, 81023, 

873 45, 904 58. 

ΤΤηδαχθόη urbs in Asia min. : 825 26. 

Πηλεύς, Νεῖλος, ΤΙατερμούθιος, Ἠλίας
 ei soc. CL Tim. 

Sept. 195: 60 4, — Sept. 17:53 v5. 

Tinkoóciov urbs in Aegypto : 18112, 444 35, 443 τ, 

494 16. 

Πηνελόπη -- Εἰρήνη: 653 15. 

ΤΙηννὸς -- Πιννᾶς, 

Πιαμοῦν o. Dec. 23 : 837 58. — Mart. 3: 505 46. 

Πικριδίου μονή CP.:925. 

Ττιλᾶτος ; 144 21, 168 25. 

Πινᾶς -- Πιννᾶς. 

Πινιανός -- ᾿Απηλιανός : 389 so. 

Thwvág an. Ian. 205. Vid. Ἰνᾶς. 

πιννουλόφος CP. : 932 15. 

Τιινούφιος, Πινούφριος. Nov. 37: 961 56. 

Thóviog pr. m. Smyrnae. Mart. 11? : 52911. — 

Mart, 15:597 22, — Mart. 20: 552 31.— 64124. 
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Πιισιδία, ΤΙισίδαι: 51 r1 7516, 873, 2462, 47614, 55, 

5573, 61650, 6176, 7571, 81115, 82515, 44, 

923 29. ᾿ 

Πισίτης. Vid. Κλήμης. 

πίστις, Ἐλπίς, ᾿Αγάπη, Σοφία mm. im Halia. 

Sept. 171: 61 8. — Sept. 16 : 4934 — lul.4: 

196 58. — Aug. 1: 860 29. 

Πιστός m. Mai 169, Aug. 913, Vid. Θεότνιος, 

Βάσσα. 

Πιτηροῦν. Nov. 29 : 265 36. 

ΤΠιτυοῦς : 406 a1, 495 44, 767 55, 768 45. 

Τ͵Ιλακεντία urbs in. Italia : 181 20. 

Πλακίδας — Εὐστάθιος : 612. 

Πλακιδίας (rà), Πλακιδιαναί CP. : 840 1, 385 46. 

ΠΙλακίλλα émperatviz, Sept. 14* : 46 18. 

Τιλάτη CP. : 160 48. 

Πλάτων m. Ancyrae. Nov. 18! : 293319. — 82418.— 

Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς Δομνίνου ἐμβόλοις : 2359, 

106 40. 

Πλάτων hegwmenus Studi. April. 4:585 81. — 

21412. 

Τηλάτων frater S. Pelri Arg. : 65221. 

Πλάτων philosophus : 253 40. 

πλατωνίς. April. 6 : 989 41. 

Πλήσιος a. Mart. 157. Ῥέα. ᾿Ἀγαπίος. 

Πλινθᾶς pater S. Sophronii : 527 8. 

Ππλουσιάς urbs in. Bithynia : 926 5, 5185, 521 34, 

59459. — Vid. ΤΙρουσιάς. 

Πλουτῖνος — Πλωτῖνος : 460 55, 081 25. 

ἸΠλουτόδωρος m. Jan. 28 : 429 27. ἢ 

Πλωτῖνος, Σατορνῖλος ium. Feb, 12* : 460 20. 

πίιλωτῖνος. Feb. 20 : &T1 54. 

ΤΙλωτῖνος pater S. Iosephi hymnographi : 58121. 

ΤΙοθεινός ep. Lugdun. : 917 23. 

Ποιμένες θεασάμενοι τὸν Κύριον. Dec. 280 : 844.5ι. 

ΤΙοιμενία mater. S. Alexandrini : 681 18. 

Ποιμήν anachoreta. Aug. 27 : 9212. 

Tiokeróg — Thueróc. 

ΤΙολέμιος pater S. Chrysanthi τ 14451, 547 84. 

ΤΙολιτιανός ep. Alexandriae ; 132 10. 

ΤΤολύαινος m. Mai 19", Vid. ἸΠατρίκιος. 

ἸΤολύαινος m. Aug. 18?. Vid. Ἑρμῆς. 

ἸΤολύβιος disc. S. Epiphanii. Mai 13: 68034. — 

Mai 14 : 685 a. 

ΤΙολύβοτος urbs iu Phrygia : 279 20, 463 54. 

ΤΤολύδωρον nomen corruptum : 797 50. 

ΤΙολύευκτος on. Dec. 193, Vid. Τιμόθεος. 

ΤΙολύευκτος m. Melitinae. Ian. 9* : 3798. — Μαρ- 

τυρεῖον : 314 8, 379 24, 580 6, 770 2. 

Πολύευκτος ep. CP. Feb. 55: 446 28. 

Πολύευκτος, Θεόδωρος, Κήρυκος, Ἐλεάζαρος mm. 

Aug. 1? : 860 14. — Σύναξις ἐν τοῖς Βιγλεντίου : 

860 16. 

TloAóxapnog zm. Feb. 85. Vid. Φιλάδελφος. 

Tlokókapmog ep. Smyrnae, Feb. 28! ; A859. — 

329 17, 446 21, 7862. — Σύναξις ἐν τῇ μεγάλῃ 

ἐκκλησίᾳ : 485 18. ΄ 

ἸΤολύκαρπος e£ soc. m. April. 29 : 57910. — 

April. 1:971 35. 

Τ]ολύκαρπος. Mai 18 ; 693 e1. 

- TloAókopmoc m. Iul. 7*. Vid. Εὐστάθιος, 

ΤΙολύκαρπος presb; : 321 30. 
SYNAXARIUM. 

Πολυξένη. Sept, 235. Vid. Ξανθίππη. 
TloXuxpóviog on. Oct. 78: 117 5. — Oct. 6: 116 .— 

Jan, 27 ; 495 40. 

TloAuxpóviog asceta, Feb. 24?, Vid. Ζεβινᾶς. — 

489 15. 

ἸΠολυχρόνιος presb. monothelita : 56 2. 

Tlourriovóc ἡγεμών sub Domitiano : 80 16. 

ἸΤομπήϊος m. Oct. 28, April, 59, April. 101, Vid. 

Τερέντιος. 

Πομπήϊος qm. Ful. 78, Vid. ἸΤερεγρῖνος, 

ἸΤομπηϊούπολις urbs in Cilicia τ 131 28, 589 τ0. 

Tloumavóc, Γαλακτίων, Σατορνῖνος, Ἰουλιανή ma. 

Jun. 293 : 764 29. — lun. 28 : 166 58. — Moptu- 

ρεῖον ἐν τῷ ἸΤετρίῳ : 764 31. 

ΠπΠόμπιος --- ΠΠομπήϊος : 588 2, 26. 

Tiovrtavóg. Vid. Λέων. TT. . 

Πόντιος m. Dec. 981, Vid. Θεόδουλος. 

ἸΤόντος, ἸΤοντικός : 52 46, 6728, 69 16, 140 8, 156 49, 

157 21, 258 se, 965 14, 269 33, 365 3, 451 21, 537 7, 

73655, 71310, 77819, 77925, 780 25, 178518, 

807 a, 872 2, 913 41. 

Πόπλιος, HonMuv — Πούπλιος, ΤΤουπλίων. 

Πορφύριος mimus m. Sept. 155: 48 13.--- Nov. 45: 

198 10. — Vid. ᾿Ονησίφορος. Nov. 95, 

Πορφύριος cum soc. cC. Nov. 25 : 256 vo. 

Πορφύριος m. Feb. 101, Vid. Χαραλάμπης. 

Tloppupioc «m. Feb. 161, Vid. ΤΙάμφιλος. 

ΤΙορφύριος ep. Gazen. Feb, 96}: 48929. — Mart. 2: 

500 ss. 

ἸΠορφυριώνη pagus : 429 34. 

ΠἸοσαλέως ὄρος : 461 49. 

ἸΠοσιδώνιος. Ian. 16 : 397 39. 

ἸΤοσιδώνιος sub Licinio : 853 13. 

ἸΤοταμίνα wu. Alexandriae. Jun. 7 : 736 31. 

ἸΤοταμίνα thawumaturga. Aug. 7 : 873 $9. 

ΠΠοταμίων ep. Agrigent. : 252 14. 

Tforauoí locus : 106 22. 

Πὸοταμός locus : 914 43. 

ΤΙοτέλη --- ΠΠοτίολοι : 57 49. 

Ποτίολοι Puteoli : 59 12, 19510, 467 2, 489 2, 672 21, 

186 14. 

Tlosóng ap. an. April. 141. Vid. ᾿Ἀρίσταρχος. 

ΤΙουλχερία imperatria. Sept. 105: 33 12. — Feb. 19*; 

A72 qi. — Aug. 7? : 818 3. — Fel. 17 : A60 53, — 

379 90, 794 23, 812 55. — Vid. Μαρκιανός, 

Tloumk(a diaconissa Antiochiae. Oct. 9? : 193 1. 

ἸΤούπλιος asceta. Ian. 25? - 423 13. 

ἸΤούπλιος. Mart. 10 : 594 32. 

TloUnMog ont. Mart. 137. Vid.'Agpikavógc. 

ἸΤούπλιος. April. 4 : 585 36. 

ἸΤούπλιος ai. Iun. 18 : 756 49. 

ΤΠούπλιος coniux S. Anastasiae τ 334 26. 

Πούπλιος ἄρχων sub Maximiano : 226 8, 

TloónMog ἡγεμών sub Decio ; 448 28, 49, À95 16, 

501 48, 8125. ! 

Πούπλιος — Τουπλίων : 629 56. 

ἸΤουπλίων (al. ἸΤούπλιος) m. April. 28* : 6385. — 

April. 26 : 629 ss. — April. 27 : 632 29. 

ΤΙούστη locus : A60 56. 

Tipoíxog ἔπαρχος sub Adriano : 994 2. 

ΤΙραιτεξτᾶτος pater S. Anastasiae : 333 21. 

ΤΙραιτωρίάς in. Cilicia : 150 34. 
13 
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Tipatuoc ep. Hierosolym. τ 489.34, 501 21. 

Tipabhioc diac. : 99.3. 

ἸΤρέναιστος urbs in. Italia : 9734. 

ΤΙρεπόσιτος m. Dec. 19 : 328 53. 

ἸΤρεφεκτῶν πόλις : 672 12. 

Tipirkimtoi νῆσοι : 158 26. 

Tiprrktrou μονή : 531 3. 

Πρῖμος Lysimachi consobrinus τ 769 24. 

Πρίσκιλλα. Feb. 13*, Vid. 'Axóhac. 

ΤΙρισκιλλιανὸς ἄρχων sub. Diocletiano : 746 95, 

Πρίσκος, Μαρτῖνος, Νικόλαος mm. ^ Sept. 22*: 

7014 — Dec, 72 : 285 v. — Sept. 21: 05 4. — 
Sept. 25:11 a1. — (Μαρτυρεῖον) ἐν Βλαχέρναις : 

70 19, 285 3. ᾿ 

Πρίσκος e. Mart. 9: 52149. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

ΤΙρίσκος ἀνθύπατος Εὐρώπης sub Diocletiano : 

As, 811 31. 

Τρίσκος ἔπαρχος Εὐρώπης sub Adriano : 593 5. 

Πρίσκος ὁ Βάκχιος pater S. Iustini : 122 1. 

ΤΙροαιρέσιος pater S. Theodosii : 888 25. 

Προβανή --- Ταπροβάνη : 788 85. 

Τροβᾶτος --- Πρόβος : 172 27. 

Πρόβη m. Iun. 935. Vid. Εὐστόχιος, 

ἸΤρόβης (al. ΤΤρόβου) μονή CPP. : 908 so. 

TipóBoc, Τάραχος, ᾿Ανδρόνικος mm. in Cilicia. 

Oct, 121: 18125. — Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς Nap- 

σοῦ : 139 30. — Σύναξις ἐν τῇ πηγῇ : 132 31. — 

Vid. Τάραχος. 

Πρόβος m. Iul. 122. Fi. ᾿Ανδρέας. 

Τρόβος imp. : 57 16, 727 21, 926 20. 

TipóBog coniue S. Xanthippae : 74.8. 

TToóBoc ἡγεμών sub. Decio ; $33 4, 171 22. 

Tipógog ἡτεμῶών sub. Diocletiano ; 918 60, 917 τ. 

Πρόβος ep. : 727 22, 026 98. 

Tipófog — TIpóuoc : 316 51. 321 28, 44, 328 35. 

ΤΤρόβου (μονὴ τῶν) : 908 59, 91215. 

Προδοσία Ἰουδᾶ. Mart. 22 : 956 48. 

Πρόδρομος --- Ἰωάννης Baptis 

ἸΤροικόννησος insula : 696 31. 

ΤΤρόκλη wror Pilati. Oct. 27 τ 167 25. 

ΤΙρόκλος (αἱ, ἸΤρόκουλος) m. Sept. 195, April. 903. 

Vid. "iavvovápioc. 

Πρόκλος ep. CP. Nov. 202: 94099, — Oc. 94 τ 

160 45. — 802, 425 2o. 

ΤΤρόκλος, Ἱλάριος sim. Iul, 12! : 818 38. — Σύναξις 

ἐν τῇ μονῇ τῶν Ὑπατίας : 8155. — Vid. TTpó- 

μος. Dec. 163, 

ΤΙρόκλος magister SS. Flori et Lauri : 907 9. 

Πρόκλος — Πρόμος : 316 21. 

ΤΙροκοπία imperat i» : 158 16. 

Tipoxómog n. in. Palaestina. Nov. 22? ; 245 23. — 

lul. 8? ; S08 31. — Vid. Προκόπιος. Iul. 81, 

"Nor, 23. 

ΤΙροκόπιος sm. in Perside. Nov. 23 : 248 40. 

Tlpokómog Dec«polita. Feb. 27: A91 33. — Feb. 26: 

480 91, — 493 12. : 

Προκόπιος nn. Dil. 81: 808 19. — Nov. 24* : 956 4. — 

Aug. £*: 86810. — Aug. 5 : 86931. — 661 58, 

697 48, 698 30, 70062. — Maptupeiov πλησίον τῆς 

Χελώνης : 956 4, 716 9, S08 sz, 8689, 869 34, — 

*PuuNn ov ΤΟΙ͂Σ Serio Mou " OT τὸ 

TipóxovXoc — Πρόκλος : 60 20, 620 42. 

Προμήτιβος (— Primitivus) m. Sept. 7 : 2445. — 

Vid. Στέφανος. 

Πρόμος, Ἱλαρίων man. Dec. 162: 313 38.— Dec. 17: 

321 38. 

Tipópoc, "Ἄρης, Ἠλίας mun. Dec, 19* : 32718. — 

Dec. 18 : 821 44. 

Tipópog — Πρόβος : 320 47. 

Tipopórou (τὰ) CP. : 85 4c, 88 20, 313 5e, S54 35. 

ΤΤρομούντου (rà), ΤΙρομούντων — τὰ TTpouórov. 

ΤΤροποντίς mare Thracicum : 265 41, 79510, 739 26. 

Típoobóxn m. Oct. 45. Vid. Βερνίκη. 

Tipoceuyi τοῦ Χριστοῦ. Mart. 22 : 556 49. 

Tiporacíov (τὰ) «- τὰ Πρωτασίου, 

Tiporékropec — Προτίκτορες. 

Tiporéptog ep. Alexandriae, Feb. 28? : 498 99; — 

Feb. 29 : 48k σι. — 328 26. 

ΤΤροτίκτορες τέσσαρες mam. Feb. 121 : 450 19. — 

Feb. 7: 4039. — 912956. — Vid. Μάρτυρες 

χίλιοι τρεῖς. 

ΤΙροτίλιον κάστρον : 788 42. 

ἹΠροτίων --- Πρωτίων. 

ΤΙροῦσα urbs ἐπ Bithynia : M00, 698 40, 639 26, 

691 45, 695 3, 71054, 741 13, 742 4. 

Tipouctág urbs in Bithynia : 332 81, 591 a4, 522 36, 

593 53. — Fid. TTAouctác. 

Tipóxopoc, Νικάνωρ, ΤΙαρμενᾶς diac. ful. 881: 

85119. — Jun. 301 : 784 20, 26, 785 8, — 502 6. 

Tipuuicéuv πόλις ἐπ Phrygia : 571. 

ΤΙρωτᾶς m. Dec. 241. Vid. Εὐτενία. 

ΤΙρωτάσιος m. Oct. 14!. "id. Ναζάριος. 

Τρωτασίου (τὰ) CP. : 161 18, 206 8. 

Πρωτίων m. April. 1238. Vid. Δήμης." 

ΤΙρωτολέων sm. April. 23 : 625 δῦ. 

ΤΙρωτοπλάστων ἐξορία. Feb. 4 : Ak 55. — Feb. δ. 

A45 31. 

Πτολεμαῖος rec : 140 1, 646 7. 

TiroAeucig wibs : 505 29, 902 48. 

ΤΙτωχεῖον πέραν CP. : 81 81. 

Ττύδνα urbs in. Macedonia ; 585 1, 586 52. 

Tló61 locus in. Bithynia : 3113. 

ἸΤυρροπώτων idolorum cultor : 955. 

Πύρρος ep., Γεράσιμος, Ἔρασμος. Zun. 23:796 9.— 

lun. 1: 124385. 

ΤΙύρρος ep. CP. : 41 49, 55 55, 600 21. 

Πυτηροῦν — Thinpoóv. 

Tluxezóc locus : 839 21, 696 a1. 

Ῥάβδος CP. : 964 31, 837 Yi. 

Ῥαβέννα urbs in Italia : 479 24, 835 80. 

Ῥάβλιον urb$ in Syria : 62432. 

Ῥαβουλᾶς mon. Feb. 19 : 476 32. — Μοναστήριον 

CP. : 410 a3. 

Ῥαβουλᾶς. dug. 16 : 905 51. 

Ῥαζήχ in. Perside : 412 &. 

Ῥαιδεστός urbs in. Thracia : 50 23. 

Ῥαϊθοῦ in rabia : 949 4m, 353 36, 888 81, 390 ὅ5, 

391 12. 

"Polg wt. Sept. ὅ : 1739. — Vid. "Hpatc. 

Ῥαμᾶ in. Syria τ 486 14. 

Ῥανδάμων in. Cilicia : 876 50. 

*Dázoec in Creta : 1712, 97 1, 750 22. 
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*Pacvouvt in. Perside : 412 a5. 

*Pauxía urbs in. Creta τ 870 25. 

“Ῥαφαήλ archangelus : 168 30. 

Ῥέα falsum numen : 657 41. 

Ῥεβέκκα socia .S. Polyzxenae : 74 23. 

“Ῥεκχάδερος — Ῥεκχάρεδος. 

Ῥεκχάρεδος frater S. Hermenigildi : 11129, 1801s. 

Ῥεουκάτος --- -Ῥευκάτος. 

Ῥέπρεβος -- Χριστοφόρος : 668 1. 

“Ῥευκάτος τι. Feb. 35, Vid. ΤΤερπετούα, 

“Ῥηγῖνος ep. δοομοὶ. Oct. 175: 148 8, --- Feb. 25* : 

490 11. --- Feb. 24: 488 44..--- Feb. 26: 492 41. --- 

Feb. 98: 496 42. 

Ῥήγιον urbs in. Calabria ; 800 24, 804. 88, 

Ῥημᾶς, Ῥημμᾶς — Ῥιμᾶς. 
Ῥήσιον CP. : 714 19, 798 10. 

“Ῥήτορες πεντήκοντα mm. Nov. 25 : 256 55. 

Ῥηχὰβ υἱοί : 640 55. 

“Ῥηχινιάτου μονή ἐπ Calabria : 909 81. 

*Pi (al. Ῥῖνος) m. Aug. 301 909 54. — Vid. Σευῆρος. 
Ῥιγίδιον monasterium S. Annae : 854 16. 

Ῥιγῖνος — Ῥηγῖνος. 

Ῥιμᾶς (al. Ῥϑιμμᾶς) m. Ian. 905. Vid. "ác. 

Ῥῖνος — 'Pi. 

Ῥίξος βικάριος wt. Iul. 63, Vid. Λουκία, 

Ῥιψίμη — Ῥιψιμία, 

Ῥιψιμία, ᾿Αριάδνη mmn, Sept. 27 : 84. “4. 

Ῥιψιμία in. Sept. 8301, Vid. Γρηγόριος. --- 355 14. 

"Pobavós fluvius : 8&5 11. 

"Pobiavóc ii. Mart. 20 : 059 3. 

Pobíuv ap. lun. 30! ; 78812. — Mart. 30 : 

578333. — Vid. ᾿Ολυμπᾶς. : 

Ῥοδοπιανός wm. April. 295, Vid. Διόδωρος. 

Ῥοδόστολος — Δορόστολος, 

“Ῥόδων m. fun. 9}. Vid. ᾿Ορέστης. 

Ῥοιζαῖον locus : 768 26. 

Ῥοσακλᾶς — ᾿Ασκλᾶς : 698 50. 

Ῥοσός -- Ῥωσός. 

Ῥουβάν locus : 988 s. 

Ῥουβίμ : 149 7, 747 23. 

ούνδαξ — 'Póvba£. 

Ῥουστικίου (τὰ) CP. : 260 24. 

Ῥουστικός m. Oct. 31 Vid. Διονύσιος, 

Ῥουστικός n. Tan. 301, Vid. Ἱππόλυτος. 

Ῥουστικὸς ἔπαρχος : 7217. 

Ῥούστιλλος cognatus S.. Titi : 993 96. 

οουτιλιακῶν γούμερος : 21121. 

Ῥουφιανός — Ῥοουφινιανός : 805 24. 

"Pougivo mater S. Mamantis : 5 99. 

"Pougiviovat CP. : 537 21, 544 45, 51, 709 53, 718 1, 

716 v2, 154. 23. 

Ῥουφινιανός m. Sept. S. Vid. Ῥοῦφος. 

"Pougivoc thaumnaturg. April.73: 5923. — April. 8: 

592 4s. 

"Pougivoc t. Mai 9*. Vid. Kobpároc. 

Ῥοῦφος, Ῥουφινιανός mm. Sept, 8 : 9539, — 

805 e. 

Ῥοῦφος «p. ep. Theb«n. (al. Athen.) April. 81: 
591 9. — Iul. 263 : 714 6. — Iun. 30! : 786 8, — 

V'id. Ἡρωδίων. 

“Ῥοῦφος m. April. 29?. Vid. OGeorvig. 

Ῥοῦφος ἡγεμών sub Aureliano : 500 31. 

"Puzoiov — 'PotiZotov. 

Ῥυΐας — Οὐΐας : 560 18. 

*Póvbo£ fluvius : 6116. 

Ῥωγήλ — ᾿Αρωήλ : 665 33. 

Ῥώδων cubicularius : 167 23. 

Ῥιωμανός m. Sept. 25 : 71 à. 

“Ῥωμανός «elodus. Oct, 1?: 9518. — Σύναξις ἐν 

τοῖς Κύρου : 96 19. 

Ῥωμανός m. cum infantulo. Nov. 18? : 235 12. — 

Oct, 289 : 110 54. — Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς Ἐλε- 

βίχου : 159, 45 s», 170 34, 235 31, 272 88. 

Ῥωμανός m. in Palaestina. Nov, 189 : 235 33. — 

Vid. ῬΡωμανός Nov. 185. 

*Pugaovóc m. Ian. 29?. Vid. Φιλόθεος. 

Ῥωμανός asceta. Feb. 99 ; 158 89. — Nov. 27: 

961 56. 

"Puuovóg, Μένιγνος uun. Pari Mart. 16? : 

5432. — Mart. 17 : 54v. 

Ῥωμανός m. Mai 803, Vid. Εὐσέβιος. 

Ῥωμανός imp. I: 108 50, 301 15, 889 25, 935 51. 

Ῥωμανός imp. LT. : 32024, 916 18, 59851, 600 14. 

“Ῥώμη : 1425, 2415, 43 τ, 40 11, 59 45, 52 τ, 55 22, 

562,21, 6120, 8125, 115 »;, 1329, 197 s, 145 8, 

148 a, 153 37, 194 16, 197 15, 207 8, 209 7, 217 32, 

2387, 940314, 41, 9426, 2532, 955 1, 288 15, 

28918, 303 80, 907 85, 519 58, 3201, 295 17, 99, 

399 5, 51, 335 a2, 339 14, 240 es, 357 us, 359 2, 24, 

365 1τ, 869 91, 878 s, 379 30, 385 15, 408 5, 409 25, 

A193, 10, 41&s, 41830 419 8, 480 50, 422 30, 

431 99, 440 3, 469 3s, 47123, 47618, 478 15, 479 10, 

AB) 3s, 4803, 497 81, 506 5e. 3954s. 531 99, 

53631, 54, 5497, 58, 5449, 535211, 45, 567 42, 576 25, 

589 9, 599 13, 597 46, 599 19, 600 42, 602 6, 604 1, 

609 zo, 610 16, 6117, 618 a5, 6277 11, 63948, 641 46, 

665 24, 679 17, 674 2o, 68017, 69420, 6991, 70730, 

744 17, 721 7, 723 1, 190 54, 139 14, 732 34, 74 v, 

7495, 76542, 77821, 779 n, 99. 780 21, 783 14, 

7186 16, 39, 788 1, 12, 191 5, 7943s, 799 56, 817 50, 

819 », 893 s, 835 98, 837 44, 83851, 842 v;, 86031, 

86431, 8819, 8887, 90823, 91832, 01059, 9241, 25, 

998 26. 

“Ῥωμίλλος — Ῥωμύλος, 

Ῥῶμος (— Romulus) : 497 21. 

Ῥωμυλία mater S. Thalelaei : 691 5. 

Ῥωμύλος, Εὐδόξιος, Ζήνων, Μακάριος mu. 

Sept. 6? : 9028. — Dec. 19 : 828 39, — Σύναξις 

€: τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Tfpokontou : 21 90. 

Ῥωμύλος m, Sept. 28; 88 81, 

Ῥωμύλος it. Mart. 151. Ῥέα, ᾿Ἀτάπιος. 

Ῥωμύλος nauta : 809 8, 

Ῥωμύλος. Vid. Οὔλπιος. 

Ῥῶς (ot) populus ; 445 45, 769 41. 

Ῥωσός urbs in Syria : 186 6, 188 34, 446 5, 455 o. 

Ῥωσός — Ῥώμη : 476 ?4, 417 13. 

Σαβαῖοι populus Arabiae : 159 21. 

Xofaitng. Vid. Θεόδωρος, Ἰωνᾶς, Στέφανος. 

Σαβαραθά, Σαβάραθρα in Palaestina : 91 δ. 

Σαβαρία urbs in. Pannonia : 211 2. 

Σάβας miles Oct. 29* : 1767. — April, 945: 

627 19. — Oct. 81: 181 54. — April. 25: 628 61. 

| Xáfag m. Nov. 1*. Vid. Καισάρειος. 
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Σάβας mon. Dec. 51: 9812, — 399 4. — Σύναξις 

ἐν τῷ Στρατηγίῳ : 989 17, — Λαύρα seu μονή : 
656, 69 45, 180 30, 986», 989 δ5, 511 16, 329 48, 
382 8, 413 18, 648 21, 549 56, 689 s. 

Σάβας Gothus m. April. 175 : 60833, — April. 12: 
59748. — April. 15 : 60540. — April, 16 : 
605 29. — April. 18: 612 45. 

Σάβας ep. Daphnusiae Mai 22 : 650 11. — Mai 1: 
645 41. 

Σάβας m. Iul. 83. Vid. 'Agbác. 
Σάβας mon. in Sina : 399 2p. 
Σάβας — Ἰουλιανός : 398 11. 
Σαββατιανοί : 509 24. 

Σαββάτιος m. Sept. 191. Vig. Τρόφιμος. 
Σαβέλ m. Iun. 171, Vid, Μανουήλ. ᾿ 
Σαβέλλιος Raeresiarcha : 984 16: 
Σαβινιανός, ΤΠαῦλος, Tárra sm. Sept. 251: 7111. 
Zofiviavóc mn. Nov, 1*5, Vid. Καισάρειος. 
Σαβινιανός oi. Mart. 188: 594 29. 
Σαβῖνος ep. Oct. 53:119 5. 
Σαβῖνος ep. Oct. 153: 148 5, 
Σαβῖνος sn. Oct. 25: 161 sz. 
Σαβῖνος m. Jan. 301, Vid, Ἱππόλυτος. 
Σαβῖνος m. Mart. 199 : 58895. — Mart. 18: 

533 31. — Mart. 16 :540 4. — Mart. 31: 57623. 
Σαβῖνος m. Mart. 365, Vid, Μανουήλ. 
Σαβῖνος m. Aug. 20: 909 59. --- Y id, Σευῆρος. 
Σαβῖνος ἡγεμών sub Licinio : 404 31, 509 15. 
Σαβῖνος ἡγεμών sub. Antonino ; 679 o. 
Σαβῖνος : 253 4. 

Σαβῖνος — Σαβινιανός : 18625, 
Xofitavóc — Σαβινιανός : 77 27, 185 86. 
Xafüp, Σαβώριος rex Persarum: 39 55, 3515, 87 58, 

1507, 1872,17, 18917, 8901, 445 20, 478 5, 567 16, 
58515, 508 25, 594 15, 60291, 6076, 6081119, 
685 19, 656 18, 657 12, 687 3, 740 32, 868 15. 

Σαβώριος m. Nov. 267 : 948 9, 
Σατγάριος, Σάγγαρις fluvius: 10758, 9490, 993 49, 

128 30, 851 38, 867 11. 
Σάγκτος, . Ματοῦρος͵ "Arroloc, Βλανδῖνα mum. 

Lugduni, Iul. 968 : 88419, — Iul. 25 : 49. 
Σάγματος τηροκομεῖον CP. : 499 2». 
Σαδούκ — Σαδώθ : 477 95. 
abs (al. Σαδιώχ) «m. in Perside. Oct. 19? ; 1506. 

— Feb. 20? : 478 5, ! 
Σάϊς m. Ian. 5 : 878 41. 
Σακεδών (al. Σακέρδων) m. Mart. 9:521 42, 58. —— 

Vid. Μάρτυρες τεσσαράκοντα. 
Σακέρδων sub Maximiano : 447 35, 853 34. 
Σακουδίωνος μονή CP. : 914 19. 
Σαλαθιήλ pater Zorobabel : 451 5, 690 1. 
Σαλαμάνης asceta. Feb, 179: A719, — Dec. 351: 

8600 51. — Ian. 23 : 417 sr. 
Σαλαμίς urbs in Cypro : 765 81. 
Σαλήκ urbs in. Babylonia : 601 91, 607 9. 
Σαλλούστιος ἔπαρχος sub Iuliano : 953 s4. 
Σαλλούστιος — Σαλούστιος. 
Σαλμανής --- Σαλαμάνης. 
Σαλομῶν — Σολομών. 
Σαλονᾶς — Σαλωνᾶς -- Σαρωνᾶς. 
Σαλονίκη — Θεσσαλονίκη. 
Σαλουστίου (τὰ) ΟΡ, : 19 15, 

: Σαραπίων m. Tan. 312. Vid, Οὐϊκτωρῖνος, 

᾿ Σάρδεις urbs in. Lydia : 1954, 845, 519 18, 62156, 

Σαλώμη waguentifera. Iun. 30! : 7809, — Aug. 3: 
865 56. — 26 12, 70 95, 608 14, 841 27. 

Σάλων --- Σολία : 472 54. 

Σαλιωνᾶς m. Mai 28 : 105 88, 

Σαλωνᾶς — Σαρωνάς. 

Σαμαήλ diabolus : 208 10. 

Σαμάρεια, Σαμαρεῖται : 19810, 19915, 14012, 352 37, 
492. 45, 496 49, 498 20, 54916, 57313, 7495, 89639. 

Σαμάρεια —- Σαβαρία : 919 55, | 
Σαμέας Elamita, Ian, 8: 877 co. 
Σαμοθράκη insula : 581 14. 5» 
Σαμονᾶς — Σαμωνᾶς. 

Σάμος insula : 819 v1. 

Σαμόσατα urbs in Syria : 170 19, 965 56, 300 21, i 
421 5, 476 88, 763 3, 900 3. 

Σαμουήλ m. Feb. 16 1, Vid. ἸΤάμφιλος, 
Σαμουήλ propheta. Aug. 20! : 909 25, — 84 8, 

252 20, 993 5, 745 38, 772 v1. 
Σαμψάδου κώμη in Phrygia : 437 c. 
Σαμψών presb. renodochus. Iun. 971: 778 19, — 

959 44. — Ξενοδοχεῖον CP. : 776 1, 849 oo. 
Σαμωνᾶς m. Nov. 151. Vid. Γουρίας, "Afifoc. 
Σαμωνᾶς m. Aug. 11, Vid. Μακκαβαῖοι. 
Σόνηλδις — Σούνηλδις : 989 45. 
Σανταβαρηνός ("heodorus) : 915 4. 

Σάξων ἔθνος Saxones : 589 51. 

Σάος fluvius : 916 o1, 917 n. 

Σαούλ rez : 14437, 848 54, 918.1. 

Σαπρίκιος presb. : 453 10. 

Σαπρίκιος ἄρχων sub Adriano : 98 23. 
Σαπρίκιος christianus quidam ; 149 38, 876 49. 
Σαπώρης rer Persarum : 841 22. 

Σάρα v. Lan. 2 : 365 45. 

"Xápo locus in Asia min. : 196 ao. 

Σάρα — Σάρρα. 

Σαράαρ — Σενναάρ : 69 89. 

Σαρακηνοί : 72. 11, 10535, 116 15, 915 7, 938 50, 
321 3, 405 21, 516 o, 560 31, 772 16, 809 16, 807 12, 
899 21, 902 1. 

Σαραπάμβων m. Sept. 69, Vid. Φαῦστος. 
Σαραπίων, Κρονίδης, Λεόντιος, Σέλευκος, Οὐαλέ- 

ptos nm. Sept. 11: 86 58, — Vid. Κρονίδης, 
Ἱερωνίδης, 

Σαραπίων μι. Mai 343. Vid. Μελέτιος. 

Σαραπίων m. Iul. 18}: 8175. — Iul. 12: 817 “4. H 
Σαραπίων m. Aug. 183, Vid. Ἑρμῆς. t 
Σαραπίων — ᾿Απρίων : 448 58, 

Σαραπίων — Σεραπίων. . 
Σάραυθα (al. Σάρεπτα) urbs in Phoenicia : 68 19. 
Σάρβαρος Persa : 879 17. 

Σάρβηλος m. Oct. 381, Vid. Τερέντιος, 
ZápBnhoc, Βεβαία mm. Edessae. Ian. 295; 439.93 — 

Sept. 4: 1648. — Sept. 5: 1759. — Oct. 15: 
14146. — Mart, 4: 50556, — 4845, — Vid. 
Θουθαήλ. 

Σάρβιλος — Σάρβηλος. 

7115, 8121. ] 
Zopbw urbs in Thracia : 33 49, A88 48, 490 15, 

545 10, 787 14, 980 1. 

Σαρκιγειτνᾶ vicus 2n. Mesopolamio : 995 g. 
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Σάρρα. Ful. 13: 81753. 

Σάρρα uxor Abrahae : 305 12, 832 39. 

Σαρωνᾶς (al. Σαλωνᾶς) m. Mai 283, Vid. NoroMo. 

Σασᾶν rex Persarum : 89 56. 

Σασάνη — Σασάνης. 

Σασάνης m. Nov. 908, Vid. Βοηθαζάτ, 

Σάσιμα urbs in Cappadocia : 234.41. 

Σάταλα urbs in Armenia : 406 29, 444 41, 768 11. 

Σάταλα urbs sub metropoli Sardis : 719 8. 

Σαταλέων πόλις — Ἀττάλεια ; 414 41. 

Σαταλέων, Σαταλῶν πόλις --- Σάταλα, 

Σαταναήλ (al. Σαμαήλ) : 203 24. 

Σατανᾶς : 208 38, 267 24. 

Σατορνῖλος m. Feb.2?, Mart. 14?. Vid. ἸΤερπετούα, 

Σατορνῖλος m. Feb. 128. Vid. Πλωτῖνος. 

Σατορνῖλος sm. Mai 9*. Vid. Κοδρᾶτος. 

Σατορνῖλος — Xoropvivoc. 

Xaropviva --- Σατορνῖλος : 461 46. 

Σατορνῖνος m. Dec. 25. Vid, Θεόδουλος. 

Σατορνῖνος m. April. 28! : 6849. — April. 27: 

63233. — Vid. ᾿Ιάσων. 

Σατορνῖνος m. Iun. 22?. Vid. Tloumavóc. 

Σατορνῖνος m. Iul. 7?. Vid. ΤΤερεγρῖνος. 

Σατορνῖνος sm. Aug. 20 : 909 54. — Vid. Σευῆρος. 

Zaropvivoc ἥτεμών sub Iuliano : 865 48, 559 94. 

Xatopvivoc sub Valente ; 717 30. 

Σατορνῖνος — Xaropvikoc. 

Σάτυρος m. Feb. 2?, Mart. 49, Mart. 14*. Vid. 

Περπετούα. 

Σάτυρος wm. Tul. 63, Vid. Λουκία. 

Σατύρου μονή CP. : 155 48, 160 10. 

Σαφάτ pater Elisaei : 141 23. 

Σεβάστεια uris in Armenia : 99 18, 190 τ, 964 19, 

9286 10, 457 1, 591 8, 891 36, 894 91, 825 97, 

Σεβαστή urbs in Palaestina : 870 11, 717 3, 984.6, 

919 15. — Vid. Σεβαστόπολις, 

Σεβαστή urbs in. Phrygia : 90 7. 

Σεβαστιανή m. Sept. 162 : 505. -— Oct. 2£: 10131. 

Σεβαστιανή fhawmalurga. Iun. 79 : 7368, — 

Jun. 6 133 46. 

Σεβαστιανός, Τραγκυλῖνος, Νικόστρατος, Κλαύ- 

toc, Κάστωρ, Τιβούρτιος, Κάστουλος, Μαρκελ- 

λῖνος, Μάρκος, Ζωή mm. Dee, 181 : 89 n. 

Σεβαστιανός dux. Mart. 903, Vid. Φωτεινή. 

Σεβαστιανὸς ἔπαρχος sub Maximiano : 681 18. 

Σεβαστιανὸς δούξ sub Antonino : 212 21, 717 26. 

Σεβαστιανός pater. Numeriani : 607 11. 

Σεβαστιανός rex : 636 12. 

Σεβαστόπολις wrbs in Palaestina ; 986, 965 15, 
7405, 920 55. — Vid. Σεβαστή. 

Σεβηριανός — Σευηριανός. 

Σεβῆρος -- Σευῆρος, 

Σεβόη, Σεβόϊ, Σεβόρη --- Σενοεί, 

Σεδεκίας rex : 655 6. 

Σεισμοῦ μνήμη. Sept. 255 : 7921, — Oct. 72: 1173, — 
Oct. 96? : 16633, 4. — Dec. 14* : 308m; — 
Jan. 93 : 380 20. — Ian. 26? : 4253, — Mart. 174: 
5442s. — Aug. 16*: 90530. — Ian. 25 : A21 so. 

Σεκοῦνδος m. Feb. 2*, Vid. YTepneroto. 

Σεκοῦνδος (αἰ, Σέλευκος) pater S. Ioannis. Chry- 
Sostomi : 218 39. 

Σεκοῦνδος pater S. Olympiadis : 84A 10. 

Σεκοῦνδος ἥγεμών sub. Diocletiano τ 193 38. 

Σελέντιον ὄρος : 125 43. 

Σελεύκεια urbs in. Babylonia: 601 25, 607 o.— Vid. 

Κτησιφῶν. 

Σελεύκεια urbs in Phrygia: 461, 71 4, 2220, 998 45, 

3772 a0, 545 14, 557 3, 821 7, 915 33. 

Σελευκία m. Oct. 98. Vid. Στρατόνικος. 

Σελευκόπολις — Λευκόπολις : 172 85. 

Σέλευκος, Οὐαλέριος mm. Sept. 11. Vid. Xapaniuv. 

Σέλευκος, Στρατονίκη mm. Oct. 31 : 1856. 

Σέλευκος «m. Dec. 3?. Vid. Ἴνδης. 

Σέλευκος m. Feb. 161. Vid. ἸΤάμφιλος. 

Σέλευκος m. Mai 23 : 104. 854. 

Σέλευκος ep. : 588 41. 

Σέλευκος pater Antiochi : 859 8. 

Σέλευκος — Σεκοῦνδος : 841 31. 

Σεληνιάς m. Dun. 59. Vid. Μαρκιανός. 

Σεληνὸς ἡγεμών sub. Diocletiano : 769 12. 

Σελικονίς — Ἑλικωνίς. 

Σεμβαθά terra in. Palaestina : 446 23. 

Σενναάρ terra in. Babylonia ; 64.11. 

Σενοεὶ diac. m. Nov. 13?, Vid. Μίλης. 

Σέξτος. Vid. Ἰούλιος. 

Σεπτιμῖνος m. Aug. 301, Vid. Φῆλιξ, 

Σεπφώρα uxor: Moysis : 13 16. 

Σέραπις falsum numen : 378 15. 

Σεραπίων m. Sept. 18. Vid. Κρονίδης. 

Σεραπίων Sidonius. Mart. 21:552 51. 

Σεραπίων. Aug. 28 : 929 55. 

Σεραπίων — Σαραπίων. 

Σέργιος, Βάκχος mm. Oct. 71: 1517. — Nov. 295: 

8366 8. — Mai 27*: 718 6. — Mai 26 : 70955. — 

Mai 28 : 718941. — Ναὸς ἐν ταῖς Σοφίαις : 

116 31, 180 45. — ΤΙλησίον τῆς "Aeríou κινστέρ- 

γῆς : 266 s, — Θυσιαστήριον : 921 41. — Μονή 

Theodosiopoli : 10419, 871 4. — 817 o. 

Σέρτιος m. fan. 1:365. — Tan. 2: 365 51. 

Σέρτιος confessor. Mai 135 ; 682 10. 

Σέρτιος m. Mai 24? : 106 24. — Vid. Μελέτιος. 

Σέρτιος μάτιστρος. Tun. 28? : 777 6. 

Σέρτιος, Στέφανος eig τὸν Μῶλον, Aug. 133 : 

890 1. — Aug. 12 : 885 58, 
Σέρτιος ep. CP. : 48 4&, 49 13, 55 24, 258 94, 600 21, 

87338. — Μονή : 88448. 
Σέρτιος mon. : 160 38. 

Σέρτιος pater S. Gregorii Decapolitae : 239 yy. 

Σέρτιος ἡγεμών sub Domitiano : 50 11. 

Σευηριανός Gn. Sebustae. Sept. 9? : 2918. — 

Mart. 9: 59141. — Vid. Μάρτυρες reocapá- 

κοντα. 

Σευηριανός im. Nov. 45. Vid. Δάσιος. 

Σευηριανός m. April. 209. Vid. Βίκτωρ. 

Σευηριανός m. Aug. 221, Vid. ᾿Αγαθόνικος. 

Σευηριανὸς ἡγεμώιν : 81116. 

Xevfipog «m. Sept. 7: 2156. — Sept. 8 : 95 38. 

Σευῆρος (al. Σευηριανός) m. Nov. 49. Vid. Aáctoc. 

Σευῆρος ep. Catanae. Mart. 24 : 591 41. 

Σευῆρος, Μέμνων ef soc. ΧΧΧΥΗ (al. xxxvu) im 

Thracia. Aug. 24? : 919 25. — Aug. 20 (nomina 

sociorum) : 909 50. — Aug. 28 : 920 42. 

Σευῆρος imp. : 140 11, 450 4, 817 13. 

Σευῆρος haereticus : 611 28, 816 35, 824. 41, 842 28. 
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Σευῆρος Romanus : 959 42. 

Σευῆρος soc. S. Basiani : 197 n. 
Σευῆρος — Σευηριανός : 192 δ]. 
Σηλυμβρία imos in Thracia : 660 49, 915 6. 
Σηρικῆς ὄρος : 489 12. 

Σηρῖνος m. ful. 62, Vid. Λουκία, 
Σιβεντός urbs in Illyrico : 8915. 
Σιβωνία CP. : 806 17. 
Σιγήτζας — Σίδιτζας. 
Σίγμα CP. : 715, 177 45, 880 2, 818 28, 4b. 
Σιτριανή in. Bitlaynia : 599 99, 531 20. 
Σίδη urbs in Pamphylia : 139 4s, 8141, 860 23, 

909 31, 920 n. 

Σίδιτζας m. Mart. 26?. Vig, Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 
Σιδών, Σιδώνιος : 68 20, 120 21, 559 5o. 
Σικελία, Σικελοί : 503, 548, 728, 1166, 177 80, 

199 15, 224 1, 259 5], 806 o, 369 46, 400 51, 11 8, 
419 45, 445 4, ἀδᾷ 21, 479 80, 5991, 556 18, 58121, 
599 21, 67223, 7455, 765 18, 801 18, 809 51, 88235. 

Σικεών — Συκεών. 

Σιλανδέων πόλις in Lydia : 44.538. 
Σίλας ap. ep. Corinthi. Nov. 265 : 96015. — 

Jui. 801: 18810. — Nov. 29 : 96559, — 3988, — 
Vid. Σιλβανός. 

Σίλας m. Mart, 262, Vid, Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ, 
Σιλβανός ep. m. in. Palaestina. Oct. 143 : 188 18. --- 
Mai 4* : 65719. — Ocl. 12:136 51. — Mai 2: 
64952. — Mai 3 65345. — 6136. — Vid. 
Δομνῖνος. 

Σιλβανός wt. Feb. 65, Vid. ᾿ουλιανός. 
Σιλβανός m. Iul. 103, Vid, Biávup. 
Σιλβανός ap. ep. Thessalonic, Iul, 801: 8553. — 

Jun. 30? 1/788 1. — Vid. Σίλας, 
Σιλβανός n. Aug. 90 : 909 5» — Aug. 22:917 50.— 

Vid. Σευῆρος. : 
Σιλβανός presb. : 58 23. 

Σιλβανός comes sub. Aureliano : 725 28. 
Σιλβανός Tursensis : 545 14. 
Σίλβεστρος p. Romae. Ian. 81: 365 16. --- 998 42. 
Σίλβεστρος m. Mart. 15, Vid. Μάρκελλος. 
Σιλώμ in. Palaestina : 148 25, 380 35, 666 21, 7148 2», 

9102;. 

Σιμιάθης m. Mart. 291 : 56814, — Vid. Ἰωνᾶς. 
Σιμπλίκιος sub. Alezandro : 59 46, 186 50. 
Σίμων mon. Nor. 19; 386 55; 
Σίμων in. Feb. 2. Vid. ΤΤαῦλος. 
Σίμων ὁ ζηλωτής ap. Mai 101:67111. — Jun. 301; 

781 zi.— April.27: 6323s. — April. 28: 633 49.— 
April. 20 : 637 49. — 629 2s, — Vid, Ναθαναήλ, 
Συμεών, 

Σίμων. Dun. 95. 112 5. 

Σίμων Cyrenensis : 7911 

Σίμων pharisaeus : 552 52. 

Σίμων magus : 199 16, 778 22, 779 31, 783 es, 78593. 
Σίμων Κανανίτης — Σίμων ὁ ζηλωτής. 

Σίμων — Συμεών : 6342, 789 19. 
Σινᾶ, Σίναιον ὄρος : 29939, 389 11, 391 1, 426 7, 

5971 23, 574 4, 616 53, 617 97, 646 15. 
Σινάτορος (rà) CP. : 904 15. 
Σινώπη, Σινωπεῖς : 6916, 1403, 194 80, 265 v9, 

592 4e, 632 1, 786 21, 840 43. 
Zióviog an. Ian, 22* : 416 19, — Vig, Μανουήλ. 

Σίρμιον urbs ἐγ! Pannonia : 680 4, 914.59, 917 4, 
Σιρώ dux Persarum ; 568 18. 
Σισάν vicus in Cilicia : 9 19. 

Σισίνιος — Σισίννιος, 

Σισιννάκιος : 809 15. 

Σισίννιος ep. ΟΡ, I. Oct, 115: 18124. — 161 36, 
619 4. 

Σισίννιος m. Nov. 988: 95012, — Nov. 29 : 94835, — 
Nov. 24 : 953 45, 

Σισίννιος m. Mart. 9: 591 44 — Vid. Μάρτυρες 
τεσσαράκοντα. 

Σισίννιος ep. CP. IT. Aug. 24: 920 5. — Σύναξις 
ἐν τοῖς Ἄδδα : 990 51. 

Σισίννιος m, Aug. 961, Vid. "Abpiavóc. 

Σισίννιος ep. : 121 5, 597 34. 

Σισίννιος presb. mon. : 849 7. 

Σισίννιος comes sub Diocletiano : 397 26. 
Σισίννιος --- Σισιννάκιος : 801 29. 
Σισόης asceta, Iul. 61: 801 5. — Tul, 7 : 808 48. 
Σίτη urbs in. Cypro : 65 44, 67 6. 
2198 in Palaestina : 909.25. 

Σιών mons Hierosolymis :.329 56, 6675, 807 38, 
863 s. 

Σκάμανδρος fluvius : 533 56. 

Σκαφείδιον CP. 137 4. 

Σκέψις, Σκεψέων πόλις in. Hellesponto : 88 52. 
Σκῆτις in degypto : 189 45, 871 11, 402 38, 489 36, 

50125, 5251s, 604 30, 66350, 745 2s, 819 45, 939 5. 

Σκλαβίνων ἔθνος : 165 6. 
Σκληρός : 8&4. vt 
Σκόπελοι urbs in. Graecia : 148 9, 487 44, 490 11. 

Σκόπελος τόπος : 847 24. 

Σκοτεινὸν Πηγάδιον CP. : 940 54. 

Σκυθία, Σκύθαι : 40 18, 43.10, 958 21, 965 15, 355 11, 
513 a5, 517 7, 767 20, 847 6, 873 2. 

Σκυθοβούλγαροι populus : 837 49. 

Σκυθόπολις wrbs im Palaestina : 2226, 946 8, 

688 80, 777 $5, 800 90, 807 4. 

Σκῦρος insula : 993 96. 

Σμάρατγδος m. Mart. 9:591 41, --- Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Σμάραγδος -- Εὐφροσύνη : 77 23. 

Σμύρνη, Σμυρναῖοι : 3338, 216 98, 399 17, 444,19, 

446 30, 485 3, 529 12, 691 53, 676 12, 786 1. 

Zópe (al. Σόλεβ). Aug. 5 : 869 88, 39. 

Σοβή filia Mathan : 96 15, 841 95. 

Σόδομα urbs : 198 18, 204 43. 

Σοκράτης — Σωκράτης. 

Σόλεβ --- Σόβελ. 

Σολία urbs in Cypro : 469 51. 

Σολομῶν ep, Ephesi. Dec. 1* : 9713. 

Σολομών rer: 95 8, 848 23, 880 91, 667 1. 

Σολομωνίς m. Aug. 1*. Vid. Μακκαβαῖοι. 

Σολομῶνος (rà) CP. : S8 16, 100 7. 

Σολόχων, Παμφαμήρ, παμφαλών mm. Mai 17? : 

69031. 

Xopeoí in Bithynia : 312. 

Σόσος — Σόσσος. 

Σόσσιος, Θεόκλειος nm. Dec. 34: 84112. 

Σόσσος diac. m. Sept. 198, April. 303, Vid. 
"lavvouáptog. 

Σουγδία regio : 2641. 

S» 

| 
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Σουήμβας — Σουΐμπλας. 

Σουηρίλας a. Mart. 26?. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

Σουΐμπλας m. Mart. 363, Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

Σουΐνης. Oct. 17: 145 à. --- Vid. 'Agbüc. 

Σουκᾶ λαύρα in Palestina : 87 23. 

Σουλάνος locus in. Calabria : 298 57. 

Σουλειμᾶν dux Agarenorum : 896 5s, 908 22. 

Σουλιμᾶν m. : 568 24. 

Σούνηλδις uxor Odoaeri : 989 19. 

Σουρσάλου κώμη ἐπ Lycaonia : 38 4. 

Σουσάνη — Σωσάννη. 

Xogaí ἐπ Palaestina : 367 29. 

Σοφανινῶν χώρα regio Armeniae : 468 δι. 

Σοφία m. Sept. 17*. Vid. ΤΤίστις. 

Σοφία, Εἰρήνη. Sept. 175: 54 26. — Sept. 18: 51 4. 

Σοφία thaumaturga. Dec. 189 : 994 25. 

Σοφία uedica, Mai 29? ; 709 15. — Mai 20: 69750. 

Σοφία. Jun. 4 : 728 54. 

Σοφία mater S. Sabae : 281 5. 

Σοφία monacha : 133 &. . 

Σοφία mulier christiana τ 416 δα. 

Σοφίαι — Σοφιαναΐ, 

Σοφιαναί CP.: 116 51, 27516, 976 ὅς, 702 20, 704 49. 
Σοφίας (τῆς ἁγίας) ναός CP.: 1623s, 932.36, 475 49, 

900 32, 902 22. — Vid. Μεγάλη ἐκκλησία, 

Σοφονίας prophéta. Dec. 3! : 9753. 

Zmovía — Ἱσπανία. 

Σπαρακίου (τὰ) — rà Σφωρακίου. 

Σπερᾶτος, Βερονίκη mam. Iul. 17 : 825 α΄. 
Σπεύσιππος, ᾿Ελάσιππος, Βελέσιππος, Νεονίλλα 

mun, in. Cappadocia. Ian. 16? : 896 26. — Ian. 17: 
397 4. 

Σπουδαίου (τὰ) CP. : 38825, 721 11, 786 7. 
Σπυρίδων ep. Trimithunt. Dec. 12! ; 8086. — 

Σύναξις ἐν τῷ ἀπ. τοῦ ἁγίου ἸΤέτρου : 308 25. — 
Πλησίον τοῦ Φιλανθρώπου : 808 44. 

Σταυράκιος hup. : 38 80, 42 6, 878 11, 794 17, 888 46, 
$46 10. 

Σταυράκιος — Στύραξ : 188 47. 
Σταυρὸς τοῦ Κυρίου. Ὕψωσις. Sept. 141 : A3 3, — 

Εὔρεσις, Sept. 14! : 48 3. — Mart. 6: 519 ss, — 
Σ, φανεὶς ἐν οὐρανῷ Mai 78: 60198, — ΤΙροσκύ- 
γησις (al. ἀνακομιδή). Sept. 105 ad Sept. 13: 848, 
4031. — Iul. 30* : 806 14. — Aug. 1*: 86021, — 
Feb. 25: A80 a1. — Feb. 28 : 490 49. — Mai 1: 
645 3e, — Iul; 21: Β57 49. — Aug. 14: 800 57, 

Σταύρωσις roO Κυρίου. Mart. 23 : 556 ss. 
Στάχυς, Ἀμπλίας, Οὐρβανός Gpp. Οεἰ.801: 177 ,. — 

Jun. 801: 785 16, 18. — Oct. 21: 180 49. — 96551, 
926 4o. 

Στείριον locus in. Hellade : 450 15. 
Στειρωνίτης — Ἰγνάτιος X. 
Στενόν CP. : 19b 118 στ, 184 51, 867 29, 58, 

902 32. 

Στεφανᾶς ap. Iun. 15 : 759 46. 
Στεφανίς m. Nov. 11! τ 9136,91. — Nov. 10 : 

209 29. — T'id. Μηνᾶς. 
Στέφανος hegwm. Tvigliae. Sept. 35: 194, — 

Mart, 265 : 561 15. — Mart. 27 : 564 49. 
Στέφανος p. Romae et soc. ma, Sept. 73: 9À 1, — 

Nomina sociorum : 93 42, — Aug. 2? : 86437, .— 
Tul. 5 : 800 5. — Aug. 2: 865 55. — 581 χα. 

Στέφανος m. Oct. 20: 151. 85, — Oct. 21:15354.— 
Vid. Ἀνδρέας ἐν Κρίσει. uU 

Στέφανος Sabaita. Oct. 289: 170 $1. — Dec. 283; 
3545. — Iul. 18: 817 46. 

Στέφανος m. Nov. 229, Vid. Μάρκος. 

Στέφανος iun., TTérpoc, Ἀνδρέας, Βασίλειος, Exé- 
φανος, Γρηγόριοι δύο, Ἰωάννης im. ΟΡ, 

Nov. 28:3: 361 94, 963 20. 

Στέφανος m. Nov. 28?, Vid. Στέφανος iun. 
Στέφανος ὁ ἐν τῷ ἁγίῳ Ἀντίπᾳ m. Dec, 9? : 99118, 
Στέφανος m. Dec. 115 : 801 10. 

Στέφανος protomartyr. Dec. 271: 3493. — Oct. 293: 
1756. — Nor. 195: 2940 5. — lau.85: 3802, — 
Jun. 30? : 8h 1. — Oct, 31: 18153. — Dec, 28: 
349 60. — lau. 4: 385 4. — Inventio. Sept, 169: 
926. — Sept. 15 : ἀδ 53. — Translatio. Aug.2: 
8611. — 19915, 29123, 419 :0, 5024, 633 1$, 
642 o, 681 o, 763 v1, 713 26, 779 3. — Maprupetov 

πλησίον τῶν Πλακιδίας : 340 6, 385 46, — Πλη- 
σίων᾽ Κωνσταντιανῶν : 968 15, 360 117, 880 9, 

86435. — Εὐκτήριον Alexandriae : 419 19, 

Στέφανος conditor. Chenolaci. Iun. 14? : 392 2. 

Στέφανος, Νικηφόρος mm. Feb. 8 : 453 4o. 

Στέφανος conditor gerocomii. Feb. 263 ; 492 90. — 
Feb. 27 : 498 as. 

Στέφανος ὁ Ξυλινίτης. Mart, 265 ; 562 15. 

Στέφανος thaumaturgus. Mart. 319 : 576 o. 

Στέφανος ep. CP. 1 Mai 183 : 6941, — Mai 275: 

7144. — Mai 17 : 689 54. — 100 35. 

Στέφανος it, Mai 343. Vid. Μελέτιος. 

Στέφανος mon. Iun. 72. Vid. Ἄνθιμος. 

Στέφανος ep. Regii. Iul. 55 - 800 23. — Iul. 6: S04 2s. 
Στέφανος ep. CP. LI. Iul. 18*: 8308. 

Στέφανος Aug. 138, Vid. Σέρτιος: 

Στέφανος ep. Neapolit. : 644 40. 

Στέφανος mon. : 195 44. 

Στέφανος presb. monothelita : 56 2. 

Στέφανος — Δουναλέ: 817 40. 

Στούδιος : 359 4. — Μονὴ τῶν Στουδίου CP. : 
12 44, 200 8, 2147, 348 8, 353 oe, 443 38, 585 22, 

82036. . 

Στρατήγιον CP.; i54ie 9821s 32729, 4147, 

819 34, 886 a1. 

Στρατήγιος m. Aug. 19. Vid. Εὐτυχιανός, 

Στρατήγιος pater S. Authusae : 848 35. 

Στρατιῶται δώδεκα nn. Nov. 19 : 240 ao. 

Στρατιῶται ἑβδομήκοντα ma. April. 24 : 698 59. 

Στρατοκλῆς « S. Andrea sanatus : 968 3. 

Στρατονίκη, Σέλευκος inm. Oct. 31: 1856, — Vid. 

Στρατόνικος. 

Στρατονίκῃη urbs in Asia min. : 599 41. 

Στρατόνικος im. Sept. 805, Vid. Μαρδόνιος. 

τρατόν ioc, Σελευκία mum. Oct. 99: 19415. — 

Tid. Στρατονίκη. 

Στρατόνικος an, Ton. 133; Iun. 2*. Vid. "Eppukog. 

Στρατόνικος m. Mart. 42, Aug. 175. Vid. ἸΤαῦλος. 

Στρατόνικος m. — Μαρτυρεῖον τοῦ ἁτίου X. : 

665 52, 668 49, 073 54. 

Στρατόνικος ἡγεμιών sub Diocletiano : 8143. 

Στρατόνικος idolorum cultor : 565 25. 

Στράτων m. Sept. 9 : 82 31. 

Στράτων m. Sept. 13 : 41 4. — Vid. Ἱερωνίδης. 
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Στράτων, Φίλιππος, Εὐτυχιανός mm. Nicomediae. 
Aug. 174: 905 21, 

. Στράτων m. Aug. 20 : 909 5. — Vid. Σευῆρος. 
Στροβίλιον CP. : 702 1, 908 35. 

Στρόβιλος insula : 520 11. 

Στυλιαγός in Püphlagonia. Nov. 26? : 959 19, — 
Nor. 27 : 900 22. 

Στυράκιος n. Jan. 801, Vid. Ἱππόλυτος. 
Στυράκιος m. Aug. 7 : 876 40, 
Στυράκιος --- Στύραξ : 189 35. 
Στύραξ si. Nor. 33, Vid. Ἀττικός, 

Συβαθά — Σεμβαθά. 

Συγκλητική, Jua. 4*: 3705. — Ian, 2:936545.— 
Jan. 3:368 52. — Ian. 5:313 a. 

Συκα CP. : 903 14. 

Συκεών vrbs in Asia min. τ 019 33, 712 5. 
Συλλειμάν — Σουλειμάν. 

Συμβαθά — Σέμβαθα. 

Σύμβολα in monte Olympo : 905 23, 479 3, 804. a. 
Συμεών stylita. Sept. 1? : 2 o — Jul. 265 : 84522, — 

25099 s, δή vg 

Συμεών, υἱὸς Κλιυπᾶ ep. Hierosolym. m. Sept. 181; 
55 ὃ. — dun. 30 1282 19, — Sept. 14: 4489. — 
Vid. Σίμων ὁ ζηλωτής, Zupeüv συγγενὴς τοῦ 
Κυρίου. 

Συμεών iustus; Feb. 8! : A90*1. — Oct, 92 : 
56 zz, — 439 13. 

Συμεών Antiochiae, Dec. 16 : 316 52, 53. — Dec.17: 
321 3o. 

- Συμεών jn, με, 4. Vid. Θεωνᾶς, 
Συμεών ep., Ἀβδελᾶς, Γουσθαζάτ, Φουσίκ οἱ soc. 

nui. in. Perside, April. 17! : 6022. — April. 13: 
$00.65. — April. 14 τ 6013}. — April, 16: 
605 z5. — 150 v1, 478 9, 5S5 15. 608 4. 

Συμεών (ul. Σίμων), συττενὴς τοῦ Κυρίου. April, 
Φ}λν 06 1 pe — duu.J0!: 082108 — April. 24 : 
25. — Wn 66315. — Vd, Συμεὼν υἱὸς 
Κλωπᾶ, Σίμων ὁ ζηλωτής. 

Συμεών ii. Mai 155. Vid, Βαχθισόῃ. 
Συμειὼν ἐμ moule mirabili, Mai 211: 10335. — 

Mai 23: 105 4». — 708 45, 796 ὅτ, S00 21. 
Συμεὼν σολός, Ἰωάννης, Jul. 212 : 833 5. 
Συμεών confessor : 940 22, 
Συμεών fribus ; 209 τ, 271, 975 5, 711 28. 
Συμεών --. Πέτρος : 640 42. 

Xvuueüv --. Σίμων. 

Συμεών -- Συμειύνης. 

Συμεώνης ascetu, fan, 963 1425 γυ, — Lan. 97: 
A28 qu. 

Σύμμαχος interpres : 14013. 
Συμπλίκιος — Σιμπλίκιος. 
Συμπλοκία mwlice christiqua : 893 ss. 
Συμπρόνιος με. Sep. 7 : 2542, — Vid, Στέφανος. 
Σύναδα urbs in. Phrygia ; 0793, 345 4, 387834, 
21 qo. 521 46, 682 2», 703 3, 704 5o, S54 9. 

Σύναος urbs in Phyagi 335, 111 0, 
113 4v, 

Zuveróg in. levmae, Dec, 122 ; 303 99. 
Συνετός n. Feb. 225 : ASA 5, — Feb. i : ASA 48. 
Σύνυδος α' Vh . Mai 293 : 7165. — Mai 7: 

061a, — Mai 20: 709 2. — Mai 28: 71353. — 
Hs deu, 3235, 383 s, 303 18, 337 c5, 389 10, 

Συνέσιος ep. Cypriu : 

399 13, 480 18, 686 14, 71627, 72454, 79915, 826 7, 

91735. 

Σύνοδος β΄ CP. Mai 22: 701 89. — Aug. 3: 

S65 51. — Aug. 1: 868 84. — Aug. 25 : 994,51. --- 

249 4, 382 26, 422 vs, 632 45, 824 45. 

Σύνοδος τ' Ephesi. Sept. 09731 5, — 399 24, 70415, 

894 46, 866 20. 

Σύνοδος δ΄ Chalcedone, Iul. 165: 826 9. — Tul. 117; 

81125. — 342, 176 9, 46424, 46510, 47139, 587 16, 

79418, 196 6, 824 46. 

Σύνοδος € CP. 26, 824.46, 842 18. 

Σύνοδος &' CP, Sept. 183: 5513. — Sept. 14: 
4438, — epi. 15 : 4839. — Ian. 23 : 42033, — 

730 15, 797 44, S24 s. 

Σύνοδος Z' Nicaene. Oct. 115: 1396. — Oct. 9: 

124.55, — Oct. 12: 138 35. — 116 5, 945 6, 444 40, 
6325, 644 44. 

Συράκουσα urbs in Sicilia τ 72, 77 50, 180 30, 

306 s, 411 7, 448 2, 068 43, 573 81, 809 1. 

Συρία, Σύροι : 3147, 33 40, 3612, 05 20, 120 3, 15925, 

308 18, 24, 209 4o, 210.43, 91830, 399 e, 31, 946 e, 

299 5, 329 14, 951 21, 352 ὁ, 958 15, 418557, 4993, 

463 1, 475 34, 516 6, 539 ?s, 621 πο, 622 n2, 634 40, 

7031 17921, 149, 7811s 7884, 89935 
838 7, 37, 891 9, 904-17, 911 80. 

Συρράκουσα --- Xupákouca. 

Συσίνιος -Ξ- Σισίννιος. 

Συχέμ ferra : 235 38. 

Σφωρακίου (rà, al. Σπαρακίου, Φωρακίου) CP. : 

11 95, 7239, 10b si, 1073, 915 54, 972 4, 870 26, 

488 20, 469 31, 457 9, 707 11, 777 3, 891 22, 934 14. 

Zxívuv (al. Xyiuv) sm. Dec. 24?. Vid. Ἀχαϊκός. 

Σωβάκ pater Eliae proph. : 881 4. 

Σώβας m. Mart. 201 : 568 15. — Vid. Ἰωνᾶς. ς 

Σωβή filia Mathan : 881 25. 

Σωτζόπολις --- Ἀπολλωνιάς : 757 n. 

Σώζων uw. in Lycaania; Sept, 71 :912;. — Ναὸς 

ἔνδαν τῆς Ἐξαρτήσεως : 91 ὅς. 

Σώζων. Dec. 11: 800 i1. 

Σώζων m. Aug. 7? : 812 s. : 

Σωκράτης m. Sept. 219. Vid. Θεόδωρος. 

Σωκράτης m. Oct. 232. Vid. Ocobótn. 

Zwkparía mater S. Thryphaenae ; 436 τὶ 

Σωπάτρα. Nor. 9^, ΤΊ, Εὐστολία. 

Σωρεία locus in. Epiro : 6443. 

Σωσάννα m. in Palaestina, Sept. 193: 5819, — 

Sept. 20 : 6134. — Dec. 15: 319.5. — Dee. 16 : 

918 61. — Μονὴ πλησίον τοῦ πατρικίου Ocobo- 

σίου : 57 46. 

Σωσάννα in. Mai 943: 70631. — Vid. Μελέτιος. 

Σωσάννα m. Inn. 09. Vid. Eócégao: 

Σωσάννα mulier christiana : 905 4. 

Σωσάννα --- Ἄννα : 897 43. 

Σωσθένειον CP. : 26335, 736 90, 738 1e, 739 8, 

113 ss, 902 33, 

Σωσθένης, Ἀπολλώς, Κηφᾶς, Τυχικός, Ἐπαφρό- 

διτος, Καῖσαρ, ᾿Ονησιφόρος «pp. Dec. 88 : 

280 38. — Jua. 301: 186 29, 30, 21, 787 1, 3,5,15.— 

Dec. 9: 292 39. — Mut. 29 : 56853. — Mart. 30: 

573 88. 

Σωσθένης ni. cum S. Euphemia ; 49 39, 

Σωσίθεος, Ναρσῆς, Ἰσαάκ un. Dec. 91 ; 2956. 
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Σώσιος hospes S. Audreae : 968 1. 

Σωσίπατρος ap. ep. Iconii. Iun. 301: 78623. — Vid. 

Ἰάσων, ᾿θλυμπᾶς. ᾿ 

Σῶσος, Σῶσσος — Σόσσος. 

Σωτήριχος m. Oct. 343, Vid. Μάρκος. 

Σωτῆρος ναὸς dict, Καθρύτιον CP. : 179 42, 

Σωτῆρος τοῦ Βαθυρρύακος novi ἐπ Bithynia : 

95 3, 84...’ ᾿ 

Σωτῆρος ἐν Ἀρμουλαδῇ [ναός] : 437 48, 

Σωτῆρος Παντοκράτορος μονή CP. : 908 19. 

Σωφρόνιος ep. ἐπ Cypro. Dec, 8* : 99021. — 

Dec. 9: 292 δ]. 

Σωφρόνιος ep. Feb. 19? ;: &7610. — Feb. 20 : 

Ar 92. 

Σωφρόνιος m. Mart. 19. Vid. Μάρκελλος. . 

Σωφρόνιος ep. Hierosolygn. Mart. 111; 597 4, — 

Mart. 10 : 594 s1.— Mort. 12 : 533 $:. — 507 15, 

663 1. 

Ταβαρία in Aegypto : 32050. 

Ταβεννησία in. Aegypto : 403 s, 685 4. 

Ταβηθά seu Δορκᾶς. Oct. 25? : 1641. 

Ταησία quondam meretriz. Oct. 8* ; 190 18. 

Ταϊφάλων νούμερος : 855 11. 

Ταλμενία vicus in. Pamphylia : 8141. 

Τάμα locus in Aegypto : ΤΌ 2. 

Τάμασος urbs in. Cypro : 541, 760 31. 

Ταπροβάνη insula : 788 1. 

Ταρακηνή -- Τερακηνή, Τερρακίναι. 

Ταρακίνη — Turonica civitas : 9111, 917 55. 

Ταράσιος ep. CP. Feb. 253 : A87 25. — Σύναξις ἐν 

τῇ μετάλῃ ἐκκλησίᾳ : 48834. — 3740, 427, 

1329, 176 31, 215 1, 519 5, 577 36, 597 51, 614 1, 

79413. 

Ταράσιος. Mart. 9 : 594.50. 

Ταράσιος in Lycaonia, Mai 85 : 660 23. 

Ταράσιος, Ἰωάνγης gun. Tun. 7 : 180 δι. 

Tapáciog — Σώζων : 21 29. 

Tapáciog — Ταρσός : 949 80. 

Τάραχος m. Oct. 121 : 181 $6. — Dec. 16:918 si — 

Dec. 17 : 321 38. — Vid. ΤΤρόβος, 

Τάραχος : 898 19. 

Τάρταλα vicus in Syria : 485 90, 485 94. 

Ταρήνιος, Topktviog — Ταρκυΐνος. 

Ταρκυΐνος ὕπατος sub Maximiano : 636 25, 864 54. 
Ταρκυλῖνος --- Τραγκυλῖνος. 

Ταρπήϊον ὄρος Romae : 365 39, 

Ταρσία in Asia min. : 381 9. 

Ταρσός urbs im Cilicia: 11645, 1191, 199 96, 13129, 
148 53, 186 5, 259 11, 418 24, 543 16, 54515, 63235, 
659 8, 28, 779 1, 788 », 789 22, 891 9, 875 36, 9016, 
915 37. 

Τάτη — Τάττη. 

Τατιανή m. Romae. Ian. 121 : 385 14. — Ign. 5: 
373 45. — Ian. 8 :376 :. 

Τατιανή --- Θεοπίστη : 61 4. 

Τατιανός m. Sept. 138. Vid. Μακεδόνιος. 
Τατιανός (al. Τατίων) m. Aug. 241 : 919 11. — 

Aug. 23 : 920 4. 

Τατιανός pater S, Philetaeri : 695 45. 
Τάτικος — ᾿Αττικός : 697 42, 45, 641 56. 
Τατίων — Τατιανός, 

SYNAXARIUM. 

Τάττη m. Sept. 251, Vid. Σαβινιανός. 

Ταυρίκιος ὕπατος sub Diocletiano : 601 18. 

Ταυρίων m.:Nov. 7*. Vid. Αὔκτος. 

Ταυρομένιον urbs in. Sicilia : δά, 109 14, 454. 2, 

556 19, 605 xo, 733 11, 807 35. 

Ταῦρος CP. : 384 4o, 385 46, 499 o, 680 16, S35 6. 

Ταυροσκύθαι populus : 818 34, 779 24. 

Ταφὴ τοῦ Κυρίου. Mart. 23 : 556 58. 

Τάφναι in. Aegypto : 655 6. 

Τάφου τοῦ Κυρίου ἀσφάλεια. Mart. 24 : 557 46. 

Τεκοῦσα m. Mai 18?, V'id. Θεόδοτος, 

Τελάνισος vicus in Syria : 3 4. 

Τελέπολις urbs in. Perside : 290 6. 

Τελεσφόρος p. Fomae. Feb. 22? : 483 28. 

Téveboc insula : 821 35. 

Τενεστὴ κάστρον in Aegypto τ 301 24. 

Tévroug m. Nov. 20 ; 244 48, — Vid. Βοηθαζάτ. 

Τερακηνή, Τερρακίναι 2— T'erracina τ 117 98. 

Τερεντῖνος --- Τερέντιος. ! 

Τερέντιος m. Oct. 16?. Vid. Λεόντιος. 

Τερέντιος, Νεονίλλα, Νιτᾶς, Σάρβηλος, Ocóbou- 

λος, Ἱέραξ, Βήλης, Φωτᾶς, Εὐνείκη ian. Oct. 281; 

1695. 

Τερέντιος, ᾿Αφρικανός, Μάξιμος, ἸΤομπήϊος (Ζή- 

vov, ᾿Αλέξανδρος, Θεόδωρος) mm. Oct. 28? : 

169 30. — April. ὅδ: 5881. — April. 10! : 

595 ὁ. — April, 11:506 56. — Vid. Ἀφρικανός, 

Τερέντιος, Βικέντιος, Αἰμιλιανός onm. Dec. 118: 

301 s. 

Τερέντιος (reapse Τέρτιος) ep. Iconii a. Iun. 22*: 

764.33. — Iun. 91: 16154. — Iun. 24 : 1685s, — 

Vid. Τέρτιος. Oct. 20?, Iun. 80, 

Τερέντιος ἔπαρχος sub Licinio : 852 35. 

Τερέντιος — Τέρτιος : 436 37. 

Tepría a S. Thoma baptizata τ 144 19. 

Τερτιλλιανός ii. Sept. 7 : 94. 45. — Vid. Στέφανος. 

Τέρτιος, Μάρκος, Ἰησοῦς, ᾿Αρτεμᾶς (al. 'Apré- 

poc) epp. Oct. 20*? : 1535. — lun. 801: 

18624, 187 6, 8, 10. — Oct. 30: 18038. — Vid. 

᾿Ολυμπᾶς. 

Τέρτιος ἡγεμών sub Decio : 435 26. 

Τερτυλλιανός sub. Maximiano : 892 15. 

Τέρτυλλος ἔπαρχος : 466 43. 

TépruM oc sub Adriano : 7 τι. 

TépruMozc sub Licinio : 679 29. 

Τεσσαράκοντα μάρτυρες --- Μάρτυρες τεσσαρά“ 

κοντα, 

Τέσσαρες ἀσκηταί — ᾿Ασκηταὶ τέσσαρες. 

Τετραδία hera SS. Hesperi et Zoes : 649 o. 

Τετράπυλον (Χαλκοῦν) --- Χαλκοῦν T. 

ΤΖιμισκής ---- Ἰωάννης T. 

Τηριδάτης rez Armeniae : 89 2;, 955 14. 

Τῆρις στρατηγός sub Maximiano : 41 9. 

Τιβεριανὸς ἡγεμών sub. Maximiano : 489 3, 680 17, 

682 56. 

Τιβέριος imp. 1.1 141 19, 629 1. 

Τιβέριος imp. 1. : 1 21, 8243, 588 15, 884 o. 

Τιβεριούπολις urbs in. Asia min. τ 100 9, 125 49. 

Τίβερις fluvius : 138 6, 324 o4, 243 4, 100 3. 

Τιβούρτιος ii. Nov. 221, Fid. Κικιλία, 

Τιβούρτιος sn. Dec. 181 : 321 32. 

Τιθόης, Aug. 26 : 925 62. . 
74 
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Τιμόθεος, Ἀγάπιος, Θέκλα nm. Θάφᾳθ. Sept. 1955; 

6016,19. — .Aug. 195: 9102. — Vid. Τιμόθεος. 

Feb. 19*. 

Τιμόθεος m. Nov. δ", Vid. Aouvivog. 

Τιμόθεος, Μαύρα mm. Nov, 98: 905 20. — Nov. 105: 

2095, 212912. — Mai 81: 64919. — Mai 2: 

649 49. — Μαρτυρεῖον πέραν ἐν Ἰουστινιαναῖς : 

652 15. 

Τιμόθεος, Πολύευκτος mun. Dec. 193 : 397 8). — 
Dec. 18: 82145. — Dec. 21: 8388 81, 40. 

Τιμόθεος ap. Jan. 211: 41112, — Iun. 301 : 7851, — 
24 57, 33 29, 52, 19418, 966 15, 5901, 654.25, 064.20, 
786 19, 856 31, 898 17. — Σύναξις ἐν τοῖς ἁγίοις 

᾿Αποστόλοις ; 419 32. 

Τιμόθεος m. Lon. 24. Vid. Βαβύλας. 

Τιμόθεος. Feb. 1: 497 51. 

Τιμόθεος m. Caesaraeae, Feb. 19: : 476 12. 
Τιμόθεος ὁ ἐν Συμβόλοις. Feb. 211 : 479 2. 

Τιμόθεος. April. 21 : 617 5o. 

Τιμόθεος patriarcha. Mai 95: 672 5, — Mai 7: 
661 as. 

Τιμόθεος ep. Prusae. Tun. 101: 741 1. — Mai 26 : 
70954. — Dun. 12: 748 39. — Μαρτυρεῖον ἔνδον 
τοῦ ξενῶνος ἐν τῷ Δευτέρῳ : 743 1. 

Τιμόθεος m. Aug. 20 : 909 58. -- Vid. Σευῆρος. 
Τιμόθεος presb. : 655 86. 

Τιμόθεος Alloupoc : 494 es. 

Τιμόθεος Σαλοφακίολος : 495 10. 
Τιμόθεος ἄρχων sub. Diocleliano : 59 15. 
Τιμόλαος m. Marl. 151, Viq. ᾿Αγάπιος. 
Τίμων ap. ep. Bostr. Iun. 801. 78523. — Iun. 30: 

17825, — Tul. 23 : 85850. — Dec. 20: 857 51. — 
Dec. 31:361: 

Τῖνας — Πιννάς : 408 60. 

Τίνυτος : 877 2. 

Titoc tacematurgus, Api! 21 :5796 — April. 1: 
511 4. 

Tiro ap. Iun. 30* : 188 5. — Aug. 251 : 921 99, — 
19116. — Σύναξις ἐν τῇ μετύλῃ ἐκκλησίᾳ : 
924 17. 

Τῖτος ep. Byzaat. : 728 y, 926 o. 
Τοβήλ — Τωβίας : 188 qr. 
Τομέων πόλις in. Thracia : 40 21. 
Τουβιουκᾶν Thibiuea urls in Africa τ 605 36. 
Τούρβων notarius. Ian. 17 τ 897 & — Vid. Σπεύ- 

σιππος. ᾿ 
Τουρκία regio : 510 4», 
Τούσκιος ᾿Αλμάτιος ἔπαρχος sub Diodetiano : 

245 e. . 
Τραγκυλῖνος e. Dec, 181, Vid. Σεβαστιανός. 
Τραγκυλῖνος ἔπαρχος : 365 95. 
Tpoiavf, a S. Basilisco convers 
Τραϊανός imp. ; 14 1s, 18 15, 

10 ὅ, 51, 14836, 217 39, 921 80, 250 16, 899 19, 
431 43, 498 55, 506 se, 554. 12, 759710, 789 28, 79431, 
795 a8, 797 34, 801 40, S05 15, 813 34, 835 o. 

Τραϊανοῦ μονή CP. : 119 88, 43, 725 56. 
Τραϊανούπολις «urbs in. "Thracia : 679 9. 
Τράλλη urbs in. Caria: 199 20, 783 30. 
Τραπεζοῦς urbs i Ponto : 965 49, 406 23, 611 20, 

842 21, 991 4s, 
Τρεῖς μάρτυρες, παῖδες --- Μάρτυρες, παῖδες τρεῖς. 

Τριάκοντα ... μάρτυρες, πατέρες — Μάρτυρες, 

. πατέρες τριάκοντα. ! 

Τριακόσιοι ... μάρτυρες, πατέρες -- Μάρτυρες, 

πατέρες τριακόσιοι. 

Τριβίμιος m. Mart. 1*. Vid. Νέστωρ. 

Τριγλεία monasterium in Bithynia : 125, 953 xe, 

56112. 

Tpívovov. idolorum templum : 753 16. 

Tpíkorxov CP. : 197 49, 445 18, 882 15. 

Τριμιθοῦς urbs in Cypro : 308 e, 518 22. 

Τρίπολις «urbs in. Phoenicia : 581 8. 

Τριπόντιος ἔπαρχος sub. Nwneriano : 804 25. 

Τρισχίλιοι μάρτυρες --- Μάρτυρες τ. 

Τρῖτον Jocus prope CP. : 117 31. 

Τρίτων fluvius : 876 26. 

Τριτώνιον locus : 650 4. 

Τριφύλλιος ep. Leucosiae. Oct. 20 : 73 14. 

Τριφὔλλιος ep. Jun. 125. Vid. Ζήνων. 

Τριχάλικος (τοῦ) ὄρος in Bithynia : 199 80. 

Τριχιναρίας μονή : 465 16. 

Τροιζήν urbs in. Graecia : 609 39. . 

Τρῤόφιμος, Σαββάτιος, Δορυμέδων nun. Sept. 191: 

57 14. — Sept. 299 : 90 11. — Oct. 29? : 110 9. — 

Oct. 81: 18123. — 854 8, — Σύναξις ἐν Ὄρφα- 

νοτροφείῳ : 5817, 1763. — "Ev τῷ Δευτέρῳ : 

90 19. 

Τρόφιμος, Θάλλος mum. Παοαίεραο. Mart, 165: 

δλάι5. --- Mart. 11: 688 59. : 
Τρόφιμος, Εὐκαρπίων mm. Mart. 18 : 545 20. 

Τρόφιμος ap. April. 141, Fun. 307. ἢ ᾿Αρί- 

σταρχος. 

Τρόφιμος, Θεόφιλος mm. lul. 311. 88425. — 

Jul. 235 : 886 20. — Tul. 22 : 836 46. 

Tpógoawa m. Cyeici. Ian. 318: 4365. — April. 115: 

59816. — April. 12 : 597 48. 

Τρύφοαινα qm. Mai 95 : 672 6. — Mai 7 : 661 54. 

Τρύφαινα regina : 76 8, 823 s. 

Τρύφων presb, m. Dec. 19 : 329 86, — Dec. 20 : 

339 ss. 

Τρύφων m. in Phrygio, Feb. 1! : A375. — 

Seg. 295 : 90 16. — Oct. 199: 150 9s. — Dec. 15: 

2714. — Μαρτυρεῖον πλησίον τῆς μεγάλης 

ἐκκλησίας : 150 98, 437 31. — TIAnófov τῆς ἁγίας 
Εἰρήνης : 818 8, 840 10. 

Τρύφων ep. CP. April. 2908. 0173. — April, 18: 

609 58. — April. 19: 616 37. — Σύναξις ἐν τῇ 

μετάλῃ ἐκκλησίᾳ : 617 9. 

Τρυφιύνη 2 Τρύφαινα : 433 58. 

Tpwábiog in. Mart. 2? : 501 v1. 

Τρωάδιος. Mai 6 : 66150. — Mai 12: 680 a1. 

Τρωαδισίου ἔμβολα CP. : 425 9, 705 10. 

Τρωάς regio Asiae min. : 323 9. 

Τρῶες populus : 700 48. 

Τρώη Locus in. Aegypto : 665 si. 

Τύανα urbs in Cappadocia : 210 6, 810 2. 

Τύραννος sm. Aug. 20 : 909 55. —- V'id. Σευῆρος, 
Τύρος wrbs iu Phoenicia : 194 19, 26822, 419 39, 

584 46, 715 44, 781 11, 20, 839 6, 877 48. 

Τυρρηνικὸν ἐπέλαγος : 211 10. 

Τύχης ναός Caesaraeae in Cappadocia : 593 15. 

Τυχικός ap. ep. Colophon. Dec. 88, Iun. 803, Vid. 

Σωσθένης. 
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Toxikóc ap. ep. Chalcedon. Iun. 301 : 187 11. — 
Tul. 31: 891 40. 

Τύχων ep. Amathunt, Jun. 163 3 15114. 

Τωβίας ut. Nor. 22. Vid. 'Avrikóc. 

Ὑάκινθος m. Dec. 241, Vid. Εὐγενία. 

Ὑάκινθος m. Iul. 31: 793 31. — Iul. 4: 196 51, — 

Tul. 2 : 793 $9. — 196 30. — Μαρτυρεῖον ἐν τοῖς 

Τρωαδισίου ἐμβόλοις : 795 9. 

"Yóáxiv80c im. Amastrid, Tul. 18? : 897 19. 

"YYivoc sion. Oct. 23 : 160 38, 

Ὑμεναῖος, Καπίτων aum, Iul. 94. : 849 18. 

Ὑπαπαντή --- ᾿Απαντή, 

Ὑπαοτίας μονή CP. : 818 5. 

Ὑπάτιος, ᾿Ανδρέας mm. Sept. 20* : 6211, — 

Sept. 21: 65 δι. 

Ὑπάτιος ep. Gangrae. Nov. 14? : 9283, — Nov. 15: 
228 48. — Feb. 25 : 48946. — Mart, 30: 5/18 34. — 
Mart. 81: 576 2e. 

Ὑπάτιος m. Dec. 14 : 308 46. — Vid, Φιλήμων. 
Ὑπάτιος m. Ian. 195, Iun, 3*. Vid. Λουκιλλιανός. 

Ὑπάτιος ep. Tun. 15: 124 4, 

Ὑπάτιος in Hufinianis. Dun. 17? : Ἰδᾷ 88. — 
Mai 29 : 716 s». 

Ὑπάτιος --- Ὕπατος : 755 42. 

Ὕπατος m. Tun, 181, Vid. Λεόντιος, 

Ὑπερέχιος m. Ian. 292. Vid, Φιλόθεος. 

Ὑπερέχιος m. Tun. ὅ 5, Vid. Μαρκιανός. 

Ὑπερέχιος. Aug. 7: 875 40. 

Ὑπομονή a. April. 95: 596 4. 

Ὑρκανία — Οὐρκανία. 

Ὑρκανός sacerdos Iudaeorum : 777 98, 

Ὕρταξ idolorum cultor : 881 45. 

Ὕψωσις τοῦ σταυροῦ. Vid. Σταυρός. 

Φάβιος p. Romae. Aug. δ: 869 39. 

Φαείνη m. Mai 185, Vid. Θεόδοτος. 

Φαίδιμος ep. Amaseae : 230 15. 

Φαῖδρος m. Nov. 99 ; 965 s6. 

Φαῖστος — Φαῦστος : 57 80. 

Φαλκιλλιανὸς ἄρχων sub. Maximiano : 661 22. 
Φάλκων falsum numen : 809 8, ca. 
Φαλκωνίλλα filia Tryphaenae : 76 s. 
Φανερωτής. Vid. Θεόδωρος, 

Φανουήλ pater Annae : 989 54. 
Φαντῖνος iunior. Nov. 145: 99&4, — Aug. 50 : 

933 56, — Aug. 31:986 1. 
Φαντῖνος thawnaturgus, Iul. 24 : 844 50. 
Φανών metallum in. Palaestina : 196 19. 
Φαράν in Arabia : 49 15, 260 54, 399 ar. 
Φαράν laura in. Palaestina : 86 20, 
Φαραώ rex Aegyptiorum : 18 6, 635 89, 64D 6. 
Φαρτγαθᾷ vicus in. Perside : 608 20. 
Φαρμουθέ mon. : 569 49. 

Φαρμούθιος, April. 11 : 597 4s. 

Φαρνάκιος m. Iun, 945, Vid. Ὀρέντιος. 

Φάρος Aegypti : 975 3, 629 6, 

Φάρου εὐκτήριον CP. : 232 34, 795 12. 
Φασίκ — Φουσίκ: 

Φασίς fluvius : 965 16. 
Φαῦστα, Εὐϊλάσιος, Μάξιμος mm. Ογοϊοὶ, Feb. 69 ; 
AK 35. 

Φαῦστα mater S. Auastasiae : 884. 22. 

Φαυστινίανός m. April. 28! : 6349, — Vid. Ἰάσων. 

Φαυστῖνος ἄρχων : 584 9s. 

Φαῦστος, BíBoc (al. "ABipoc), Διονύσιος, Kupia- 

κός, "Avbpóvikoc, Θεόκτιστος, Μακάριος, Ἂν- 

δρέας, Σαραπάμβων, Κυριακός, ᾿Ανδροπελατία, 

Θεοκλῆς, Καλοδότη mm. Sept. 65 : 92 12. 

αὔστος m. Sept, 7 : 2& 44. — Vid. Στέφανος. 
Φαῦστος (al. Φέστος) m. Sept. 195, April. 202. 

Fid. Ἰαννουάριος. : 

αὔστος nm. Oct. 85, Vid. Διονύσιος. 

αὔστος m. Dec. 19 : 898 54. 

αὔστος, Βασίλειος mam. Feb. 65: 448 16. 

αὔστος m. Mai 24? - 706 23. — Vid. Μελέτιος, 

αὔστος m. ful. 13?, Vid. 'Avbptag. 

αὔστος m. Iul. 16 : 825 4s. 

Φαῦστος. Aug. 81, Vid. Δαλμάτος. 

αὔστος pater S. Clementis : 955 o. 

Φεβρωνία filia Heraclii. Oct.. 27? : 170», — 

Oct. 28 : 172 36. * 

eBpuvia m. Iun. 25! : 7693. — Σύναξις ἐν τῇ 

Ὀξείᾳ : 779 3. ᾿ 
εβρωνία mater S. Anthusae : 848 35. 

evávva uxor Helcanae : 910 24. 

ἐρβοῦθα ---- Φερφοῦθα. 

Φερεμᾶν in Asia : 145 7, 185 11. 

ἐρφοῦθα m. in Perside. April. 58: 58513. — 

Mart. 19 : 54854, — April. 4 : 58536. — 

April. 6 : 589 88. 

Φέστος (al. Φαῦστος) m. Sept. 199, April. 303, 

Vid. ᾿Ιαννουάριος, 

εὐρωνία — Φεβρωνία. 

Φηλικιτάτη n. Feb, 2?, Mart. 142, Vid, ἸΤερπετούα, 

ἡλίμαρχος ἡγεμών sub Diocletiano : 895 2s. 

Φῆλιξ m. Jan, 80. Vid. Ἱππόλυτος. 

Φῆλιξ m. Mai 24? : 706 55. ---- Vid. Μελέτιος. 

Φῆλιξ m. Tul, 73. Vid. Ἴσαυρος. 

ἢλιξ, "lavvouápioc, Σεπτιμῖνος, Φουρτουνιανός 

(αἰ, Φουρτουνᾶτος) mm, Aug. 30! : 988 16. — 

April. 16 : 605 38. 

f£ p. Romae : 160 45. 

qu£ díac. : 928 58. 

Φῆλιξ ἡγεμών sub Aureliano : 969.31, 

ἢλιξ procurator Iudaeae : 785 43. 

Φῆλιξ chhistianus quidam : 117 42. 

ῆστος vt. Mai 24? : 706 3. — Vid. Μελέτιος." 

ῆστος iudex : 789 13. 

Ὦστος procurator Iudaeae : 640 41. 

Ἰλάγριος ep. Cypri. Feb. 95: 45422. 

Ἰλαδέλφια trbs in Arabia : 763 32, 

Ἰλάδελφος. Sept. 2 : 8 54. 

ἰλάδελφος, Πολύκαρπος man. Feb. 83 : 459 4. 

uMábelgoc m. Mai 10?. Vid, ᾿Αλφειός. 

ιλάδελφος — Πτολεμαῖος tb. 

Φιλανθρώπου μονή CP. : 304 ai 

Ἰλάρετος eleemosynarius. Dec. 1? : 96925. — 

Dec, 2 1 971 40. 

Φιλάρετος --- Φιλέταιρος : 696 58, 

Φίλγας m. Mart. 262. Vid. Μάρτυρες ἐν Γοτθίᾳ. 

Φιλέορτος n. Mai 19 : 696 51, — Aug. 81 : 940 2». 

Φιλέορτος — Φιλέταιρος : 696 56. 

Φιλέρημος locus : 309 48, 
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Φιλέταιρος m. Nicomediae. Mai 195 : 69544, — 
Dec. 30 : 357759. — Mai 18: 698 51, — Mai 20: 
697 49. 

Φιληκιτάτη — Φηλικιτάτη. 

Φιλήμων, Φουρτουνιανός em. Sept. 27 : 86 80. 
Φιλήμων, Ἄρχιππος, ᾿Απφία app, Nov. 881: 

247 13. — Feb. 301: 476 91. — Iul. 65: 808 4. --- 
Nov. 22 : 245 60. — Feb. 19 : 416 21. — Μαρτυ- 

péiov ἐν τῇ Ἐλαΐᾳ : 8041. — Vid. Φιλήμων. 
Feb. 14", 

Φιλήμων, ᾿Απολλώνιος et. soc. mam. in Aegypto. 

Dec. 143: 807 11. 

Φιλήμων ap. ep. Gazae m. Feb. 14* : 46639, — 

Jun. 30! : T8730. — 46543, — Maprupciov ἐν 

τῷ Στρατηγίῳ : 15419, 98218, 39728, 4141, 
677 19, 819.34. — Vid, Φιλήμων. Nov. 231. 

Φιλήμων, Δομνῖνος (al. Aóuvoc) mm. Mart. 21? : 

55210. — Mart. 26* : 562 11. 

Φιλήμων m. April. 393, Vid, Θεόγνις. 

Φιλήμων — Φίλων : 490 38, 

Φίληξ — Φῆλιξ, . 

Φιλητός, Λυδία, Μακεδών, Θεοπρέπιος, Κρονίδης, 

᾿Αμφιλόχιος mm. Mart. 998: 57013. — Mart. 97: 

56431. — Mart. 28 : 565 35. 

Φιλικητάτη — Φηλικιτάτη. 

Φίλιξ — Φῆλιξ, 

Φιλίππα m. Sept. 313. Vid. Θεόδωρος. 

Φιλιππήσιος iudex : 678 Tr. 

Φιλιππικός (al. Φίλιππος) presb. fan. 24 ; A91 44. 

Φίλιπποι urbs in Thracia : 480 42. 

Φιλιππόπολις 2 Φιλιππούπολις, : 

Φίλιππος m. Sept. 2*. Vid. ᾿Ἀειθαλᾶς, 

Φίλιππος ap. diac. Oct. 111: 1999. — Tun. 301 : 
78324. — Oct. 10: 125 39. — Mai 1:645 81. — 
là, 22156, 27220, 469 35, 5096, 664. 98,55, 
784.39, 929 1i. — Vid. Φίλιππος. Nor. 14?. 

Φίλιππος Gp. ex duodecim. Nov, 141:99115. — 
Jun. 30 : 781 4, — 74 γι, 699 2. — ᾿Ἀποστολεῖον 
ἐν τοῖς Miirióbou : 9931, 45726, 908 18, — 

Vid. Φίλιππος, Oct. 111, 

Φίλιππος presb. Ian. 24 : 491 41. 
Φίλιππος Argyriensis. Mai 12: 680 28. 
Φίλιππος m. Aug. 17*. Vid, Στράτων. 
Φίλιππος ep. Melitop, : 448 90. 
Φίλιππος Macedo : 194.8. 
Φίλιππος imp. : 487 19, 713 10. 
Φίλιππος Herodis Antipae frater : 988 4, 
Φίλιππος ἔπαρχος Arianus : [69 16. 
Φίλιππος ἔπαρχος sub. Commodo : 839 13. 
Φίλιππος idolorum cultor : 913 28. 
Φίλιππος — Φιλήμων : 465 58. 
Φιλιππούπολις wrbs in Thracia : 194 14, 68119, 

786 13, 910 o, 919 80. 

Φιλιστίων philosophus : 953 40. 
Φιλογόνιος ep. AnHoch. Dec. 209 . 33111, — 

Dec. 21 : 888 35. 

Φιλόθεος m. Sept. 15? : 47 1, 
Φιλόθεος m. Nov, 5?, Vid. Δομνῖνος. 
Φιλόθεος, Ὑπερέχιος, Ἄβιβος, ἸΙουλιανός, Ῥωμα- 

νός, Ἰάκωβος, ΤΙαρεγόριος min. Samosat. 
Jan. 29? ; 481 3. 

Φιλόθεος pater S. Eustathii et soc. : 941 51. 

Φιλοκτήμων m. Mart. 9: 591 43. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Φιλόκυρος christianus quidam : 180 12. 
Φιλόλογος ap. Nov. 45, Tun. 801, Vid. ἸΠατρόβας. 

Φιλομήλιον locus in Asia min. : 88 9. 

Φιλομμάτης christianus quidam : 470 23. 

Φιλομμάτιος comes haereticus : 968 7. 
Φιλοξένου (τὰ) CP. : 429 r1, 465 se, 748 14. 
Φιλόσοφος m. Moi 1 : 648 58. 

Φιλούμενος m. Nov. 245. Vid, Εὐτένιος. 

Φιλούμενος m. Nov. 29! : 963 as. 

Φιλόφρων pater S. Euphemiae : 48 51, 811 a2. 
᾿Φίλων (al. Φιλήμων) ep. Carpasii. Ian. 24: 49038, 

421 a. 

Φιλωνίδης ep. m. Aug. 30? : 93333. — Iun. 17 : 

188 49. — Aug. 29 : 982 51. — Aug. 31: 986 s. 

Φιλωνίλλα m. Oct. 112, Vid. Znvalg. 

Φινεές. Sept. 29. Vid. Ἐλεάζαρος. 

Φινεές. Mari. 12 : 593 84. 

Φινεές filius Heli : 911 1. 

Φιρμιλιανός ep. Caesaraeae. Oct, 28* : 170 τὸ. 

Φιρμιλιανὸς ἄρχων in. Palaestina : 897 95, 441 4, 

A55 23, 468 30, 822 12, 823 δ, 

Φιρμῖνος m. Jun. 943. Vid, ᾿Ορέντιος. 

Φίρμος m. Tun. 1: 724 46. 

Φίρμος m. Jun. 943, Vid. Ὀρέντιος. 

Φίρμος ἄρχων sub Maximiano : 661 16. 

Φίρμος comes sub Diocletiano : 170 a0. 

Φιρμούπολις CP. : 888 35, 721 11. 

Φλαβιαναί monasteriwm in Cappadocia : 981 1. 

φΦλαβιανός ep. Antioch. Sept. 97? : 88:9, — 

219 6. 

Φλαβιανός ep. CP. Nov. 125:91833. — Feb. 171: 

472.9. — Feb. 16 : 469 41, — Feb. 18: M12 58, — 

796 5, 812 35. 

Φλαβιανός m. Mart. 9:521 43. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα. 

Φλαβιανὸς ἄρχων : 246 o, 808 10. 

Φλαβιανὸς ἡγεμών sub Diocletiano : 189 4. 

Φλαυΐα Νεάπολις urbs in. Syria : 722 n. 

Φλαύϊος Ζώϊλος ἡγεμών sub Diocletiano : 861 4. 

φλέγων ap. ep. Marathon. Tun. 801: 786 19. — 

April. 8 : 599 41. 

Φλορέντιος — Φλωρέντιος, 

Φλόρος --- Φλῶρος. 

φλωρεντία mater S. Neophyti: 410 21. 

φΦλωρέντιος, Διοκλητιανός mm. Oct. 9* : 195 11. 

Φλωρέντιος m. Thessalonicae. Oct. 139 : 196 36. 

Φλιυρέντιος. Iun. 7 : 795 34. 

Φλωρέντιος : 859045. — Τὰ Φλιωρεντίου CP. : 

736 *. 

Φλῶρος ep. Amis. Dec. 183 : 3242. — Dec. 17: 

321 36. — Dec. 19 : 328 δ]. 

Φλῶρος, Λαῦρος sun. in liyrico. Aug. 181: 

9071. — Μαρτυρεῖον πλησίον τοῦ ἁγίου Φιλίπ- 

που : 908 16. 

Φλῶρος poer S. Flori : 394 4. 

Φοβουτίον — Φουβουτίον. 

Φοινίκη : 11 24, 423 29, 430 23, 475 86, 498 21, 597 6, 

537 7, 544 qt, 52, 567 5, 675 94, 755 15, 911 3. 

Φονέως μονή CP. : 733 531. 

Φορβῖνος, April. 4. Vid. Θεωνᾶς. 
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Φόρος CP. : 3834, 4758, 7640, 1015 4, 90&14, — Φωτὸς ἐν οὐρανῷ μνήμη. Oct. 9218: 154 25. 

995 e», 977 20, 429 12, 678 88, 74814, 7587, 70223, Φωτώ m. Mart. 903, Vid. Φωτεινή. 

799 89, 800 22, 811 12. . 

Φορτουνάτος -— Φουρτουνᾶτος. Χατάνος princeps Avarorum : 8121 

Φουβουτίον monasterium : 346 11. Χαζαρία, XàZapoi : 263 33, 773 9. 

Φουρτουνατιανός (al. Φουρτουνᾶτος) sub Decio  Χαιρέμων — Χαιρήμων. . 

169 22, 595 11. Χαιρέτοπα Locus in. Phrygia : 19 12. . 

Φουρτουνᾶτος ap. fun. 1ó*: 158... — Iun.9: Χαιρήμων m. Oct. 85, Vid. Διονύσιος. 

Χαιρήμων eremita. Nov. 26 : 25 52. 740 m. ἦ 

Φουρτουνᾶτος (al. Φουρτουνιανός) m. Aug. 801, Χαιρήμων, Aug. 16: 904 56. 

Vid. Φῆλιξ. Χάλδαι — Χάλλαι. 

Φουρτουνιανός «m. Sept. 27. Vid, Φιλήμων, Χαλδαῖοι populus; 27114, 816 40, 317 30, A50 vr- 

Φουρτουνιανός (al. Φουρτουνᾶτος) m. Aug. 301. 689 21, 831 22. 

Vid. Φῆλιξ, Χαλδία : 885 34. 

Φουσίκ (al. Φασίκ) m. April. 171. Vid. Συμεών. Χαλκῆ πύλη CP. : 81 40, 828 32, 878 51, 878 18. ; 

Φραβέντιος comes : DB 1. XoMnbüv urbs in Bithynia τ 9&9, 4820, 113 4, 

Φραγτία Francia : 910 89, 217 81. 265 41, 303 2, 418 14, 138 28, AMA, 46524, 465 10, 

Φρῖμος — Φίρμος : 767 49. A71 23, 601 54, 619 96, 695 c0, 633 24, 6915, 762 11, 

Φρόντων ἄρχων sub Maximiano : 31 14. 781 ny, 79418, τὴ ἡ|, 811 28, 826 8, 880 40, 837 40, 

ep. Indiae. Nov. 30 : 268 10. 858 54, 872 50, 915 1. 

Muerie φράσις : 198,39 41, 507, 57 11,29, 15333, — Χαλκοπρατεῖα CP. : 6 17, 29 16, 30 3, 157 22, 201 10, 

21125, 212 50, 218 55, 247 17, 426 91, 4376, 450 5, 94434, 29115, 894 27, 348 40, 853 12, 41, 440 21, 

471 2, 499 21, 587 9, 704 25, 766 25, 798 δι. 55 51, 600 16, 640 32, 658 36, 935 4. u 

φύτελλος ap. ep. Ephesi. Tun. 301 : 785 23. Χαλκοῦν Τετράπυλον CP. : 9238, 944, 1888, 356 26, 

Φυλάγριος -- Φιλάγριος. 495 10, 594 16, 860 117. 

Φυμούπολις --- Φιρμούπολις. Χάλλαι (al. Χάλαι, Χάλδαι) CP. : 846 3. 

Φωκᾶς hortulanus m. Sinop. Sept. 22? : 67 95. — Χαναναίων τῆ : 429. " 

Vid. Φωκὰς ep. Χαραλάμπης, Παντολέων e 800. mum. Sept. 174: 

Φωκᾶς ep. Sinop. m. Sept. 22* : 69 14. — Iul. 6? : 54 90. — Μαρτυρεῖον ἐν τῷ Δευτέρῳ : ὅ4 2. 

80214. — lul. 29:895 9. — Iul. 5:80059. — Χαραλάμπης, Πορφύριος, Δαῦκτος mim. Magne- 

Jul. 19 ; 829 54. — lul. 23 : 887 42 (ἀνακομιδή), siae, Feb. 10! : A65 2. . . 

8404. — Maprupelov πλησίον τῆς μεγάλης Χαραλάμπης m. Mai 303. Vid. Εὐσέβιος. 

ἐκκλησίας : 708, 8361. — ἸΤέραν: 1603, 82954, — ἧ Xopokáumoc — Χαραλάμπης. . 

Mov : 196 10. Χαρήσιμος m. Aug. 229. Fa. Ἄνθουσα. " 

Φωκᾶς, Ἕρμυλος mm. Dec. 18: 32420. — Dec. 19: Χαρήσιος, Νικηφόρος, Arámog m. Mart. 11: 

500 82. 

φᾶς. 35: 866 11. Χαρίεσσα τι. April. 175. Vid. Λεωνίδης. 

Φωρακίου (τὰ) — τὰ Σφωρακίου. Χάρις m. Ian. 28 : 429 55. . 

Φωστήριος. Ian. 5: 372 39. Χαριτίνη m. Sept. 49. Vid. ΤΙετρώνιος. ; . 

Φωστήριος, Aug. 4 : 808241. — Aug. 25 : 994 oo. Χαριτίνη m. Oct. δ᾽ : 107 33. — Tan. 207: 4081, — 

Φῶτα — Θεοφάνια. Jan. 15 : 398 41, 51. 

Φωτάρια, Nov. 6 : 197 53. Χαριτώ m. Fun. 11, Vid. Ἰουστῖνος. 

Φωτᾶς m. Oct. 281, Vid. Τερέντιος, Χαρίτων m. Sept, 3 : 12 a1. 

Φωτεινή, Ἰωσῆς(Φωτεινός), Βίκτωρ, Σεβαστιανός, Χαρίτων m. Sept. 9*:32 6, — Sept. 10: 3334. — 

᾿Ανατόλιος, Φωτώ, Φωτίς, Παρασκευή, Κυριακή Σύνοξις ἐν τῷ Δευτέρῳ : 82 6, 88 35. 

mm. Mart. 20? : 549 15. — Feb. 26 : 409 45. — — Χαρίτων eremita. δορί, 981: 85 16. — Λαῦρα : 889, 

Feb. 28 : 496 49. 616 10, 844 & . . 

Φωτεινή m. Aug. 20? : 912 30. Χαρίτων m. Tan. 23: 417 a. — Vid. Κλήμης, 

Φωτεινή mater S. Joannis Gothi : 719 96. Χαρίτων m. Tun. 11. Vid. Ἰουστῖνος, mu 

Φωτεινός. Feb. 219: 481 21. — Vid. Μαυρίκιος, Χαρίτων pater S. Gregorii Agrigent. : 251 15. 

Φωτεινός m. Feb. 26, 98. Vid. Φωτεινή. Χαρσιανόν in. Cappadocia : 156 46, 162.3, 857 11. 

Φωτεινός m. Mai 24? : 706 25. — Vid. Μελέτιος, Χάσμα in themate Anatolico : 110 36. ! 

Φωτεινός pater S. Theodori Stud. τ 9133s, 880 a5. Χασχάρ, Χασχαρά urbs in. Perside : 081 31,53. 

Φωτινή, Φωτινός — Φωτεινή, Φωτεινός. Χεβρών urbs in Palaestina : 832 37. 

Φώτιος ep. CP. Feb. 65 ; 44820. — Feb. 9 : Χειλετών locus prope Ephesum : 664 22. 

453 53. — 160 32, 589 24. Χελώνη CP. : 256 4, 716 3, 808 28, 868 10. 

Φώτιος m. Mart. 4*. Vid. ᾿Ἀρχέλοος. Χερσών urbs in. Chersoneso. Taur. 2 Lvl 58, 49 24 

Φώτιος m. Aug. 9?. Vid. Ἰουλιανός. 9567, 963 33, 386 6, 505 52, 51430, 5172, 51931, 

Φώτιος, ᾿Ανίκητος nn. Aug. 12! : 885 6. — Μὰρ- 588 16, 602 2. 

Tupelov ἐν τῷ Στρατηγίῳ : 886 41. Χερσωνῆται populus : 266 57. 

Φωτίς m. Mart. 305. Vid. Φωτεινή. Χεττούρα uxor Abrahae : 159 21. 

φωτοδρόμιον. Dec. 22 : 381 αι. Χηνολάκκου μονή CP. : 392 3, 
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Χίλιοι μάρτυρες — Μάρτυρες χίλιοι. 

Χιονία in, Dec. 22. ῬΑ, ᾿Ἀναστασία, Χρυσόγονος. 

Χιονία m. April. 161, Vid. Εἰρήνη. 
Χῖος insula τ 971355, 555 59. 688 15, 742 se, 817 22, 

:836 o. 

Χοβάρ fluvius : 881 94. 

Χοζεβᾶ, Xongà in. Palaestina : 179 13, 380 4s. 
Χοσρόης rez Persarum : 3855, 4194, 81510, 87216, 

898 22. 

Χουδίων m. Mart. 9: 591 42. — Vid. Μάρτυρες 

τεσσαράκοντα, 

Χουζᾷς coniux Solomae : 789 9. 

Χουμίαλα ἐπ Ponto : 469 16, 699 4. 

Χουσί pater Sophoniae : 278 4. 

Χριστιανός m. Mai 343: 706 36. — Vid. Μελέτιος. 

Χριστῖνα m. in Perside. Mart. 145 : 53633. — 

Mart, 13 : 596 48. 

Χριστῖνα m. Mai 181, Vid, Tiérpoc. 

Χριστῖνα qm. Mai 30?. Vid. Εὐσέβιος. 

Χριστῖνα imn. Tul, 24! : 889 5. — Aug. 5 : 868 58, — 

Μαρτυρεῖον ἐν τῷ véw ἸΤαλατίῳ : 259 46, 840 8. 

Χριστῖνα — Χαριτίνη : 398 47. 

Χριστόδουλος im. Dec. 45 : 980 80. 

Χριστόδουλος (al. Χριστοδούλη). Dec. 4 : 277 44, 

2779 58. 

Χριστόδουλος sm. Mart 20 : 54950. — Vid. 

Φωτεινή. 

Χριστόδουλος ep. Hierosolym. : 391 1. 

Χριστοφόρος m. Nov. 195, Vid." AvOuog. 

Χριστοφόρος m. Nov. 24*. Vid, Εὐτένιος. 

Χριστοφόρος m. Nov. 249 ; 956 4, — 805 94, — 

Vid. Tlpoxómiog. 

Χριστοφόρος m. Jan. 23: 417 40. — Vid. Κλήμης. 

Χριστοφόρος m. April. 205. Vid. Βίκτωρ. 

Χριστοφόρος m. April. 24*. Vid. Εὐσέβιος. 

Χριστοφόρος m. Mai 9? : 66725. — Dec. 165 : 

91355, 3145. — Nov. 9? : 90519. — Dec, 19: 

2721. —  Moprupéiov πλησίον τοῦ ἁγίου 

TloAuebkrov : 314 5, 669 33. — "Ev τῇ οἰκίᾳ τῶν 

Προμούντων : 318 51. — Πλησίον τῆς ἁγίας 

Εἰρήνης : 2722. --- Μονὴ πλησίον τοῦ ἁτίου 

Νικήτα : 172 41. 

Χριστοφόρος m. Iun. 69, Vid. Κόνων. 

Χριστοφόρος diac. pater S. Parthenii : 441 2i. 

Χριστοφόρος pater S. Lucae stylitae : 308 3. 

Xpictogópoc imp. : 037 16. 

Χριστοφόρος Leonis imp. filius : 365 6. 

Χριστοφόρος — Μακάριος λόγιον. : 577 92. 

Χρύσανθος, Δαρεία, Ἱλαρία, Ἰάσων, Μαῦρος, Κλαύ- 

διος mm.. Mart. 19? : 547 22. — Oct. 17 : 144 49. 

Χρύσανθος m. Jan. 4 : 869 45. 

Χρύσανθος m. Awg. 20 : 909 55. — T'id. Σευῆρος. 

Χρυσάφιος in. Oct. 25?, Vid, Οὐαλέριος. 

Χρυσῆ m. Tan. 301, Vid. Ἱππόλυτος, 

Χρυσῆ Πέτρα CP. : 254.32, 

Χρυσῆ Tlópra CP. : 61121, 868 28, 51, 896 46, 90020, 

901 29. 

Χρύσιος mon. : 579 as. 

Χρυσοβαλάνου (al Χρυσοβαλάντου) uovi CP. : 

854 15. 

Χρυσοβέργης --- Νικόλαος X. 

Χρυσότονος m. Nov. 245: 255 1. 

XpuGórovoc, Θεοδότη, ᾿Ατάπη, Εἰρήνη, Xiovía 

man. Dec. 23: 881 5]. --- Ῥ]ά. ᾿Αναστασία. Ὁ 

Χρυσοπλόκη m. Jan. 24 : A90 30. 

Χρυσόπολις prope CP. : 70 24, 409 99, 888 4. 

Χρύσος fluvius in Phrygia ; 19 26. 

Χρυσόστομος — Ἰωάννης X. 

Xwfáp — Χοβάρ. 

Χῶναι in Phrygia ; 199, 247 yr. 

Χώρας μονή CP. : 1916, 32619, 332 4s, 365 56, 

376 80, 680 3. 

Χωρήβ mons : 832 7. 

Ψάρος fluvius : 265 16. 

Ψιχαΐτης, Ῥυχοΐτης. Vid. Ἰωάννης V. 

Ψυχῶν δικαίων μνήμη. Feb. 3 : 441 55. 

᾿Ωᾶτος — Τροῦλλος CP. : 5523. 

"Qkeavóc, Kevrupiuv, Θεόδωρος, ᾿Αμμιανός, "lou- 

Xiavóg mm. Sept. 49 : 16 1. — Vid. 'Aujiavóc. 

"Qkeavóc m. Sept. 12 : 81 5i. 

?Qkeavóc m. Nov. 2?. Vid. ᾿Αττικός, 

᾽Ωνάμ --- Ὀνάμ. 

"Qp. Aug. 7 : 816 41. 

"Qp m. Aug. 22?. Vid. Εἰρηναῖος. 

'Qpaiar πύλαι Magnae eccles. CP. : 95 43, 939 α΄, 

*Qoorozn m. ful. 96 : 848 51, — Μαρτυρεῖον 

ἔττιστα τῆς ἁγίας ᾿Αναστασίας ; 848 47. 

᾿Ωριγένης : 891, 75814, 841 40. 

᾿Ωρίων m. Nov. 10 : 219 «s. ^ 

"Qpíwv m. Aug. 20 : 909 5e. — Vid. Σευῆρος, 

᾿Ωρίων mon. : 899 a1. 
*Qpog s. Aug. 20 : 909 ss. — Vid. Σευῆρος. 

Ὥροψις m. Aug. 22?. Vid. Εἰρηναῖος, 

"Qoné propheta. Oct. 17! : 1435. — 6729 a3. 

FACULTAS 

ἢ. P. PRAEPOSITI PROVINCIAE BELGICAE Ss. I. 

Cum tres theologi Societatis nostrae in lucem prodire posse censuerint Propylaeum ad Acta Sanctorum 

mensis Novembris editum a Carolo De Smedt, Iosepho De Backer, Francisco Van Ortroy, Iosepho Van den Gheyn, 

Hippolyto Delehaye et Alberto Poncelet, Societatis eiusdem presbyteris theologis; ego infrascriptus praepositus 

provineiae Belgicae, potestale mihi facta ab Adm. R. P. Ludovico Martin, eiusdem Societatis praeposito generali, 

concedo facultatem hunc tomum in lucem edendi. In quorum fidem hasce literas, manu propria subscriptas 

consuetoque offieii sigillo munitas, dedi Bruxellis. die vigesima sexta mensis septembris anni MCMII. 

L.S. Avucvusrus PETIT, S. f. 

PRAEP. PROV. BEL. 

APPROBATIO ORDINARII 

lmprimatur. 

Mechliniae, 30 septembris LU02. 

L. S. ἃς P. L. CARD. GOOSSENS, 

AncH. Mrcnr. 




